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A mobilidade na Europa do século XXI: desafios

A mobilidade tem ajudado as gerações mais novas a compreender e valorizar a 
diversidade do velho continente enquanto fator de união e não de divisão. É ine-
gável que, durante séculos, a Europa viveu num ambiente de guerra interna. Seja 
em nome de Deus, do Monarca ou da Pátria, os europeus lutaram por territórios, 
ideologia, religião, política ou ganância. No século XX, as guerras mundiais dispu-
tadas em solo europeu ergueram muros de preconceito, intolerância e desconfian-
ça entre as populações, culminando na construção do Muro de Berlim, que dividiu 
a Europa em dois blocos antagónicos. 

A criação da União Europeia (a partir da Comunidade Europeia do Carvão e 
do Aço), por um lado, e a Perestroika e a Glasnost, por outro, foram os dois mar-
cos da história europeia que instituíram prosperidade, paz e desenvolvimento em 
muitas regiões do continente. Com uma Organização das Nações Unidas bem es-
tabelecida e um Conselho da Europa empenhado na construção de pontes capazes 
de vencer as divisões entre povos e culturas, a Europa do século XXI é o resultado 
de diálogo, comunicação, cooperação e medidas de reforço de confiança, os quais 
produziram integridade territorial, soberania e mobilidade de bens e capital huma-
no entre os grandes e pequenos Estados-Nações europeus. 

Este último valor – a mobilidade – está no centro do projeto europeu ROI-MOB 
(return on investment through VET mobility), realizado por um consórcio de par-
ceiros liderado pelo I.F.O.A., com a supervisão científica da Universidade de Pádua, 
através de um inquérito a aprendentes, escolas, empresas e partes interessadas a ní-
vel local, nacional e europeu. Para calcular o retorno do investimento na mobilidade 
europeia, o projeto examinou em que medida o movimento de capital humano pela 
Europa representou uma mais-valia, procurando uma melhor compreensão da coo-
peração e do reforço de confiança a nível de cidadãos, empresas e grupos. 

Na avaliação dos benefícios e dos impactos negativos que a mobilidade traz 
para os participantes, é, sem dúvida, interessante notar que, enquanto princípio de 
formação, esta é uma oportunidade de criar uma Europa melhor para as gerações 
vindouras. A tecnologia está a evoluir depressa e a tornar-se um fator influente nas 
nossas vidas. Os voos vieram facilitar as viagens entre países e continentes. O ato 
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de viajar revela novas realidades políticas, culturais, sociais e económicas que, no 
passado, eram impossíveis de compreender ou alcançar. As viagens alargaram os 
horizontes de milhões de pessoas de toda a Europa. Ao viajarmos, percebemos que 
há riqueza na diversidade; que as pessoas têm valores, aspirações e necessidades 
comuns; que as diferentes ideologias, religiões e sistemas de valores partilham mais 
do que alguma vez pensámos. 

Ao explorar esta nova realidade, a mobilidade tem-se tornado progressivamen-
te num instrumento educativo por excelência! Com os programas comunitários 
Erasmus e, mais tarde, Erasmus+, os aprendentes, professores, trabalhadores e ou-
tras partes interessadas têm a oportunidade de aprender com outros sistemas, ou-
tras culturas e outras maneiras de viver e trabalhar. Esta partilha de conhecimentos 
e experiências revolucionou a forma como pensamos, agimos e falamos. Com as 
nossas vidas dominadas pelas tecnologias de informação, o mundo transformou-se 
numa verdadeira aldeia, em que os acontecimentos em qualquer lado têm impacto 
negativo ou positivo para todos. O intercâmbio melhorou as competências pes-
soais e profissionais, aumentou as expectativas sociais e forjou novas relações a vá-
rios níveis de interação humana. Resumindo, a mobilidade mudou profundamente 
a Europa do século XXI. Por um lado, temos o privilégio de interagir em tempo 
real entre culturas, mas por outro lado, podemos tornar-nos céticos em relação a 
esta abertura que poderá ameaçar os nossos empregos, valores e tradições que têm 
mantido as sociedades unidas. 

É com este objetivo que, se desejarmos obter um retorno significativo do inves-
timento na mobilidade, temos de nos assegurar de que esta se torna num princípio 
de formação transversal a todos os setores, disciplinas, processos de aprendizagem 
e qualificações. A tecnologia permite-nos ser móveis a nível virtual, através dos 
smartphones, da Internet e dos computadores. No entanto, é preciso mais. A rea-
lidade virtual é gerada por computador, ou seja, não é real. O ensino, na interpre-
tação de Jean-Jacques Rousseau, procurou destacar o facto de a natureza (o mun-
do real) desempenhar um papel fundamental na educação da criança. Mais tarde, 
Immanuel Kant pretendeu que os decisores políticos centrassem a sua atenção no 
valor da razão, que distingue as pessoas de todos os outros seres vivos. 

