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INTRODUÇÃO
O presente relatório configura o Relatório Final contratualmente previsto no Estudo de
Avaliação Estratégica do QREN - Lote 1 (combate ao abandono escolar precoce). A
resposta às questões de avaliação encontra-se estruturada a partir da apresentação de
uma breve contextualização, a que se segue uma resposta síntese à questão e por fim
a sua fundamentação.
A resposta às questões integra os dados obtidos a partir da recolha de informação
quantitativa e seus tratamentos específicos, nomeadamente de análise comparativa,
bem como a informação de natureza qualitativa obtida a partir das entrevistas, estudos
de caso e focus-group. Em anexo a este relatório constam as sinopses referentes à
informação qualitativa, bem como os quadros, gráficos e outra informação de apoio à
estruturação de informação relevante para a fundamentação da resposta às questões
de avaliação.
Assim, o relatório final está organizado de acordo com as normas apresentadas para a
estrutura tipo do relatório no Caderno de Encargos:



O capítulo primeiro apresenta o âmbito e os objetivos do estudo de avaliação;



O capítulo segundo expõe uma síntese da abordagem metodológica
prosseguida;



O capítulo terceiro integra a resposta às questões de avaliação que orientaram
o exercício, apresentando os resultados das análises produzidas com base na
informação de natureza qualitativa e quantitativa recolhida ao longo de um
exaustivo roteiro de pesquisa;



O capítulo quarto apresenta as conclusões e recomendações, organizadas em
dois grandes grupos, um orientado para as problemáticas do abandono e do
sucesso educativo e o outro para a dimensão de relação com o mercado de
trabalho. Ao nível das recomendações procura-se, também, identificar, as
entidades que de modo mais imediato e numa avaliação preliminar são
destinatárias das mesmas.

