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EAEA – Associação Europeia para a Educação de Adultos 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da União Europeia tornou-se, desde há uns anos, um domínio cada vez 
mais controverso . O Brexit, as alterações das relações com outras partes do mundo, as 
tendências preocupantes no comportamento dos eleitores em vários países, a crise económica 
e os cortes nos sistemas de segurança social, assim como as guerras às margens da Europa, 
têm dominado o discurso político. Tendências em certos países para restringir a liberdade de 
imprensa e dos media têm alimentado os debates sobre o que significa democracia dentro da 
União Europeia. 

A segurança e a migração irregular para a Europa têm sido temas particularmente quentes que 
se sobrepuseram a outros desenvolvimentos, bem mais positivos, tais como a adopção do Pilar 
Europeu de Direitos Sociais. Enquanto alguns países-membros estão a favor de expandir as 
competências da UE, outros estão a recuar com vista a reforçar as competências nacionais e 
dar poucas hipóteses à UE para influenciar a legislação e a formulação de políticas à escala 
nacional. 

A União Europeia encontra-se numa encruzilhada. A Educação e, em particular, a Educação de 
Adultos podem desempenhar um papel vital na construção do futuro da Europa. Porque 
armam as pessoas com conhecimento, competências, atitudes e valores necessários para se 
tornarem cidadãos activos, responsáveis e envolvidos, capazes de ter um impacto nos 
respectivos contextos, criando um futuro inclusivo e sustentável para todos. 

A Educação de Adultos é chave para o desenvolvimento pessoal e também para o 
desenvolvimento das comunidades na sociedade em geral. Ajuda também a dar resposta às 
necessidades do mercado de trabalho relativamente à reciclagem e ao aumento de 
competências dos trabalhadores, promovendo assim a inclusão social e o bem-estar das 
pessoas e das sociedades. 

ONDE NOS ENCONTRAMOS E PARA ONDE QUEREMOS IR? 

A OCDE i define três desafios chave: ambiental, económico e social. 

Enquanto o principal desafio ambiental é o das alterações climáticas e do esgotamento dos 
recursos naturais, o maior desafio económico é acompanhar as inovações na ciência e na 
tecnologia, incluindo a automação e a digitalização, assim como as respectivas implicações no 
mercado de trabalho ou a protecção da privacidade. 



2 
 

A interdependência financeira à escala mundial e as cadeias de valor globais contribuem para 
o crescimento económico e o desenvolvimento em várias partes do mundo. Contudo, gerem 
ao mesmo tempo uma maior incerteza económica e um risco mais elevado de crises a nível 
económico, ambiental e social. 

Por fim, os desafios sociais chave são a crescente diversidade social e cultural causada pela 
migração, urbanização e mudança demográfica, e ainda o aumento das desigualdades no nível 
de vida e na esperança de vida. Estes factores têm repercussões quanto à confiança a 
depositar nos governos e favorecem políticas populistas, que corroem os alicerces das 
democracias modernas.    

Alterações demográficas, o futuro do trabalho e dos sistemas de segurança social 

Novas abordagens à migração, especialmente à imigração de trabalhadores na UE, e o asilo 
serão determinantes para uma maior integração da União Europeia e dos seus Estados-
Membros. Dados recentemente revelados pelo Eurostat prevêem uma queda da população 
em idade de trabalhar de 5% até 2030, caindo de cerca de 66% para pouco mais de 60% da 
população total. ii   

Embora exista uma tendência generalizada entre os Estados-Membros da UE para prolongar a 
idade da reforma, isso não vai compensar as alterações das estruturas demográficas na 
sociedade. Os choques no mercado de trabalho poderiam ser em parte absorvidos por uma 
regulamentada imigração de trabalhadores; todavia, isso exigirá uma melhoria e adaptação de 
instrumentos de ajustamento de competências, ofertas de formação e oportunidades de 
aprendizagem de língua. iii    

Se, por um lado, a ideia de recrutar trabalhadores migrantes para profissões chave encontra 
um ouvido atento entre governos europeus, por outro, a questão do asilo e da migração 
forçada para a Europa divide os Estados-Membros. 

Onde as populações de países europeus sofrem, ao mesmo tempo, um declínio dos seus 
sistemas de segurança social, é de prever uma ascensão dos partidos populistas de extrema-
direita. 

