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Um processo recente 

Menos de dois meses após a 5ª Conferência Mundial de Educação de Adultos, promovida pela UNESCO, em Hamburgo, em Julho de 1997 – e onde a Secretária de Estado de Portugal (Ana Benavente) chefiou uma delegação oficial relativamente importante – o Ministério da Educação nomeou um Grupo de Trabalho que encarregou da elaboração de um documento de estratégia para o desenvolvimento da educação de adultos (EA).  Este grupo apresentou as suas análises e recomendações no final de 1997, num relatório intitulado, “Uma aposta educativa na participação de todos”. No início de 1998, este documento foi aprovado,  não só pelo Ministério da Educação como também pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade, o que levou então à constituição de um Grupo de Missão, em Maio/Junho do mesmo ano, com a incumbência de iniciar a concretização da estratégia ali delineada.

A estratégia proposta

O relatório de final de 1997 apresentava uma estratégia pública de desenvolvimento do sector assente nos seguintes pontos:
-	assegurar uma oferta educativa pública, fortemente descentralizada, para as pessoas adultas;
-	lançar um programa de desenvolvimento da EA, baseado num Fundo próprio e gerido por um instituto a criar (a Agência Nacional de Educação de Adultos);
-	definir e operacionalizar um dispositivo, à escala nacional, de balanço de competências pessoais e de validação / certificação de adquiridos através de aprendizagens prévias, formais ou informais;
-	criar um estabelecimento de educação tendo como vocação exclusiva a aprendizagem de adultos assente em modalidades de ensino a distância com assistência presencial de proximidade (a TELEA, ou Tele-Educação de Adultos);
-	criar, a nível central, um serviço de registo e credenciação de todos os organismos, públicos  e privados, autorizados a organizar acções certificáveis de EA;
-	assegurar a formação de formadores e de outros agentes de EA;
-	promover a investigação, estudos e publicações em domínios de EA;
-	lançar uma forte campanha mediática de sensibilização, centrada sobre a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas adultas;
-	criar uma estrutura pública especializada na EA.

Uma situação de partida crítica

O ponto de partida do Grupo de Trabalho era a situação da população adulta portuguesa relativamente a níveis de escolaridade, qualificações, competências em literacia. Estatísticas e estudos convergem para fazer de Portugal um país, não da União Europeia, mas antes do Terceiro Mundo… No mesmo momento em que o país cumpria todas as condições económicas e financeiras para aceder à “Zona Euro”, mais gritante e injustificável se tornava o forte desnível entre indicadores macroeconómicos e indicadores socioeducativos e culturais. Com efeito, mais de dois terços da população activa portuguesa possui apenas 6 anos ou menos de escolaridade, apenas 20% das pessoas com idades entre 25 e 64 anos têm uma educação de nível secundário (quando a média da OCDE é de cerca de 64%) e quase 10% da população adulta mantém-se analfabeta.  Para penalizar mais a situação, Portugal não é apenas o Estado-Membro da União Europeia que apresenta os mais baixos índices de qualificação da sua população adulta, mas também aquele cuja evolução, ao longo dos quinze últimos anos, revela um agravamento constante relativamente aos outros países parceiros. A OCDE previu que, se não forem tomadas medidas de excepção a curto prazo, a população activa portuguesa com formação igual ou superior a nove anos de escolaridade não ultrapassará em 2015, os 40%. E isso será desastroso, tanto em termos da “competitividade internacional”, numa sociedade mundializada do conhecimento, como em termos de cidadania e de coesão social.