Hoje em dia, a aplicação da razão e o contexto da natureza têm outras cono-
tações e um impacto problemático no processo de aprendizagem. Se a robótica e 
a inteligência artificial assumem um papel central na Indústria 4.0, a inteligência 
humana e a razão natural são cada vez mais o novo paradigma que garante que os 
humanos continuam a ser humanos e as máquinas continuam a ser objetos mecâ-
nicos ao serviço das pessoas.

Neste contexto, o ensino e formação profissionais têm uma plataforma que 
poucos outros setores da educação oferecem. O ensino e formação profissionais 
(EFP) têm, na sua base, a aprendizagem em contexto de trabalho. A maior parte 
das qualificações do EFP está adaptada à indústria, mas é também apoiada por um 
processo estruturado para aprender as competências básicas, atitudes e compor-
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tamentos que a maior parte dos empregadores procuram nos seus colaboradores. 
Neste sentido, é uma abordagem holística à aprendizagem que pretende criar mãos 
sábias: pessoas que harmonizam as suas capacidades físicas e mentais. Para tal, a 
vivência de outras culturas e experiências de trabalho e aprendizagem acrescentam 
um valor enorme à formação de uma pessoa. Como tal, é fundamental que a mo-
bilidade integre todos os processos de aprendizagem e que se torne uma condição 
obrigatória na obtenção de uma qualificação. As pessoas que tiveram experiências 
noutras culturas e sistemas são mais abertas e tolerantes, respeitam a diversidade 
e acolhem a mudança. Estes são os novos valores do mercado de trabalho atual e, 
mais importante do que isso, do mercado de trabalho de amanhã. 

Em contextos laborais nos quais é provável as máquinas virem a substituir o 
capital humano, a abertura à mudança e à aquisição de novos conhecimentos, apti-
dões e competências será, cada vez mais, a única forma de garantir emprego, con-
seguir avançar na carreira e ter uma boa qualidade de vida durante e após a vida 
profissional. A mobilidade é, assim, uma chave para a sobrevivência num mundo 
dominado pela tecnologia, pela mudança, pela inovação e por uma reclamação 
constante por sustentabilidade. Os professores, aprendentes, empregadores, de-
cisores políticos, investigadores e responsáveis pelas tomadas de decisão têm o 
dever de abraçar a mobilidade, enquanto instrumento de valor acrescentado para 
a competitividade, produtividade e prestação de serviços em todos os setores da 
sociedade. 

O ROI-MOB é uma revelação para os decisores políticos. Demonstra que o 
investimento na mobilidade eleva o capital humano a um nível superior de partici-
pação social e económica, e garante valores humanos na utilização de tecnologia, 
bem como uma convivência mais harmoniosa com a inteligência artificial. Não há 
nada mais valioso, criativo, imprevisível ou inovador do que a interação humana. 
A mobilidade disponibiliza um espetro maior de diversidade quando se desenvol-
vem estas atividades. É esta participação que tornará a vida mais humana durante 
as próximas décadas. O maior desafio enfrentado pelos seres humanos será a in-
teligência artificial, que é extraordinariamente mais móvel que os próprios seres 
humanos. A conciliação deste fenómeno com uma formação enriquecida através 
da mobilidade e as experiências práticas entre seres humanos é um desafio que tem 
de ser abordado o mais depressa possível. 

Deste modo, é extremamente reconfortante notar que uma instituição de en-
sino com o prestígio da medieval Universidade de Pádua (1222), que também é 
a minha alma mater, está na vanguarda dos estudos sobre como o fenómeno da 
mobilidade terá impacto na Europa, enquanto entidade política, e nos europeus, 
enquanto decisores sobre o seu próprio destino. Este estudo, para o qual contri-
buíram o I.F.O.A. e o EfVET, entre outras entidades, é um alerta e um apelo à 
ação e à implementação de medidas que dão aos aprendentes e aos trabalhadores 
uma oportunidade de aprenderem e trabalharem em ambientes e sistemas reais e 
culturalmente diversos. 
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Os ventos da mudança na Europa do período do pós-guerra e de finais dos 
anos 80 do século XX continuam a trazer novas esperanças de uma casa comum 
europeia reforçada. 

Joachim James Calleja, 
Presidente do EfVET