Contudo, o discurso sobre acesso desigual à segurança social, assim como tentativas de 
encontrar “soluções alternativas” ao asilo e à distribuição de refugiados por toda a Europa 
(sem ter em conta a Convenção sobre o Estatuto de Refugiados iv) conseguiram infiltrar-se nas 
políticas públicas. “Fortaleza Europa”, isto é, a ideia de fortificar as fronteiras exteriores da 
União Europeia e, potencialmente, dar início a procedimentos de asilo em campos nos países 
do Sul que fazem fronteira, pode vir a ser uma questão fracturante para o futuro da Europa, tal 
como também as questões de cidadania. v  

A Europa futura terá de encarar um mercado de trabalho em mudança e as respectivas 
consequências na sociedade. Que impacto terão a automação, a inteligência artificial e outras 
tecnologias transformadoras na força de trabalho e nas competências que virão a ser 
necessárias? 
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Segundo estimativas da OCDE, cerca de 14% dos trabalhadores estão em elevado risco de ver 
automatizadas nos próximos 15 anos a maior parte das suas actuais tarefas, e outros 30% irão 
enfrentar enormes mudanças nas tarefas exigidas pelas suas profissões e, consequentemente, 
nas competências que lhes serão exigidas. vi    

O ritmo na adopção das novas tecnologias por parte dos empregadores, assim como o 
potencial dos sistemas de educação e de aprendizagem ao longo da vida para dispensarem 
conhecimento, competências e aptidões adequadas serão questões fulcrais no processo 
político de tomada de decisão. 

O novo período de legislatura do Parlamento Europeu constitui uma fase crítica para 
determinar a futura orientação geral da União Europeia e para saber se conseguirá atrair os 
cidadãos para uma maior proximidade às suas instituições. 

Democracia e nova cooperação dentro e fora da Europa 

Os próximos 10 a 15 anos vão determinar o que significa ser cidadão da União Europeia, isto é, 
que margem terão os cidadãos para influenciar a tomada de decisão, tanto a nível nacional 
como europeu. 

Paralelamente, os “factos alternativos” e a torrente de informação que se torna cada vez mais 
difícil de gerir vão ser obstáculos a uma tomada de decisão bem informada por parte dos 
cidadãos. A Literacia mediática vai ter, portanto, um papel crucial para capacitar os cidadãos a 
fazer uso das suas vozes como cidadãos e das oportunidades que terão para se envolver em 
processos de tomada de decisão. 

E-cidadania (ou cidadania digital) pode exacerbar os efeitos da assimetria digital entre 
cidadãos e o respectivo acesso a uma informação fidedigna e aos serviços. Crescimento 
inclusivo significa, portanto, redução dessa assimetria e promoção das competências digitais e 
comunicacionais das pessoas adultas. 

Qual pode ser o papel dos cidadãos da UE para influenciar o processo de tomada de decisão 
de uma forma democrática? Que conhecimento e que competências serão necessárias para 

responder aos desafios do futuro e construir uma União Europeia mais inclusiva, mais 
resiliente, mais forte, mais justa, mais sustentável e amiga do clima? vii E qual é a Europa que 
desejamos? viii    

O Livro Branco sobre o Futuro da Europa, publicado pela Comissão Europeia em Março de 
2017, sugere quatro cenários, que passam por (i) manter tudo como está, (ii) reduzir a UE a um 
simples mercado, dando a possibilidade a grupos de países de “fazer mais”, se quiserem, (iii) 
fazer menos mas de forma mais eficiente e (iv) fazer muito mais em comum. O papel dos 
cidadãos dependerá do cenário que for escolhido, desde um papel muito restrito quanto ao 
direito a influenciar a decisão política até um papel muito acentuado, semelhante ao cidadão 
de um estado-nação. 

A Europa quer prosseguir uma estratégia de crescimento enquanto, ao mesmo tempo, procura 
implementar a sustentabilidade como princípio chave na formulação da sua política. Como 
poderão conciliar-se estas duas abordagens opostas? Segundo o programa da Comissão 
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Europeia, a futura União Europeia gostaria de associar uma base industrial reforçada com uma 
política de vanguarda relativamente à mudança climática. 