Investimentos vultuosos mas pouco rendíveis

É sobretudo por estas razões que Portugal obtém, ano após ano, uma classificação pouco brilhante nos quadros anualmente publicados pelo Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), referentes ao Desenvolvimento Humano à escala mundial. 
Para agravar ainda a situação, o único sector da educação de adultos privilegiado pelo Estado português nos últimos 15 anos – os cursos nocturnos para adultos, em escolas, conhecidos como “ensino recorrente” – revelaram-se, ao nível do 3º ciclo e do secundário, um fracasso enorme: taxas de sucesso (?) que variam entre 0,5% (secundário), 7,5% (3º ciclo) e 50% (2º ciclo, onde metade dos cursos já se fazem fora do contexto escolar).  E isto, mediante uma despesa pública anual orçada em 250 milhões de euros…
Simultaneamente, e desde a integração de Portugal em 1986 na então Comunidade Europeia, assistiu-se a um importante investimento na formação profissional, sobretudo através de um forte cofinanciamento (em regra, 75%) do Fundo Social Europeu. O potencial impacto destas acções foi, contudo, enfraquecido pela ausência de uma base sólida de educação geral por parte da grande maioria dos adultos a que se têm destinado.  Nos últimos anos, entre os 400.000 desempregados oficialmente registados, 250.000 não possuem a escolaridade actualmente obrigatória e que corresponde a 9 anos.

Uma população adulta sub-certificada

Para mais, os certificados de aptidão profissional só podem ser outorgados a quem faça prova de ter obtido a escolaridade legalmente obrigatória, o que tem dificultado imenso a entrada em formação profissional das pessoas adultas mais carentes neste domínio. Por outro lado, a oferta existente a partir de organizações privadas – de natureza cívica e solidária - é geralmente eficaz, adequada e frequentemente integrada em processos de desenvolvimento local, quer em meio urbano, quer em meio rural. E tem sabido beneficiar de toda uma gama de programas e medidas iniciadas, em grande parte, a partir da Comissão Europeia em Bruxelas. Contudo, dada a sua natureza “atípica” e a inflexibilidade dos quadros legais e regulamentares em Portugal, estas acções não permitem usualmente que os participantes recebam no final um certificado formalmente reconhecido e válido para equivalência com diplomas oficiais. Esta situação permite por certo afirmar que Portugal, sendo inegavelmente um país sub-qualificado, será hoje em dia e acima de tudo um país sub-certificado.  Situação que se deve a um sistema de educação e formação de adultos inadequado, mas também a um sistema de certificações escolares e profissionais particularmente rígido e elitista.

O Grupo de Missão

Foi neste contexto que, em Maio/Junho de 1998, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade constituíram o Grupo de Missão para o desenvolvimento da Educação e Formação de Adultos (GMEFA).  Com dois grandes objectivos: criar a Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA) e assentar os alicerces de uma nova oferta de educação-formação, mais acessível, com maior flexibilidade e melhor adequação aos diferentes públicos e contextos. O Grupo de Missão, composto por funcionários destacados de ambos os ministérios, iniciou então a construção de um “3º sector” autónomo – mas complementar, simultaneamente, do sistema escolar de cursos nocturnos e das acções de formação profissional – o “sistema EFA”, tão desescolarizado quanto possível, mas capaz de assegurar a possibilidade de uma certificação oficial, assim como de mobilizar a participação, como entidades formadoras, de uma vasta gama de instituições (associações, empresas, autarquias, igrejas e, obviamente, estabelecimentos de ensino e centros de formação).

O conceito de Educação e Formação de Adultos (EFA)

Primeira finalidade política: abrir o mais largamente possível o leque de opções disponíveis ao aprendente adulto, pelas três vias: “escola”, “formação profissional” e “EFA”; e isto quer em separado quer de forma combinada. Segundo Ana Benavente, a Secretária de Estado que em 1997 iniciou este processo, em entrevista concedida à revista do GMEFA, “Saber Mais”: “Relativamente às pessoas adultas, os que têm mais de 18 anos, as respostas devem ser muito mais diversificadas; e devem associar educação e formação. Não podemos continuar a ter adultos que frequentam cursos de formação e não vêem depois as suas aprendizagens ser creditadas. Os adultos não podem continuar a procurar a escola, por um lado, para a sua educação, e por outro, a empresa ou o centro de formação profissional, para a sua formação. Temos que encontrar respostas integradas e, para isso, as diferentes instituições têm que coordenar-se: o que quer dizer que a progressão profissional deve ser também reconhecida como progressão em termos de educação, de formação geral das pessoas”.

