
 
 
Objetivos específicos  

· Responder ao desafio que o envelhecimento da população europeia representa no domínio 

da educação; 

· Contribuir para oferecer percursos que visem a melhoria dos conhecimentos e competências 

dos adultos. 

  

Objetivos operacionais  

· Melhorar a qualidade e a acessibilidade, em toda a Europa, da mobilidade das pessoas 

envolvidas na educação de adultos; 

· Melhorar a qualidade e aumentar a quantidade de acções de cooperação entre organismos 

envolvidos na educação de adultos em toda a Europa; 

· Apoiar pessoas provenientes de grupos sociais vulneráveis e de contextos sociais marginais a 

fim de que possam dispor de possibilidades alternativas de acesso à educação de adultos; 

· Facilitar o desenvolvimento e a transferência de práticas inovadoras no âmbito da educação 

de adultos; 

· Apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias e práticas inovadores, 

baseados nas TIC, no domínio da aprendizagem ao longo da vida; 

· Melhorar os métodos pedagógicos e a gestão das organizações de educação de adultos. 

 

Destinatários 

·  Aprendentes inseridos na educação de adultos; 

· Estabelecimentos ou organismos que oferecem oportunidades de aprendizagem no âmbito da 

educação de adultos; 

· Professores e outro pessoal desses estabelecimentos ou organismos; 

· Estabelecimentos envolvidos na formação inicial ou contínua do pessoal encarregado da 

educação de adultos; 

· Associações e representantes das partes envolvidas na educação de adultos, incluindo 

associações de aprendentes e de professores; 

· Organismos que prestem serviços de orientação, aconselhamento e informação relacionados 

com qualquer aspecto da aprendizagem ao longo da vida; 



· Pessoas e organismos responsáveis pelos sistemas e políticas de educação de adultos, em 

todos os seus aspectos, a nível local, regional e nacional; 

· Centros e organismos de investigação que se ocupem de temas relacionados com a 

aprendizagem ao longo da vida; 

· Empresas; 

· Organismos sem fins lucrativos, organizações de voluntários e organizações não 

governamentais (ONG); 

· Estabelecimentos de ensino superior. 


