
Regras de Reconhecimento – Estratégia de Lisboa  
 
“A União Europeia está confrontada com uma enorme mutação resultante da globalização e 

dos desafios de uma nova economia baseada no conhecimento. 

Estas mudanças, que estão a afectar todos os aspectos da vida das pessoas, requerem uma 

transformação radical da economia europeia.” 
 Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa 23 e 24 de Março de 2000, p. 1 

 
 
“Atendendo ao ritmo cada vez mais rápido destas mudanças, é urgente que a União actue 

desde já para aproveitar plenamente as vantagens e oportunidades que se lhe apresentam. 

Daí a necessidade de a União definir um objectivo estratégico claro e aprovar um programa 

estimulante para criar infra-estruturas de conhecimento, fomentar a inovação e a reforma 

económica e modernizar os sistemas de previdência social e de ensino.” 
 Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa 23 e 24 de Março de 2000, p. 1 

 
“O futuro alargamento criará novas oportunidades para o crescimento e o emprego. A União 

dispõe em geral de uma mão-de-obra com boa formação, bem como de sistemas de protecção 

social capazes de proporcionar, para além do seu valor intrínseco, o enquadramento estável 

necessário para gerir as transformações estruturais inerentes à evolução no sentido de uma 

sociedade baseada no conhecimento. Verificou-se uma retoma do crescimento e da criação de 

emprego.” 
Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa 23 e 24 de Março de 2000, p. 1 e 2  

 
“É cada vez mais acentuada a inadequação das qualificações, em especial na tecnologia da 

informação, em que existe um crescente número de postos de trabalho por preencher. Com a 

actual melhoria da situação económica, chegou o momento adequado para empreender 

reformas tanto económicas como sociais, como parte de uma estratégia positiva que combina a 

competitividade com a coesão social.” 
Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa 23 e 24 de Março de 2000, p. 2  

 
“A passagem para uma economia digital e baseada no conhecimento, impulsionada pela 

existência de novos bens e serviços, constituirá um poderoso motor para o crescimento, a 

competitividade e a criação de empregos. Além disso, permitirá melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos e o ambiente.” 

Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa 23 e 24 de Março de 2000, p. 3 

 

25. “Os sistemas educativo e de formação europeus necessitam de ser adaptados não só às 

exigências da sociedade do conhecimento como também à necessidade de um maior nível e 

qualidade do emprego.” 

Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Lisboa 23 e 24 de Março de 2000, p. 10  

 



“16. O Conselho Europeu toma nota da proposta da Comissão relativa às Orientações para o 

Emprego em 2001, que confirma a iniciativa a médio prazo lançada no Conselho Europeu do 

Luxemburgo. Estas orientações trazem benefícios, nomeadamente em matéria de aumento dos 

objectivos quantitativos, tomando em consideração os aspectos qualitativos próprios aos 

diferentes países. Deverão permitir tomar em conta a qualidade do emprego, o reforço do 

desenvolvimento do espírito de empresa, bem como o objectivo transversal da educação e da 

formação ao longo de toda a vida.” 
Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Nice 7 a 10 de Dezembro de 2000 

 

“17. O Conselho Europeu subscreve o acordo alcançado no Conselho relativamente a estas 

orientações, às recomendações individuais dirigidas aos Estados-Membros e ao relatório 

conjunto. Congratula-se, por outro lado, com a participação construtiva do Parlamento Europeu 

e dos parceiros sociais, bem como com a abordagem integrada, incluindo os aspectos 

"economia" e "educação", que esteve subjacente aos trabalhos sobre este dossier.” 
Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Nice 7 a 10 de Dezembro de 2000 

 

“The world is characterised by rapid change, increasing globalisation and growing complexity in 

terms of economic and socio-cultural relations. The speed of these changes is reflected in the 

context within which any reflection on the future objectives of the education and training 

systems must be placed. New economic structures and societies are increasingly driven by 

information and knowledge.” 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 5 

 

“The citizens of Europe are already among the best educated in the world and the European 

education and training systems rank among the best in the world. However, Europe should plan 

ahead to remain competitive on a global scale, including the use of the new ICTs.” 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 5 

 

“The nature of work is changing and skills required from employees and managers are 

changing. Examples of this change are an increasing knowledge intensity in products, an 

increasing proportion of the workforce in the service sector, changing work organisations that 

demand new skills, and the role of enterprises as training providers. “ 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 5 

 

 
“We are living longer and more actively than ever before. Young and skilled people are 

becoming a scarce resource, particularly in countries with tight labour markets. To be able to 

obtain sustainable development in our societies this trend needs to be considered carefully.” 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 5 

 

 
 
 
 



4. Com base no Relatório da Primavera apresentado pela Comissão, o Conselho Europeu 

passou em revista os progressos registados nos dois primeiros anos da Estratégia de Lisboa. 