A noção “Educação e Formação de Adultos” ou “EFA” (a “Adult Learning” dos ingleses, ou “l’apprentissage des adultes” dos franceses) inclui, pois, em Portugal, o conjunto das acções que, através do reforço e da complementaridade das instituições e das iniciativas no domínio da educação e da formação ao longo da vida, visam elevar os níveis educativos e de qualificação das pessoas adultas, promovendo nelas o desenvolvimento pessoal, a cidadania activa e a capacidade de trabalhar (ou, na expressão inventada pela Comissão Europeia, a “empregabilidade”).

Criação da Agência Nacional

Após um longo e paciente trabalho de negociação entre os dois ministérios envolvidos, o Decreto-Lei nº 387/99 foi finalmente publicado a 28 de Setembro de 1999, o que marcou o arranque oficial da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos, concebida como um instituto público, autónomo em termos científicos, técnicos e administrativos, sob a tutela e superintendência dos dois Ministérios: da Educação e do Trabalho e Solidariedade.  No seu Conselho Consultivo, composto de 23 elementos, previu-se um lugar importante aos parceiros sociais, às organizações cívicas solidárias e também “a entidades e personalidades envolvidas em actividades de EFA ou cujo mérito científico e pedagógico seja geralmente reconhecido a nível nacional.”

Nos termos deste Decreto-Lei (artº 4º), são atribuições da ANEFA:

-	desenvolver e difundir modelos, metodologias  materiais de acção pedagógica e socioeducativa, específicos à educação e formação de adultos, dando prioridade às pessoas mais desfavorecidas neste domínio;
-	promover programas e projectos em diferentes sectores da educação e formação de adultos, conduzidos por sua própria iniciativa ou graças à intervenção de outras instituições públicas ou privadas, nomeadamente através de contratos-programa;
-	apoiar projectos e iniciativas de educação e formação de adultos que se integrem nas prioridades definidas e possuam carácter inovador, nomeadamente modalidades de ensino a distância e multimédia com acompanhamento presencial;
-	promover a coordenação entre instituições públicas e privadas, aos níveis central, regional e local, no quadro da implementação de uma política de educação e formação de adultos, designadamente através de parcerias de base territorial;
-	construir gradualmente um sistema de reconhecimento e validação das aprendizagens informais dos adultos, com vista à sua certificação escolar e profissional;
-	realizar estudos e promover a investigação em domínios da educação e formação dos adultos, e apoiar a formação especializada dos formadores e de outros agentes da acção socioeducativa;
-	motivar, informar e aconselhar as pessoas adultas quanto às possibilidades e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida;
-	colaborar em projectos de cooperação em domínios de EFA, visando as comunidades portuguesas de emigrantes, assim como as comunidades imigradas residentes em Portugal e os países de língua oficial portuguesa.

Durante os seus primeiros anos, a ANEFA deveria centrar o seu Plano de Actividades em torno de três grandes eixos:
-	a motivação das pessoas adultas para a procura de EFA;
-	a adequação e a diversificação da oferta;
-	a formação dos agentes de EFA.