Através do Pacote de Medidas “Economia Circular 2018”, a União Europeia propôs um plano 
ambicioso para estimular a inovação em tecnologias de reciclagem na utilização sustentável 
dos recursos. Este plano, porém, terá de apoiar-se em medidas de educação e de 
consciencialização que promovam o consumo sustentável e um modo de vida menos 
destruidor dos recursos, fornecendo instrumentos aos cidadãos para poderem exigir um 
ambiente saudável e um futuro assegurado às gerações vindouras. 

A EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL DE ADULTOS RESPONDE AOS DESAFIOS DA EUROPA 

A educação não-formal de adultos pode definir-se como o conjunto sistemático de todas as 
comunicações e transferência de competências, conhecimento e aptidões realizadas fora dos 
limites do sistema formal de educação. Os seus principais objectivos são a promoção da 
inclusão social, cidadania activa, desenvolvimento e bem-estar pessoal, em paralelo com a 
transferência de conhecimento, competências e aptidões. 

Autonomia (“Agency”) é a capacidade de fazer escolhas bem informadas sobre a própria vida e 
um sentido de responsabilidade para participar no mundo e influenciar pessoas, 
acontecimentos e circunstâncias. Segundo a OCDE, a autonomia encontra-se no centro da 
aprendizagem e, consequentemente, de qualquer mudança na sociedade. 

“Dois factores, em especial, ajudam os aprendentes a gerar autonomia (“agency”). O primeiro 
é um contexto personalizado de aprendizagem que suporte e motive cada estudante a nutrir as 
suas paixões, a estabelecer laços entre as diferentes experiências e oportunidades de 

aprendizagem e a desenhar os seus próprios projectos e processos de aprendizagem em 
colaboração com outros. O segundo é a construção de bases sólidas: literacia e numeracia 
continuam a ser essenciais. Na era da transformação digital e com o advento dos grandes 

dados, a literacia digital e a literacia dos dados estão a tornar-se cada vez mais determinantes, 
tal como a saúde física e o bem-estar mental” ix    

O Learning Framework 2030 da OCDE ilustra o papel da educação para as pessoas, a 
comunidade e a sociedade. Apesar deste quadro educacional ter sido desenvolvido para jovens 
aprendentes, pode também aplicar-se a aprendentes adultos (neste contexto, “pais” será 
substituído por “famílias” e “professores” por “educadores” ou “formadores”). Ver na página 
seguinte a imagem retirada de “The OECD Learning Framework 2030: Work-in-progress”. 
(OECD 2018: 4). 

A Educação de Adultos dentro do quadro político europeu 

A Educação é uma competência dos Estados-Membros da União Europeia, o que significa que 
qualquer política ou estratégia adoptada a nível europeu tem um efeito de recomendação e 
não de decisão. Esta situação não quer dizer, contudo, que a educação seja negligenciada a 
nível europeu. 

No quadro da Estratégia Europeia 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, a Comissão apelou à renovação da Agenda Europeia para a Educação de Adultos, em 
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que se tornassem uma realidade generalizada a educação e formação de qualidade, a 
equidade e a coesão social. Coordenadores nacionais em cada Estado-Membro da União 
Europeia acompanham o processo de implementação da Agenda. 

 

 

 

     

 

 Nos documentos chave para a Educação de Adultos também se inclui o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, que refere – como primeiro princípio - o direito à educação, formação e 
aprendizagem ao longo da vida de qualidade e inclusivos; e, igualmente, a Iniciativa da 
Comissão Europeia para construir a Área Europeia de Educação até 2015. Programas como o 
Fundo Social Europeu e o Erasmus+, e ainda mecanismos como o Semestre Europeu com os 
seus relatórios nacionais, ajudam a prosseguir os objectivos da UE. 

Promover a participação na educação 

A educação é considerada uma área chave prioritária na Estratégia Europa 2020 e, por 
consequência, os referenciais de excelência (“benchmarks”) da Educação e Formação 2020, 
incluem também uma meta para a Educação de Adultos: pelo menos, 15% de todos os adultos 
devem participar em aprendizagem ao longo da vida até 2020. 

