Anexo IV: Referências Úteis e Contacto
Referências úteis
Título

Hiperligação

Parâmetros de
referência e
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_education&oldid=301033
indicadores Europa
2020 e EF 2020
Análise da
educação
(abrangendo AEPI,
escolas, juventude
e ensino superior, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en
assim como vários
domínios
educativos
específicos)
Análise da
educação e
formação;
abrangendo todas
as áreas

http://www.oecd.org/education/

Análise da
educação e
formação;
abrangendo todas
as áreas

https://en.unesco.org/ http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx

Digital Youth Work
– A guide for
https://publications.europa.eu/s/fouj
developing digital
youth work
Modelo de
Suplemento ao
Diploma:

http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm

Guia de Utilizador
do ECTS

http://ec.europa.eu/education/tools/docs/ects-guide_en.pdf

ECVET

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en.htm http://www.ecvet-secretariat.eu

Educação sobre o
empreendedorismo:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native&usg=AFQjCNEAZENuwg06uXIDQR_CK8zmSko5Lw&sig2=kjtnBVqQOeVNEhNWeBUSrw&cad=rja
Um Guia para
Educadores
Plataforma
eletrónica para a
educação de
adultos na Europa
(EPALE)

http://ec.europa.eu/epale

EQAVET

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_en.htm

Plataforma de
Resultados de
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Proje-tos Erasmus+
ESCO

https://ec.europa.eu/esco

Panorama de
Competências da
UE

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Página inicial do
Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/en/home

Agenda Europeia
para a
aprendizagem de
adultos e recentes
desenvolvimentos
de políticas

http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning/index_en.htm

Manual «Improving
youth work – your
https://publications.europa.eu/s/ga7A
guide to quality
development»
Manual – «The
contribution of
youth work to
preventing
https://publications.europa.eu/s/glSf
marginalisation and
violent
radicalisation»
Indicadores e
parâmetros de refehttp://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
rência – Monitor de
educação
Indicadores e
parâmetros de referência –
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/indicators-benchmarks_en.htm
Documentação
oficial
Indicadores da UE
para a juventude

Painel de indicadores da UE para a juventude:
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/publications/indicator-dashboard_en.pdf
Conjunto de dados do Eurostat sobre a juventude:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database

Biblioteca de
documentos
essenciais sobre
desporto

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
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Título

Hiperligação

Principais
elementos de
informação sobre a https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy
Estratégia da UE
para a Juventude
Principais
iniciativas políticas
e resultados em
educação e
formação desde o http://ec.europa.eu/education/policy/school/index_en.htm
ano 2000 Desenvolvimento
de políticas de
educação escolar
Principais
iniciativas políticas
e resultados em
educação e
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/index_en.htm
formação desde o
ano 2000 - Reforma
do ensino superior
Abertura da
Educação – Ensino
e aprendizagem
inovadores para
todos através das
http://ec.europa.eu/education/newtech/
novas tecnologias e
de recursos
educativos abertos
- COM (2013) 654
Repensar a
educação —
Investir nas
competências para http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0669 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
melhores resultados
socioeconómicos
Apoiar o
crescimento e o
emprego – Uma
agenda para a
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2011:0567:FIN
modernização dos
sistemas de ensino
superior da Europa
Iniciativa de
padronização –
Uma visão
estratégica para a
normalização
europeia: avançar
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2011:0311:FIN
para reforçar e
acelerar o
crescimento
sustentável da
economia europeia
até 2020
Comunicado de
Bruges sobre a cooperação europeia
reforçada no domínio do ensino e http://ec.europa.eu/education/brugecomm/
formação profissionais para o
período de
2011-2020
Rumo a uma maior
cooperação e
coerência na
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9269/attachments/1/translations/en/renditions/native
Educação para o
Empreendedorismo
Página inicial do
Youthpass

https://www.youthpass.eu

Elementos de contacto
Comissão Europeia - Direção-Geral da Educação e da Cultura (DG EAC)
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Comissão Europeia - Agência Executiva para a Educação, o Audiovisual e a
Cultura (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Agências Nacionais
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en
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