Uma campanha de sensibilização

Contra a “cultura anti-cultura”, demasiado enraizada numa população cuja maioria foi vítima de uma forte repressão social e cultural até há pouco tempo atrás (Portugal continua a ser o país da União Europeia com desigualdades socioeconómicas mais acentuadas), é urgente lançar uma potente campanha de comunicação. Através desta campanha deverá sublinhar-se a necessidade de adquirir constantemente velhos e novos saberes e competências (quer as bases de literacia e numeracia, quer se trate de melhor compreender a astronomia ou de saber como organizar ou reparar a instalação eléctrica a domicílio) e de fazer passar a ideia de que estes saberes só se adquirem mediante um esforço pessoal, regular e estruturado, de formação (incluindo auto-formação, embora encorajada e assistida). Uma tal sensibilização deve ser feita pelo recurso a frases-tipo, como “saber mais para viver melhor” ou até expressões-choque, tais como “a ignorância mata!”, ilustradas com exemplos reais. Esta campanha deve ainda transmitir como mensagem basilar que a formação ao longo da vida e em todos os domínios da vida não é apenas um direito, mas também um dever pessoal, e que toda a sociedade, e não só o Estado, deve assumir uma responsabilidade decisiva na construção de um enquadramento sempre mais propício a uma aprendizagem permanente por parte da população adulta no seu todo. Para além desta campanha (que se lançou, muito timidamente, em 2001) a ANEFA recorreu a outros instrumentos, tais como a revista trimestral S@ber+, visando sensibilizar os agentes e as entidades de mediação, assim como os decisores (7.000 exemplares e 15 números publicados até final de 2002), o Concurso Nacional anual de Boas Práticas (realizados entre 1999 e 2002). Previa-se ainda o lançamento de uma Semana Nacional dedicada à “Alegria de Aprender na idade adulta”, que ficou até hoje por concretizar.

Os “Clubes S@ber+”

O apoio à criação e ao funcionamento de “Clubes S@ber+” foi igualmente concebido como um dos instrumentos de uma ‘política da procura’. Estes Clubes são espaços de convívio, acolhimento, informação e aconselhamento, patrocinados pela ANEFA e promovidos por instituições locais envolvidas em actividades de natureza educativa e cultural para com as pessoas adultas (bibliotecas, museus locais, autarquias, escolas, centros de formação, associações, sindicatos, empresas, etc.). A aposta faz-se, pois, num leque muito diversificado de promotores, que disponham já de alguns recursos materiais e humanos, prevendo-se a disseminação destes Clubes, como serviços de proximidade, numa escala nacional. Qualquer organização que pretenda abrir esta valência – “Clube S@ber+ - deverá negociar com a ANEFA um protocolo, mediante o qual esta lhe garantirá: um apoio técnico na concepção e desenvolvimento do Clube; um acesso regular à informação útil e actualizada e a publicações, documentação e materiais pedagógicos; acções de formação para os responsáveis pelo Clube; inserção numa rede nacional de organizações gestoras de Clubes S@ber+ e participação nos intercâmbios previstos; e, eventualmente, um financiamento para o arranque e/ou para projectos específicos.

Para uma oferta mais adequada e diversificada

Dado que a grande finalidade é a construção de um sistema de Educação e Formação de Adultos exclusiva e especificamente desenhado para pessoas adultas, resultante das expectativas e capacidades destas, não faria qualquer sentido adoptar como ponto de partida os actuais programas escolares, mesmo procurando ajustá-los a um público adulto. Os programas escolares foram, efectivamente, elaborados tendo em vista finalidades muito diferentes. E, em Portugal, estão geralmente dominados por uma lógica “académica”, baseados numa perspectiva, aliás muito pouco realista, de preparar todas as crianças e jovens para a prossecução de estudos, sem interrupção, até à finalização de um curso de ensino superior... Assim, predomina o interesse de uma minoria (os que seguem realmente esse percurso académico) sobre todo o sistema escolar, o que provoca a exclusão da maioria, que não partilha tais expectativas. E estes programas escolares pretendem também “guardar” alunos e estudantes no interior do estabelecimento e “ao abrigo da rua”, o que justifica uma “lógica exaustiva ou de acumulação”.  Desta forma, são em geral menosprezadas ou ignoradas na escola preocupações que são essenciais quando se trabalha com pessoas adultas, tais como economizar tempo ou procurar em prioridade atingir uma plataforma mínima, uma base de competências ou de conhecimentos, fundamental para garantir a vontade e a capacidade de prolongar as aprendizagens ao longo de toda uma vida. Para mais, uma pedagogia muito activa e participada, assim como uma relação gradualmente igualitária entre formadores e aprendentes, ou ainda uma abordagem holística na procura dos saberes, em detrimento das disciplinas estanques, são na Educação e Formação de Adultos factores essenciais que revelam bem a necessidade de uma forte autonomia conceptual, relativamente ao enquadramento escolar convencional, quando se trata de construir um subsistema novo.