Todavia, faltam dados sobre taxas de participação em Educação de Adultos em muitos países 
europeus, dado que as aprendizagens não-formais e informais são registadas de forma muito 
diferente consoante as instituições de estatística nacionais e as formas de medição utilizadas. 
Quando existem dados disponíveis, são geralmente limitados a certos grupos etários, tais 
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como a população trabalhadora, ou centram-se sobretudo na educação relacionada com o 
trabalho ou na formação profissional.   

A nível europeu, existem dois grupos de estatísticas de Educação de Adultos disponíveis: o 
inquérito da força de trabalho (LFS) e o inquérito de Educação de Adultos (AES). De acordo 
com os números mais recentes, actualmente, apenas 11,1% dos cidadãos europeus em idade 
de trabalhar participam em aprendizagens ao longo da vida. x 

Embora tenha havido progressos, à escala europeia, no campo da Educação de Adultos e da 
Aprendizagem ao longo da Vida, isso não é totalmente reconhecido nos temas que a União 
Europeia considera como mais relevantes para este sector.  Os tópicos actualmente em debate 
a nível europeu incluem, por exemplo, aprendizagens no local de trabalho e competências 
básicas. Contudo, temas centrais para a educação não-formal de adultos, tais como cidadania 
activa e democracia, competências de vida, educação comunitária ou educação global não 
ocupam, hoje em dia, um lugar cimeiro na agenda política. 

A Comissão Europeia está a trabalhar actualmente na sequela a dar ao quadro estratégico 
Educação e Formação 2020 (ET2020), na implementação da Agenda Global 2030 e na Área 
Europeia de Educação, assim como na revisão da Agenda Europeia para a Educação de 
Adultos, como documento chave para esboçar políticas europeias de Educação de Adultos. 

O quadro estratégico ET2020 para a educação e formação define 4 objectivos, muito alargados 
e abrangentes: 

1. Tornar realidade a aprendizagem e a mobilidade ao longo da vida; 
2. Melhorar a qualidade e a eficiência da educação e formação; 
3. Promover a equidade, coesão social e cidadania activa; 
4. Fomentar a criatividade e inovação, incluindo empreendedorismo, a todos os níveis de 

educação e formação. 

Se olharmos para a Agenda Global 2030, a Educação de Adultos contribui para a realização de 
todos os 17 Objectivos Globais de Desenvolvimento (OGD), ao construir os alicerces de 
mudança nas esferas social, política, económica, ecológica e cultural. Em cada um dos 17 
objectivos, pelo menos, uma meta implica aprendizagens, formação, educação e, no mínimo, 
tomada de consciência da importância da educação. Ao mesmo tempo, a Educação de Adultos 
e a Aprendizagem ao longo da Vida não são apenas uma finalidade transversal e uma via de 
atingir os OGD, mas são também um objectivo específico. De acordo com o 4º OGD, devem ser 
garantidas a todas as pessoas uma educação de qualidade, inclusiva e justa, e oportunidades 
de aprendizagem ao longo de toda a vida.    

A Agenda Europeia para a Educação de Adultos sublinha a necessidade de elevar a 
participação em Educação de Adultos de todos os tipos (formal, não-formal e informal). A 
meta foi estabelecida em 15% de adultos, de idade compreendida entre 25 e 64 anos, 
participando em Educação de Adultos até 2020.  

A Área Europeia de Educação propõe-se elevar a participação de adultos em aprendizagens ao 
longo da vida para 25% até 2025. É absolutamente necessário aumentar a participação em 
geral mas especialmente nos adultos com menores competências básicas. 
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Apesar disso, as estratégias, enquadramentos e medidas propostas a nível europeu não estão 
enraizados numa abordagem holística de educação ao longo da vida, porque se concentram 
excessivamente nos jovens, nas aprendizagens em local de trabalho e nas competências 
básicas. É certo que estas áreas são, sem qualquer dúvida, da maior relevância, mas os adultos 
não podem ser deixados para trás.  

Necessidade de abordagens holísticas e abrangentes na formulação das políticas 
europeias 

As abordagens políticas à Educação Permanente, incluindo a educação de Adultos, são ainda 
estreitas e baseadas numa visão formal da educação. Por isso, perdem a oportunidade de 
articular aprendizagens formais, não-formais e informais e também de criar estratégias 
holísticas mais ambiciosas que tenham em consideração os aprendentes de todas as idades. 
No entanto, alterações correntes no mercado de trabalho levaram organismos internacionais, 
tais como a Organização Internacional de Trabalho e o Fórum Económico Mundial, a pedir 
abordagens mais holísticas à educação ao longo da vida. 

