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On the basis of contributions from Member States' the Council has identified a number of 

common priorities for the future and the contribution which the education and training systems 

must make if the Lisbon goal that Europe should become "the most competitive and dynamic 

knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and 

better jobs and greater social cohesion" is to achieved. 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 4 

 

“At the same time, the Council notes the principle that an important role of Education is to 

promote the humanistic values shared by our societies. The Council has also considered the 

general aims which society attributes to education and training:  

- the development of the individual, who can thus realise his or her full potential and live a good 

life; 

- the development of society, in particular by fostering democracy, reducing the disparities and 

inequities among individuals and groups and promoting cultural diversity, 

- the development of the economy, by ensuring that the skills of the labour force correspond to 

the economic and technological evolution.” 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 4 

 

“Knowledge can not be expected to remain static throughout life the way it used to. Lifelong 

learning in the context of employability will in many areas be a prerequisite to stay attractive to 

the labour market. This development of the knowledge society should not allow the creation of 

social barriers, but rather overcome them. These challenges are common to all education and 

training systems and they will need to anticipate and adapt to the rapid changes. Common 

objectives, discussion on possible solutions and exchange of good practice will be important 

instruments to meet these challenges together.” 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 5 

 
“Education and training are a structural means by which society can help its citizens to have 

equitable access to prosperity, democratic decision-making and individual socio-cultural 

development. Access to the updating of skills throughout their lives therefore becomes a key 

element in the fight against social exclusion, and in the promotion of equal opportunities in the 

widest sense. Education and training systems should aim to contribute to the creation of an 

inclusive society by ensuring that structures and mechanisms are in place to remove 

discrimination at all levels.” 
Council of European Union, The concrete future objectives of education and training systems", 2001, p. 6 

 
“The broader mission of education and training systems must continue to be recognised in order 

to secure their full contribution to the Lisbon goals and the crucial support needed from 

educators and society as a whole.” 
Detailed Work Programme on the Follow-Up of the Objectives of Education and Training Systems in Europe, 2002, p. 3 



“It stresses the essential role of education and training in enhancing the level of qualification of 

people in Europe and hence in meeting not only the Lisbon challenge, but also the broader 

needs of citizens and society.” 
Detailed Work Programme on the Follow-Up of the Objectives of Education and Training Systems in Europe, 2002, p. 6 

 

“While education and training systems need to change in view of the challenges of the 

knowledge society and globalisation, they pursue broader goals and have broader 

responsibilities to society.” 
Detailed Work Programme on the Follow-Up of the Objectives of Education and Training Systems in Europe, 2002, p. 7 

 
2.5 The Council and the Commission request that an Education and Training Area now be 

explicitly recognised as a key priority domain in the Lisbon strategy. This would transmit the 

clear message that, however effective the policies in other areas, making the European Union 

the leading knowledge-based economy in the world will only be possible with the crucial 

contribution from education and training as factors of economic growth, innovation, sustainable 

employability and social cohesion. 
Detailed Work Programme on the Follow-Up of the Objectives of Education and Training Systems in Europe, 2002, p. 8 

 

“Na adopção do Programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos objectivos, o 

Conselho (Educação) e a Comissão sublinharam que a União Europeia só se conseguiria 

tornar na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo se a 

educação e a formação funcionassem como factores de crescimento económico, de 

investigação e inovação, de competitividade, de emprego sustentável e de inclusão social e de 

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

2003, p. 5 

 

“[Crescimento] A contribuição da educação e da formação para o crescimento foi amplamente 

reconhecida e as estimativas sugerem que o investimento na educação e na formação 

proporciona taxas de retorno para os indivíduos (retorno privado) e para a sociedade (retorno 

social) comparáveis às do investimento em capital físico. A crescente proporção dos serviços 

na economia, o ritmo das mudanças tecnológicas, a importância crescente da informação e do 

conhecimento no valor da produção e a amplitude das reestruturações económicas e sociais 

reforçam os argumentos em prol deste tipo de investimentos.” 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 6 

 

 

“[Crescimento e Competitividade] Actualmente, a competitividade e o dinamismo são dois 

domínios onde a EU evidencia um atraso relativamente aos Estados Unidos. A educação e a 

formação devem desempenhar um papel decisivo para atrair e manter na Europa as pessoas 

altamente qualificadas. A diferença entre a produtividade na UE e nos Estados Unidos continua 



a agravar-se. Para inverter esta tendência, são necessários investimentos na I&D e nas TIC, 

bem como no "desenvolvimento do capital humano".” 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 6 

 