Perante taxas muito elevadas de insucesso ou de abandono por parte dos formandos adultos em cursos de natureza excessivamente escolar, a renovação da oferta deve passar, nomeadamente, por conteúdos que tenham sentido e se mostrem relevantes para as pessoas adultas, que não procuram, pelo menos no imediato, uma carreira académica ou a plena mestria de uma dada disciplina. Estes novos conteúdos devem, sobretudo, reforçar o desenvolvimento pessoal, a cidadania activa e a ‘empregabilidade’, enquanto motivam e transmitem instrumentos de base e atitudes positivas visando um processo de aprendizagem vitalício.

Reconhecer e validar os adquiridos

Por outro lado, é de constatar que, apesar da sua fraca escolaridade, a população adulta portuguesa conseguiu, ao longo dos últimos 40 anos, ultrapassar com êxito muitos e difíceis desafios, tais como (desde meados dos anos 60) uma emigração maciça para os países europeus mais industrializados, a reintegração dos que foram forçados a deixar as antigas colónias no momento da independência (1975), a mudança dramática de regime político e a consequente construção de uma sociedade democrática, a inserção na União Europeia (1986) e até a plena integração no sistema económico-monetário “Euro” (2000). Estas realizações revelam a intensidade e a qualidade dos processos de auto-aprendizagem levados a cabo pelas pessoas adultas dentro dos seus contextos de vida e de trabalho, bem longe dos sistemas formais de educação ou de formação profissional. Os resultados desta auto-aprendizagem devem, pois, passar a ser reconhecidos e validados, de uma maneira rigorosa e formal, e não só por razões de justiça social, como também por razões económicas, evitando desperdícios de tempo e de recursos públicos em formações redundantes.

À semelhança de muitos outros países, como a França, a Irlanda ou o Reino Unido, Portugal organizou – a partir de 1999 - um dispositivo através do qual conhecimentos e competências, cuja aquisição se fez em diversos domínios da actividade humana e da interacção social, são objecto de uma avaliação rigorosa e de um reconhecimento oficial. Tal reconhecimento traduz-se numa validação formal: uma creditação (outorga de créditos) que dá lugar a uma equivalência, quer parcial (isenção de uma determinada parte do percurso de formação), quer total (certificação e outorga de um diploma oficial para todos os efeitos equivalente ao diploma escolar). 

Entre a formulação geral e o aval político de tal sistema de reconhecimento e validação dos adquiridos e a sua concretização, através de estruturas, instrumentos e procedimentos adequados, foi necessário levar a bom termo toda uma construção técnica e organizacional, assim como um processo de legitimação social e institucional, ou seja, um trabalho longo e paciente e de uma grande complexidade. Com um financiamento do Fundo Social Europeu, assegurado à taxa de 75%, Portugal lançou uma Rede Nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências ou CRVCC. Estes Centros, que estão a ser criados na base de ‘contratos’ entre entidades públicas e privadas e a ANEFA (transformada em Direcção-Geral de Formação Vocacional desde Abril de 2002), estão em funcionamento em muitos pontos do país e deverão atingir o número inicialmente previsto de 84 antes de 2006. Graças á sua actividade, contam-se já por várias centenas o número de pessoas adultas que souberam identificar e demonstrar as suas competências, com o apoio da equipa técnica de um CRVCC e, posteriormente, perante um júri final, e conseguiram assim alcançar um certificado em tudo equivalente aos diplomas formais correspondentes ao período de escolaridade obrigatória. Iniciaram-se entretanto os trabalhos preparatórios no sentido de alargar este dispositivo até ao 12º ano de escolaridade, o que coincide com o patamar de formação imediatamente anterior ao ensino superior ou universitário.