Uma abordagem alargada e holística relativamente à educação e aprendizagem de adultos 
deve, pois, ser fortalecida à escala europeia e nas estratégias nacionais para a educação, 
tomando em consideração e dando igual importância a todos os sectores e a todas as formas 
de educação: formal, não-formal e informal. 

Além disso, as políticas e estratégias para a educação devem afastar-se do enfoque em 
currículos restritivos e generalizados para uma abordagem centrada em cada aprendente. 
Todas as pessoas podem aprender, independentemente da idade e do contexto social, desde 
que haja programas educativos que tenham em conta as necessidades dos aprendentes. 

Métodos e metodologias de empoderamento e de aprendizagem não-formal apelam à 
criatividade, ao saber adquirido e às competências dos aprendentes e oferecem experiências 
educadoras. 

Competências do século XXI ou Porque razão precisamos da Educação de Adultos 

A Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA) propõe a criação de uma Europa 
Educadora com base no seu Manifesto para a Educação de Adultos no século XXI. xi 

O Manifesto da EAEA pretende responder aos desafios mais prementes da Europa: cidadania 
activa e democracia; saúde e bem-estar; coesão social, equidade e igualdade; trabalho por 
conta de outrem; digitalização; migração e mudança demográfica; sustentabilidade e, como 
último tópico e de uma forma mais transversal, Educação de Adultos e políticas europeias. 

A Educação de Adultos pode desempenhar um papel charneira num grande número de 
domínios políticos. Existem, aliás, outros domínios de política igualmente relevantes e que não 
figuraram entre os temas do Manifesto, como sejam segurança e defesa; habitação; ajuda ao 
desenvolvimento; agricultura; energia e novas tecnologias; acção pelo clima. 

Não obstante, a Educação de Adultos, em particular a educação de adultos não-formal, 
mantém-se nas franjas do sector educativo de muitos países europeus, não fazendo parte da 
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educação formal e inicial. Por consequência, o discurso nas iniciativas e nos documentos de 
política europeia ainda é dominado pelo termo “educação” e não “aprendizagem ao longo da 
vida”. 

Novos desafios para a Europa e a sociedade europeia, porém, vão exigir uma mudança de 
perspectiva e o repensar do sistema educativo em geral. Fazer mais do mesmo – reformar a 
educação formal – não é resposta. A longo prazo e para enfrentar esses desafios, terão de 
surgir políticas orientadas para o futuro que considerem, necessariamente, a educação de 
adultos não-formal como uma componente essencial do sector educativo. 

O acesso e a participação em Educação de Adultos significa empoderamento e cidadania 
activa, incluindo o fortalecimento de valores tais como a democracia (em acordo com o 
modelo europeu) e o diálogo intercultural. As investigações sugerem que existe uma 
correlação directa entre as competências básicas de uma pessoa e a confiança que essa pessoa 
deposita nas instituições públicas e no sistema político xii  ou seja, quanto mais elevadas são as 
competências básicas, maior é a confiança nas instituições públicas e no sistema político. 

Além disso, a educação contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas e meta-
cognitivas, tais como, pensamento crítico, resolução de problemas e pensamento criativo, 
assim como de competências sociais e emocionais, por exemplo, empatia, auto-eficácia e 
colaboração. 

No seu Livro Branco sobre “Acelerar a Reciclagem de Competências da Força de Trabalho para 
a 4ª Revolução Industrial” xiii , o Fórum Económico Mundial indica essas competências como as 
que são necessárias para ter sucesso no local de trabalho  e para assegurar o crescimento 
sustentável das economias. A Educação de Adultos, fora e dentro do local de trabalho, vai 
desempenhar, ainda mais do que hoje, um papel central na inovação, produtividade, 
competitividade e empreendedorismo. 