“[Economia e Sociedade do Conhecimento] A quantidade e a qualidade dos recursos humanos 

são amplamente reconhecidas como determinantes essenciais da criação e da divulgação de 

novos conhecimentos. Os seus principais factores são a formação em número suficiente de 

novos cientistas e de novos engenheiros, o reforço da investigação universitária e a 

actualização constante do pessoal científico, bem como o nível geral de ensino da população 

activa e a intensidade das actividades de aprendizagem ao longo da vida14. A educação 

também desempenha um papel crucial no incentivo ao progresso e à divulgação da ciência e 

da tecnologia15 durante a transição para a sociedade do conhecimento.” 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 7 

 

“[Mais e Melhores Empregos ] O Conselho Europeu de Lisboa pediu "mais e melhores 

empregos", fixou metas em matéria de emprego e sublinhou o papel dos parceiros sociais para 

a consecução dessas metas. A educação e a formação contribuem de várias formas para a 

realização destes objectivos.” 
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] Com um acréscimo de rendimento associado ao aumento 

de conhecimentos, a polarização entre pessoas ricas em conhecimentos e pobres em 

conhecimentos exerce uma forte pressão sobre a coesão económica e social. O acesso à 

formação financiada pelos empregadores é geralmente limitado às pessoas que já possuem 

boas qualificações, e certos grupos encontram-se bloqueados nos níveis inferiores do mercado 

de trabalho. O desenvolvimento da educação e da formação ao longo da vida de modo que as 

mudanças e as reestruturações na economia não tenham efeitos nefastos para a coesão social 

constitui um desafio considerável. (…) Estes números reflectem igualmente o facto de a 

educação e a formação produzirem benefícios sociais e económicos, ao desenvolverem as 

competências pessoais e cívicas, bem como as aptidões profissionais. A educação para uma 

cidadania activa tem o potencial de aumentar o nível de responsabilidade social e política na 

sociedade civil e na vida profissional.” 
Comunicação da Comissão. Investir eficazmente na educação e na formação: um imperativo para a Europa, Janeiro de 

2003, p. 8 

 

“Education and training policies are central to the creation and transmission of knowledge and 

are a determining factor in each society's potential for innovation. They are therefore central to 

this new dynamic situation, complementing and acting in synergy with other areas of 

Community action, including employment, social inclusion, research and innovation, culture and 



youth policy, enterprise policy, the information society, economic policy and the internal market. 

Education and training benefit from developments in these domains and in return contribute to 

strengthening their impact. This implies a recognition of the role of education and training 

systems, which goes hand in hand with greater responsibility and an increasingly pressing need 

to modernise and transform, particularly in view of the enlargement of the EU.” 

”EDUCATION & TRAINING 2010" THE SUCCESS OF THE LISBON STRATEGY HINGES ON URGENT REFORMS, 

Brussels, 2004, p. 7 

 

35. Tirando partido das melhores perspectivas económicas da Europa para criar mais e 

melhores empregos, devem agora ser desenvolvidos esforços na implementação da Estratégia 

Europeia de Emprego e nas três prioridades de acção: atrair para o mercado de trabalho mais 

pessoas e mantê-las em actividade, aumentar a oferta de mão-de-obra e modernizar os 

sistemas de protecção social, melhorar a adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas e 

aumentar o investimento em capital humano através de uma melhoria da educação e das 

competências. 
Conclusões da Presidência, Conselho Europeu de Bruxelas de 23 e 24 de Março, 2006, p.12 

 
“Education and training have an important place in the Lisbon strategy for jobs and growth.” 

Commission Staff Working Document PROGRESS TOWARDS THE LISBON OBJECTIVES IN EDUCATION AND 

TRAINING Indicators and Benchmarks, 2009, p. 14 

 

 

“É indispensável que se reforcem os investimentos em áreas específicas da educação e 

formação, tanto ao nível nacional como europeu, para sair da crise económica, quer como 

parte das reformas estruturais de longo prazo, quer para atenuar as suas repercussões sociais 

imediatas. (…) Deve ser reforçado o papel da educação e formação que sustenta o triângulo do 

conhecimento. A inovação e o crescimento continuarão a ser insuficientes se não existir uma 

ampla base de conhecimentos, aptidões e competências que promova o talento e a criatividade 

desde tenra idade e seja actualizada ao longo da vida adulta. A aprendizagem ao longo da vida 

e a mobilidade propiciadas por um ensino e uma formação de elevada qualidade são 

essenciais para dar a todos a possibilidade de adquirir as competências necessárias não só 

para o mercado de trabalho como também para a inclusão social e a cidadania activa.” 
Comité da Educação, Relatório intercalar conjunto do Conselho e da Comissão Europeia sobre a aplicação do 

programa de trabalho "Educação e Formação para 2010", Janeiro de 2010, p. 19 

 