É de frisar aqui que, dentro de uma política de aprendizagem ao longo da vida, não basta assegurar estas equivalências como “pontos de chegada”, pois o essencial é organizá-las sempre como “pontos de (nova) partida”, como instrumentos de motivação e de mobilização que garantam uma procura redobrada de educação-formação por parte das pessoas adultas.

Um projecto de arquitectura modular

A avaliação dos adquiridos requer sempre a definição prévia de referenciais, normas, critérios, indicadores: um processo que está também em curso em Portugal, desde Abril de 1999.  Retomando a reivindicação de um sistema de EFA efectivamente pertinente para a vida quotidiana das pessoas adultas, a Agência Nacional definiu este referencial em torno das “competências-chave para a cidadania e a empregabilidade”. Estas competências-chave organizam-se em 5 domínios: linguagem e comunicação; matemática para a vida; tecnologias da informação e comunicação; cidadania e empregabilidade; temas de vida. Enquanto os quatro primeiros se compõem de módulos (e estes de unidades), o quinto desempenha um papel transversal, de fornecedor de conteúdos aos demais. Os módulos – cada um definido na base de 40h de esforço por parte do aprendente – encontram-se estruturados segundo três níveis de crescente complexidade.

Uma vez desenhado o quadro geral das competências-chave para a pessoa adulta aqui e agora (“declinadas” por domínio e por nível), cada módulo deve ser definido em termos das aprendizagens desejadas, isto é, das competências e dos conhecimentos que a pessoa adulta deverá demonstrar ter adquirido para que lhe sejam outorgados os créditos correspondentes. Com base neste quadro, inteiramente estruturado à partida (mas que poderá permitir combinatórias quase ilimitadas entre módulos obrigatórios e módulos optativos), é possível então construir: (a) os “cadernos de encargos” dos novos certificados EFA para adultos e os instrumentos de avaliação final; (b) os dispositivos do balanço preliminar das competências-chave, que deverá realizar-se em princípio no âmbito de um módulo especial de ‘formação/balanço’; (c) os programas de formação para os formadores/avaliadores; (d) o desenvolvimento curricular e os materiais de trabalho pedagógico para aprendentes e para formadores; (e) o clausulado para protocolos a estabelecer entre a ANEFA e entidades formadoras candidatas à organização de cursos modulares (ou de apenas alguns módulos).

Descentralizar a formação, centralizar a certificação

Qualquer entidade formadora, pública ou privada, uma vez formalmente credenciada, pode candidatar-se para organizar uma formação ANEFA (Cursos EFA), correspondente a um só ou a vários módulos: ou módulos que a Agência tenha previamente definido, com base nas competências-chave, ou módulos de sua própria iniciativa – dentro de um leque variadíssimo de competências e de conhecimentos (dos cuidados com crianças à animação desportiva, dos primeiros socorros à história local, … ) – que a ANEFA decida homologar para efeitos de integração em cursos certificáveis. Com efeito, como a ANEFA concentrou o seu trabalho de concepção exclusivamente nas Competências-chave, as diferentes entidades formadoras poderão (e deverão) também conceber e submeter-lhe – para homologação – muitos outros módulos. Para mais, têm margem para adoptar um determinado número de módulos de sua autoria no interior da estrutura modular que lhes é proposta pela ANEFA.  Numa perspectiva de “livre acesso à aprendizagem dos adultos”, todos estes módulos – tanto os concebidos como os homologados pela ANEFA – deverão logo que possível passar a integrar uma base de dados informatizada, que estará à disposição de qualquer entidade formadora.