Para mais, a Educação de Adultos será determinante para a promoção da literacia mediática e 
para o fortalecimento dos sistemas democráticos; e também para superar as baixas 
competências básicas de muitos cidadãos europeus, especialmente em literacia, numeracia e 
informática. A fim de não deixar ninguém para trás, a Educação de Adultos pode oferecer 
oportunidades de aprendizagem para quem não teve um acesso adequado ou ofertas 
apropriadas mais cedo nas suas vidas. Para garantir que todas as pessoas têm conhecimento e 
podem desfrutar destas oportunidades, serão essenciais medidas pró-activas de contacto 
pessoal e de orientação, como também de reconhecimento de aprendizagens anteriores.  

A Educação de Adultos significa equipar os aprendentes com competências relevantes para 
todas as áreas da vida, das profissionais às da vida privada, que vão das competências básicas 
à aprendizagem da língua, cursos de lazer, educação familiar ou educação para a saúde, para 
referir apenas algumas dessas áreas. As competências de vida adquiridas através da Educação 
de Adultos podem ser transformadoras para as pessoas e as suas comunidades, ao criarem 
novas oportunidades de trabalho, ao capacitarem os adultos para continuarem os seus 
percursos de aprendizagem, dando mais poder às famílias, despertando paixões artísticas e 
culturais e conduzindo a modos de vida mais saudáveis. A Educação de Adultos contribui para 
a mobilidade social ascendente e também para uma maior igualdade e equidade na sociedade. 



9 
 

RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS EUROPEIAS 

Abordagens alargadas e holísticas 

Reunir todos os actores relevantes à mesma mesa: Políticas orientadas para o futuro exigem 
novas abordagens e a Educação de Adultos pode nelas desempenhar um papel essencial. O 
que significa ampliar a visão e implementar uma abordagem predominantemente de longo 
prazo à formulação de políticas. Uma abordagem alargada e holística relativamente à 
educação e aprendizagem de adultos deverá tornar-se uma estratégia chave para a Europa. 
Mas tal abordagem deve ter em conta todas as idades e todos os níveis de educação, o que 
implica reconhecer o papel, benefícios e importância da educação não-formal de adultos em 
todas as medidas propostas pela União Europeia para melhorar o seu impacto – relativamente 
às pessoas, mas também à democracia, sociedade, mercados de trabalho, clima e outras áreas. 

Garantir coerência política 

Garantir coerência política, inserindo a aprendizagem ao longo da vida noutras políticas e 
programas públicos (por exemplo, sustentabilidade, saúde, emprego, migração). Isso também 
exige articulação e alinhamento entre políticas e objectivos em vigor na área da educação ao 
longo da vida, por exemplo, políticas de apoio a percursos educativos flexíveis e validação, de 
acordo com a Agenda 2030 dos Objectivos Globais de Desenvolvimento (OGD). 

Reforço das estruturas e da formulação de políticas em Educação de Adultos 

Reforçar as estruturas, políticas e iniciativas, a todos os níveis, de Educação (não-formal) de 
Adultos, à escala europeia, mas também às escalas nacional e regional. O que significa 
desenvolver estruturas governamentais adequadas para a Educação de Adultos nos países 
europeus e promover uma visão comum da Educação de Adultos. 

Promoção do diálogo cívico para a Educação de Adultos 

Estabelecer e incentivar o diálogo cívico para a Educação de Adultos implica fortalecer e apoiar 
as organizações da sociedade civil que intervêm na educação ao longo da vida a todos os seus 
níveis, incluindo às escalas europeia, nacional, regional e local. O apoio a um diálogo 
estruturado entre decisores políticos e organizações da sociedade civil é crucial para o 
fortalecimento da sociedade civil. 

Apoio estrutural e financeiro 

Assegurar apoio estrutural à Educação de Adultos em enquadramentos legais, estratégias e 
políticas futuras. Reforçar a oferta de Educação de Adultos através de programas europeus, 
como Erasmus+ e Fundo Social Europeu. Criar um incentivo ao investimento em Educação de 
Adultos a nível nacional através de uma referência de excelência (“benchmark”) nas despesas 
em Educação de Adultos, por exemplo, uma dada percentagem do Produto Nacional Bruto. 
Investir em Educação de Adultos é um investimento a longo prazo e não uma despesa. 
Desenvolver e implementar sistemas de financiamento adequados a fim de assegurar o 
contacto pessoal com potenciais aprendentes (“outreach”), uma oferta de qualidade e o 
aumento da participação em actividades de educação ao longo da vida.  
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