O Conselho Europeu regista os importantes êxitos alcançados, mas assinala que, em certos 

domínios, os avanços têm sido demasiado lentos. (…) O objectivo agora é simplificar e 

consolidar esta estratégia por forma a assegurar uma execução mais eficaz das decisões já 

tomadas e das que foram tomadas hoje. 
Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Barcelona, 23 e 24 de Março de 2002, p. 3 

 
 
“The Lisbon European Council in March 2000 recognised the important role of education as an 

integral part of economic and social policies, as an instrument for strengthening Europe's 

competitive power worldwide, and as a guarantee for ensuring the cohesion of our societies and 

the full development of its citizens. The European Council set the strategic objective for the 

European Union to become the world’s most dynamic knowledge based economy. The 

development of high quality vocational education and training is a crucial and integral part of 

this strategy, notably in terms of promoting social inclusion, cohesion, mobility, employability 

and competitiveness.” 
The Copenhagen Declaration, 29 a 30 de Novembro de 2002, p.1 

 
 
“[Crescimento] De acordo com as conclusões de um relatório recente preparado para a 

Comissão, o investimento no "capital humano" contribui de uma forma significativa para o 

crescimento da produtividade, representando uma opção de investimento atractiva em relação 

a outras alternativas, quer a nível microeconómico quer social. A nível social, é evidente que o 

investimento em capital humano explica em grande parte o crescimento da produtividade 

agregada. Segundo uma estimativa para os países da OCDE, um ano suplementar de 

rendimento médio escolar aumenta a taxa de crescimento económico em cerca de 5% de 

forma imediata e em mais 2,5% a longo prazo. A OCDE constatou igualmente que a melhoria 

no capital humano provocou um crescimento anual de meio ponto percentual, ou mesmo mais, 

em vários Estados-Membros da UE durante os anos 90 em relação à década anterior.” 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 6 

 

“[Mais e Melhores Empregos] Está provado que o nível de estudos é uma determinante 

essencial do rendimento individual e do estatuto de cada indivíduo no mercado de trabalho. 

Recentes análises consideram que, em média, um ano de escolaridade suplementar aumenta 

o salário individual em cerca de 6,5% em toda a Europa, podendo atingir os 9% em países com 

uma estrutura de remunerações menos compacta. Na relação positiva existente entre os níveis 

de educação e de rendimento, o nível superior dos estudos secundários representa um limiar a 

partir do qual qualquer formação suplementar produz um acréscimo de rendimento 

particularmente elevado18. Também está provado que as taxas de desemprego diminuem à 

medida que os níveis de estudos são mais elevados, reduzindo assim os custos sociais 



correspondentes. É igualmente claro que a taxa de emprego aumenta com o nível de estudos 

atingido19, incluindo nos escalões etários superiores, o que é particularmente importante tendo 

em conta a reduzida taxa de emprego deste escalão etário na UE e o rápido envelhecimento 

da população europeia.” 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 7 

 
“ [Inclusão Social e Cidadania Activa] De acordo com uma das principais conclusões de 

investigações recentes no domínio da educação, o investimento nos recursos humanos é ao 

mesmo tempo um factor essencial de crescimento, em especial no contexto actual de uma 

rápida evolução tecnológica, e um instrumento essencial para o reforço da inclusão social20. 

Os resultados da análise PISA confirmam esta conclusão, ao mostrar que alguns dos países 

onde o nível de estudos médio é mais elevado registam as menores taxas de desigualdade 

entre indivíduos e entre estabelecimentos escolares21: por outras palavras, melhorar a 

qualidade não implica restringir as possibilidades, mas sim o contrário. Um outro estudo indica 

que um crescimento de 1% na proporção da mão-de-obra que possui pelo menos o nível 

superior dos estudos secundários provoca um aumento de 6% dos rendimentos de 40% da 

população mais pobre e um aumento até 15% dos rendimentos de 60% da população mais 

pobre, contribuindo assim para uma maior igualdade dos rendimentos. 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 8 

 
“A globalização afecta os sistemas e os estabelecimentos de ensino e de formação de diversas 

maneiras, quer de uma forma directa (por exemplo, o aumento do financiamento das 

actividades de investigação e de desenvolvimento e das universidades nos EUA e noutras 

economias do conhecimento no mundo aumenta a necessidade de maiores investimentos 

nestes domínios na Europa), quer de uma forma indirecta (através da necessidade de dotar os 

cidadãos de qualificações e competências que lhes permitam encontrar empregos, e sobretudo 

mantê-los, num ambiente tecnológico e económico em rápida evolução). Por conseguinte, a 

globalização implica não só investimentos mais elevados, mas também um processo paralelo 

de reformas para melhorar a qualidade e a pertinência dos programas curriculares (das 

escolas, das universidades, da educação de adultos e da formação profissional) e a coerência 

dos sistemas de educação e de formação na Europa, aumentando a sua visibilidade e o seu 

reconhecimento noutras regiões do mundo. (…) Não obstante, o ritmo da mudança ainda não 

corresponde ao da globalização e, caso a Europa não acelere, corre o risco de ser 

ultrapassada pelos seus concorrentes.” 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 9 