Tanto de um ponto de vista teórico como sob o plano institucional, será assim possível passar a distinguir muito claramente entre, por um lado, as esferas da formação e do reconhecimento das competências, e, por outro, a esfera da certificação. A partir das duas primeiras, qualquer pessoa adulta poderá receber, ou ver reconhecidas, competências, acumulando créditos – registados numa “caderneta pessoal de competências”. Quanto às certificações, serão elaboradas em articulação com os outros dois sistemas – o sistema escolar e o sistema de formação profissional – a fim de garantir todas as equivalências possíveis e também a validação de percursos mistos que poderão cruzar dois ou os três sistemas. Uma proposta a submeter eventualmente aos decisores políticos iria no sentido de tornar a aquisição de Competências-chave como suficiente para a obtenção dos primeiros níveis (com equivalência ao 1º e 2º ciclos do ensino básico e nível I da formação profissional), enquanto para os níveis superiores (3º ciclo e secundário e níveis II e III) seria já necessário adicionar ao núcleo das Competências-chave um determinado número de outros módulos; quer mais “teóricos” – se o aprendente procurar um acesso ulterior ao ensino superior, quer mais ”práticos” – se as saídas procuradas forem sobretudo de natureza profissional. 

Formação dos agentes

Num país como Portugal, onde não existe uma forte e fundamentada tradição no domínio da Educação e Formação de Adultos, nem um “corpus” teórico solidamente enraizado, é desde já necessário investir na investigação, informação e disseminação e, sobretudo, na formação dos diferentes tipos de profissionais que serão responsáveis, em última instância, pela execução e pelo sucesso da reforma que se vislumbra no horizonte.
É, pois, necessário prever as seguintes acções de formação: (a) formação dos Organizadores Locais de EFA; (b) formação dos formadores/avaliadores (nos CRVCC); (c) formação de formadores/tutores de EFA (incluindo os que venham a integrar-se em modalidades de ensino a distância com acompanhamento presencial de proximidade) ; (d) formação de responsáveis pelos Clubes S@ber+.

Os Organizadores Locais

A presença da ANEFA sobre todo o território nacional começou a ser assegurada através de equipas regionais e de ‘organizadores locais’.  Estes devem ter, antes de mais, a tarefa de organizar parcerias territoriais para a EFA, reunindo para o efeito representantes das autarquias, empresas, estabelecimentos de educação e de formação, associações, etc. Em conjunto estas entidades deverão elaborar um Plano Local de EFA, de duração plurianual, a negociar com a ANEFA e as instâncias regionais do ME e do MTS, e na base do qual deverão ser concedidos os apoios financeiros, materiais e em recursos humanos necessários à concretização das actividades aprovadas.

Um início de milénio decisivo

Desde 1999-2000 encontra-se praticamente pronto o “projecto de arquitectura” para um novo subsistema de educação e formação de adultos em Portugal. A continuação, isto é, a obra de construção do edifício assim delineado, depende agora sobretudo dos ‘engenheiros’, dos técnicos e de outros obreiros do sistema, mas também em grande parte dos decisores políticos que presidem à utilização do erário público. Surgirá, finalmente, uma vontade política realmente democrática em Portugal, capaz de conceder prioridade à redução das desigualdades sociais e ao desenvolvimento da cidadania activa e da coesão social e cultural, por via de uma estratégia pública voluntarista de educação-formação de pessoas adultas ao longo da vida? Os desenvolvimentos em curso desde 2000 e até 2006 serão determinantes para dar resposta a estas interrogações de hoje, mas a mudança política operada em 2002 em Portugal não parece augurar nada de positivo relativamente à boa continuação de uma reforma radical em matéria de Educação e Formação de Adultos.

Alberto Melo
Universidade do Algarve
Julho de 2003 

