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A Associação Europeia para a Educação de Adultos (EAEA) é a voz da educação não-formal de adultos na Europa. EAEA 

é uma ONG europeia com 123 organizações membros em 42 países e representa mais de 60 milhões de aprendentes 

em toda a Europa. 

 

A EAEA é uma ONG europeia cujo objectivo é ligar e representar as organizações europeias envolvidas diretamente na 

educação de adultos. Originalmente conhecida como o Gabinete Europeu para a Educação de Adultos, a EAEA foi fundada 

em 1953 por representantes de vários países europeus. A EAEA promove a educação de adultos e o acesso e participação 

na educação não-formal de adultos a todos e para todos, particularmente para grupos actualmente sub-representados. 

PRINCIPAIS FUNÇÕES DA EAEA 

O trabalho de influência:  

   •    Influenciamos as políticas de educação de adultos não-formal e aprendizagem ao longo da vida;  

   •   Cooperamos com instituições da UE, os governos nacionais e regionais e muitas ONGs nacionais e internacionais, por 

exemplo, o Conselho da Europa, o Conselho Internacional de Educação de Adultos (ICAE) e UNESCO;  

   •    Somos membro de várias associações e plataformas europeias influentes, como é a EUCIS-LLL e a Plataforma Social;  

   •    Representamos a sociedade civil e a educação em grupos de trabalho e conferências oficiais da UE. 

Fornecer recursos  

   •     Lançamos publicações, relatórios e manuais, bem como informações sobre projetos e respetivos resultados;  

   •     Fornecemos serviços e recomendações para o trabalho político dos nossos membros;  

   •     Ajudamos os nossos membros na procura de parceiros e divulgação de projectos e eventos. 

 Disponibilização de informação 

   •    Fornecemos informação atualizada sobre a evolução da Educação de Adultos na União Europeia;  

   •    Enviamos newsletters e temos uma mailing list específica;  

   •    Informamos o público através da página web EAEA e redes sociais (Facebook, Twitter). 

Estabelecimento de redes  

   •    Facilitamos os contactos com e entre as partes interessadas na educação de adultos e outras ONGs;  

   •    Trabalhamos em estreita colaboração com os decisores políticos da UE e eles escutam os nossos. pontos de vista;  

   •    Cooperamos com outras instituições de insvestigação e desenvolvimento, incluindo universidades. 

Criação de uma comunidade  

    •   Com uma rede de mais de 100 associações de educação de adultos, formamos uma comunidade influente;  

    •   Os eventos dos nossos membros permitem a partilha das melhores práticas com outros colegas europeus. 