 
“A mudança de paradigma deve ser efectuada do consumo público para o investimento em 

conhecimentos, tendo em conta as provas evidentes de que a educação contribui para o 

desenvolvimento pessoal, para a coesão social e para a produtividade, exerce uma influência 



mensurável e considerável sobre o crescimento económico e reduz os custos sociais 

prevenindo a exclusão social, os problemas de saúde e a criminalidade" 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 11 

 
“A União Europeia, como outras partes do globo, está actualmente a atravessar um período de 

desaceleração em termos de crescimento e de criação de emprego. As incertezas económicas 

e os riscos políticos a nível mundial pesam fortemente sobre as perspectivas a curto prazo, 

tendo retardado a recuperação.” 
Conclusões da Presidência, Bruxelas 20 e 21 de Março de 2003, p. 3 

 

“Human resources are the European Union's main asset. They are central to the creation and 

transmission of knowledge and a determining factor in each society's potential for innovation. 

Investment in education and training is a key factor of the Union's competitiveness, sustainable 

growth, and employment and therefore a prerequisite for achieving the economic, social and 

environmental goals set in Lisbon for the European Union.” 
"EDUCATION & TRAINING 2010" THE SUCCESS OF THE LISBON STRATEGY HINGES ON URGENT REFORMS, 

Brussels, 2004, p. 4 

 

“Education has always been a powerful formative influence on society, yet its instrumentality 

has taken on new dimensions as a result of globalisation and the knowledge revolution. Every 

serious long-term strategy to increase economic competitiveness, prosperity and social 

cohesion in the European Union is built on a foundation of education and training.” 
Commission Staff Working Paper, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, 2005, p. 12 

 

The Lisbon strategy is more urgent than ever at the end of 2004, as highlighted in the Report 

from the High Level Group chaired by former prime minister of the Netherlands Wim Kok. In its 

Communication to the Spring European Council, the Commission confirms the need for urgent 

action in the face of an ageing population and global competition. The Communication calls for 

a “dynamic economy to fuel our wider social and environmental ambitions and it underlines that 

“knowledge and innovation are the beating heart of European growth”. 

Commission Staff Working Paper, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, 2005, p. 24 

 
“What is employability? 

Employability refers to a person's capability of gaining employment. On the one hand a person's 

employability depends on the knowledge, skills and attitudes of this person. On the other hand 

labour market rules and institutions have significant impact on the ability of an individual to gain 

employment. Hence, a person with the same knowledge and skills characteristics might fare 

very differently in different national or regional labour markets.” 
Commission Staff Working Paper, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, 2008, p. 148 

 
 



“The research in economics of education over the past years has produced robust evidences on 

the effect of schooling on the individuals’ wages. Schooling raises the individuals’ productivity 

which is afterwards rewarded in the labour market in terms of higher earnings or wages (cf. 

Harmon et al. 2003). A way of accounting the benefits of schooling is to look at the monetary 

benefits associated with the different levels of educational attainment through the econometric 

estimation of Mincerian earning equations.” 

Commission Staff Working Paper, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, 2008, p. 153 

 
“[Future skills needs} The forecast suggests that the total employment increase in Europe 

between 2006 and 2015 of around 13,5 million new jobs comprises more than 12.5 million 

additional jobs at the highest qualification level (tertiary education) and almost 9.5 million jobs at 

the medium level whereas the demand for jobs requiring low qualifications (at most lower 

secondary education) will fall by 8.5 million. Jobs requiring only low level qualifications will have 

decreased from around a third in 1996 to around 20% of the working age population in 2015 

(CEDEFOP, 2008a).” 

Commission Staff Working Paper, Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, 2005, p. 155 

 

“Research over the past decade has produced ample evidence that the monetary and non-monetary 

prosperity of individuals is related to their level of education and training. Education yields substantial 

returns to the individual in terms of earnings and employability and significant gains in economic 

growth and wider social benefits.” 
Commission Staff Working Document PROGRESS TOWARDS THE LISBON OBJECTIVES IN EDUCATION AND 

TRAINING Indicators and Benchmarks, 2009, p. 65 

 

1. A Europa encontra-se perante uma série de desafios num mundo em rápida mutação, que 

requerem todos uma resposta internacional concertada. A recente crise económica e financeira 

veio demonstrar de forma contundente até que ponto o bem-estar, a segurança e a qualidade 

de vida dos Europeus dependem de acontecimentos externos. A emergência de novos actores, 

com os seus próprios interesses e visões do mundo, é também um novo elemento importante 

no ambiente internacional.” 
Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Bruxelas, 16 de Setembro de 2010, p.2 

 
 


