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Da Europa para o mundo:  
EAEA – European Association for the Education of 
Adults 

INFO: 

• 141 membros 

• 45 países 

• + de 60 milhões de aprendentes na 

Europa; 

• Fundada em 1953 

FUNÇÕES PRINCIPAIS: 

• Lobby; 

• Informação; 

• Rede de contactos; 

• Disponibilização de recursos; 

• Apoio às organizações; 



O que nos move? 

• O Reconhecimento e valorização da Educação não 

formal, dos profissionais e das práticas; 

• A criação de uma “Europa Educadora”: uma Europa 

que seja capaz de enfrentar o futuro de forma positiva, 

com todas as capacidades, competências e 

conhecimentos necessários; 

• O potencial transformador da educação de adultos e a 

experiência positiva que é aprender; 

 

Investimentos sustentáveis na educação de adultos, a nível 

europeu, nacional, regional e local; 

+ 
competitividade 

+ bem-estar  
populações + 

saudáveis 
+ crescimento  



Na prática: 



Quais os desafios? 

• As desigualdades crescentes, entre pessoas, entre 

regiões e entre países; 

• Os cidadãos parecem questionar cada vez mais os 

valores europeus; 

• O desemprego (em especial, o que afecta os 

jovens) é muito elevado; 

• As alterações climáticas e outros problemas 

ambientais continuam a ameaçar o futuro da 

Europa; 





Por uma Europa 
de 
aprendizagem: 

Cidadania 
ativa, 

democracia e 
participação 

Capacidades 
de vida para 

os 
indivíduos 

Coesão 
social, 

equidade e 
igualdade 

Emprego e a 
digitalização 

Migração e 
alterações 

demográficas 

Sustentabil
idade 

Políticas 
europeias 



• As pessoas que participam na educação de adultos têm 
mais confiança no sistema político, participam mais na 
sociedade, nomeadamente através do voto, do 
voluntariado ou assumindo papéis ativos nas 
comunidades. 

Cidadania ativa, 
democracia e 
participação 

• Os adultos aprendentes sentem-se mais saudáveis, têm 
um estilo de vida mais saudável, constroem redes sociais 
novas e experienciam melhoria no seu bem-estar. 

Capacidades de 
vida para os 
indivíduos 

• A educação de adultos oferece muitas oportunidades 
para tornar as sociedades mais igualitárias e para criar 
sociedades mais justas e, ao mesmo tempo, crescimento 
económico.  

Coesão social, 
equidade e 
igualdade 



• A aprendizagem no local de trabalho é um dos principais 
motores para a participação dos adultos na 
aprendizagem ao longo da vida. À beira de grandes 
mudanças digitais, a educação de adultos pode ajudar a 
colmatar o fosso digital. 

Emprego e a 
digitalização 

• A educação cívica e a aprendizagem intercultural podem 
criar culturas facilitadoras da integração. A formação em 
línguas e competências básicas permitirão que os 
imigrantes se tornem cidadãos ativos nos países que os 
acolhem. Os aprendentes seniores são mais ativos, mais 
disponíveis para o voluntariado, trabalham mais tempo e 
são mais saudáveis. 

Migração e 
alterações 

demográficas 



• Desde o consumo ambientalmente amigável ao 
transporte atento à eficiência energética, os cidadãos 
europeus precisam de muita informação e de espaços 
inovadoras para desenvolverem novos estilos de vida, 
novos projetos e novas abordagens. A educação de 
adultos pode ajudar a fornecer informação, espaços de 
debate e a criatividade. 

 

Sustentabilidade 

• A educação de adultos contribui para as principais 
estratégias europeias em matéria de crescimento, 
emprego, inovação, equidade, coesão social, cidadania 
ativa, redução da pobreza, alterações climáticas, mercado 
interno, migrações, paz e muito mais. 

Políticas 
europeias 



Campanha: 

EAEA Year of Adult Education in Europe 2017 – the Power and Joy of Learning 

O Ano Europeu da Educação de Adultos na Europa 2017 – O poder e a alegria de aprender 

Website: http://adulteducation2017.eu 



Para quê? 

• Cooperação entre organizações 

• Visibilidade e nível europeu 

• Mensagens para os decisores políticos 
 







• A campanha usa a hashtag: #YearAE2017  

• Para partilhar histórias de aprendentes, utilizamos as 

hashtags: #PowerOfLearning e/ ou #JoyOfLearning 

 

 



Para o Nacional: 
Associação Portuguesa para a Cultura e 
Educação Permanente - APCEP 

• Criada em Setembro 1982; 

• Foi “reanimada” em 2014; 



No ADN… 

A VISÃO 

• Visão holística da pessoa, atenta às suas 

forças, às suas aspirações e aos seus 

desafios, que procure alcançar uma 

sociedade mais informada, mais 

conhecedora, mais solidária, mais 

criativa e participativa e, por 

conseguinte, mais cooperante e 

competitiva; 

 

OBJECTIVOS: 

• Dinamizar a participação pública na discussão 

dos temas da educação e da cultura; 

• Contribuir para a anulação de desequilíbrios 

regionais de tipo económico, social, educativo 

e cultural; 

• Fomentar a formação cívica e o exercício da 

democracia; 

• Assumir-se como interlocutor válido e/ou 

grupo de intervenção junto dos poderes 

públicos, dentro do seu âmbito específico. 

 



Mãos à obra! 

• Encontro Nacional “A Educação em tempo de mudança: saber para 

transformar”; 

• Encontros Regionais (Saberes em festa, por ex) 

• Reuniões com stakeholders; 

• Produção de documentos para o lobby político: 

 - Manifesto para a Educação de Adultos; 

 - Comunicado sobre o programa Qualifica; 

 - Adaptação da mensagem do contexto europeu para o 

Nacional; 

 

 

 



Ao nosso dispor:  



 
EPALE 
ePlatform for Adult Learning in Europe  
 

O que é? 

- Uma comunidade de profissionais online e 

multilingue; 

- Um recurso para procurar e carregar materiais para 

Educação de Adultos; 

- Um espaço de partilha e networking; 

 

 



Estatísticas  

• Mais de 20,000 utilizadores registados por toda a Europa; 

• 36 equipas nacionais de trabalho 

• Disponível em 24 línguas 

• 21,000 seguidores no Twitter 

• 47,000 likes no Facebook 

• Mais de 35,000 visitantes por mês. 
 

 



O que oferece a EPALE? 



Comunidades: 
 

Procura de parceiros 

Espaços colaborativos 

Comunidades de prática 



Pesquisa de Parceiros na EPALE 
 



Espaços colaborativos: 



Comunidades de prática 



Temas EPALE 



Calendário Temático EPALE 

Para 2017: 
 

Maio: Active citizenship  
Junho: People with disabilities 

Julho: Early school leavers 
Agosto: Workplace learning 

Setembro: Literacy 
Outubro: Intergenerational learning 

Novembro: Health literacy 
Dezembro: VET 

https://ec.europa.eu/epale/pt/home-page 



Vamos tornar a Educação de Adultos mais 
“perigosa”! 



Obrigada! 

 

www.eaea.org 

www.apcep.pt 

susana.oliveira@epatv.pt  


