Moção: A Estratégia Europa 2020 -  o papel do ensino superior
A Estratégia Europa 2020 (E2020) é a agenda da União Europeia para o
crescimento e emprego, para implementar na década 2010-2020. Tem na sua génese
promover o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo como mecanismo de reforço da
economia da União, preparando os Estados-Membros para os desafios vindouros.
Assim, para atingir estes objetivos foram definidas 8 metas ambiciosas nas áreas do
emprego, da investigação e desenvolvimento (I&D), das alterações climáticas e energia, da
educação e da redução da pobreza, para serem atingidas em 2020.
Como mecanismo de implementação das prioridades políticas consensualizadas
entre Portugal e a União Europeia, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020,
Portugal tem ao seu dispôr a gestão de fundos comunitários, designadamente através do
Portugal 2020.
Encontrando-nos em 2017, a três anos do final da implementação da Estratégia
2020, o Movimento Associativo Nacional não pode deixar de sublinhar a imperiosa
necessidade de assumir como prioridade o cumprimento das metas constantes da E2020,
alertando especialmente para três metas onde o sistema de ensino superior nacional tem
um papel fundamental na sua concretização, a saber:
-

40% de diplomados entre os 30 e 34 anos que tenham completado o ensino superior
ou equivalente;

-

3% de Investimento em I&D (em percentagem do PIB);

-

75% da população entre os 20 e os 64 anos estar empregada, promovendo a
sustentabilidade e a qualidade do emprego.
A edição de 2017 do relatório do EUROSTAT que faz o ponto de situação dos

indicadores de suporte à Estratégia E2020, com os dados mais recentes disponíveis,
apresenta os seguintes indicadores para Portugal1:

 EUROSTAT - Smarter, greener, more inclusive? Indicators to Support the Europe 2020 Strategy 2017 edition. Luxemburgo, julho de 2017.
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Assim, o Movimento Associativo Nacional, reunido em Encontro Nacional de
Direções Associativas, em Braga, nos dias 9 e 10 de setembro de 2017, urge o Governo a
encetar todos os esforços necessários para desenhar e implementar programas adequados
e especificamente desenhados para o cumprimento das metas, envolvendo nesse processo
o Movimento Associativo Estudantil e as instituições; para financiar tais programas, quando
necessário, devem ser reprogramados os fundos comunitários afetos ao Portugal 2020.
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