Os conteúdos incluídos no Relatório Final culminam um percurso de discussão
metodológica, recolha, tratamento e análise de informação que se encontra
espelhado ao longo do conjunto de quatro relatórios e que neste último se procura
sistematizar e sintetizar tendo em conta, também, as diretrizes que se aplicam à sua
organização. Nessa medida, a organização deste Relatório pressupõe escolhas sobre a
informação mobilizada e a organização dos conteúdos que implicam abdicar de uma
utilização exaustiva de todo a informação disponível e acertos na estratégia final de
tratamento das questões e subquestões de avaliação. Nesta perspetiva, a abordagem
a algumas das questões de avaliação que remetiam para uma leitura de síntese dos
impactos observados e das condições de eficácia que os sustentam foi articulada com
a resposta às questões de avaliação onde se apresenta a análise produzida e com o
capítulo de conclusões e recomendações que fecha o relatório (adiante no relatório
explicitam-se com maior detalhe as opções organizativas assumidas).
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I. ÂMBITO E OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO
Entendida a avaliação como estando centrada na identificação do contributo do
QREN para a redução do abandono escolar precoce, no período que decorreu desde
o início da sua execução em 2007 até ao momento atual1, o presente estudo privilegia
a análise do contributo dos instrumentos que no âmbito da programação do QREN
especificamente se dirigem à problemática do abandono escolar.
O combate ao abandono escolar constitui um objetivo prioritário da Agenda
Operacional Temática para o Potencial Humano. A diversificação das vias de
educação e formação e a expansão do número de vagas em ofertas de dupla
certificação são distinguidas como condições essenciais para reduzir o abandono
escolar precoce e promover o nível de secundário de qualificação escolar
ambicionado para os jovens.
Este enquadramento estratégico interpelou a organização do sistema de educação e
formação e, em particular, das modalidades de dupla certificação, em bom rigor
enquadradas, à data de aprovação do QREN, por dispositivos regulamentares
contemporâneos da escolaridade obrigatória até aos quinze anos e onde a meta de
escolarização ao nível do ensino secundário não se revestia da força de imperativo,
impulsionando, nessa medida, iniciativas de reforma do sistema de formação
profissional. Assim, a Agenda do Potencial Humano surge amplamente articulada com
a Reforma do Sistema de Formação Profissional, como é tornado explícito no texto que
apresenta o QREN.
Relativamente aos instrumentos de política nesta matéria, importa ter em consideração,
antes de mais, que a aposta na expansão das vias profissionalizantes, comum aos
diferentes programas operacionais suportados pelo FSE (POPH, PRO-EMPREGO,
Programa Rumos), foi complementada por outras intervenções que assumem uma
natureza fortemente articulada com a dimensão de resposta referida. Trata-se da
promoção de Programas Integrados de Promoção do Sucesso Educativo (Projetos TEIP)
e do apoio ao reequipamento dos estabelecimentos de ensino, ambos exclusivamente
presentes nas regiões convergência do Continente (e Lisboa, no caso dos TEIP) e
explicitando uma forte articulação com as tipologias que sustentam a expansão do
ensino profissionalizante. Adicionalmente identificam-se intervenções ao nível do
reequipamento e da melhoria das instalações das escolas, suportadas pelo FEDER.
O domínio de intervenção relativo aos contratos territoriais para o sucesso educativo
procura dar resposta a um conjunto específico de fatores que concorrem para o
abandono escolar precoce, designadamente os que resultam de dinâmicas
económicas e sociais. Em particular, contempla a mobilização de um conjunto diverso
de medidas que procuram minorar situações de forte desvantagem ao nível
económico, ao nível do enquadramento social e ao nível do contexto familiar e que,
potenciando o abandono escolar precoce, têm maior preponderância em
determinados territórios.
No caso das medidas de apoio aos equipamentos e instalações dos estabelecimentos
de ensino (com apoio FSE ou FEDER), a complementaridade estabelecida com as outras
medidas centra-se no apoio ao reforço das condições infraestruturais e técnicas
necessárias à viabilização dos cursos profissionalizantes nas escolas e, em particular, à
promoção da qualidade da formação realizada, bem como no potencial de
alargamento da capacidade de resposta e do contributo dado por esta medida para
promover a qualidade da aposta nas vias profissionalizantes. Porém, pelo facto do grau
O período de análise considerado para resposta a cada uma das questões de avaliação não cobre em
algumas situações a totalidade do período mencionado. A situação difere de acordo com o tipo de análise
considerada e a disponibilidade dos dados em cada sistema e fonte de informação considerados.
1
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de intensidade da relação causa-efeito ser mais ténue, pois o seu potencial impacto
sobre a redução do abandono escolar é indireto, esta dimensão não fará parte do
objeto de análise consagrado no âmbito do presente Estudo.
Assim, genericamente entendidas, as tipologias de intervenção que relevam para o
estudo são (i) os percursos de dupla certificação dirigidos à qualificação inicial de
2
jovens; e (II) os os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) que promovem a
adoção de medidas de natureza extraordinária para os territórios/comunidades com
significativos problemas de abandono e saída precoce do sistema de ensino.
Como tal, a abrangência territorial do exercício é o território nacional e os Programas
Operacionais do QREN a considerar no âmbito do objeto de estudo serão: POPH –
Programa Operacional do Potencial Humano, Programa Rumos e PRO-EMPREGO.
No caso dos percursos de dupla certificação, importará distinguir entre os ciclos de
ensino básico e secundário uma vez que ao nível do ensino básico os Cursos de
Educação e Formação de jovens são hegemónicos do ponto de vista da oferta,
enquanto no ensino secundário a diversidade de modalidades compreende os Cursos
Profissionais (com maior representatividade) e os Cursos de Aprendizagem, já que os
Cursos de Educação e Formação de jovens não são cofinanciados pelo FSE neste nível
de ensino.
O modelo analítico de avaliação considera o facto da política pública de educação e
formação profissional - em concreto as modalidades aqui estudadas - ser em grande
medida cofinanciada pelo FSE.
Nos Cursos de Aprendizagem, o FSE representa 100% da despesa nas regiões de
convergência (Norte, Centro e Alentejo) e 78% do total do Continente. Os Cursos
Profissionais e os CEF representam mais de metade (58%) da despesa nas regiões de
convergência e 45% do total. No caso dos TEIP o FSE representa 72% da despesa nas
regiões de convergência, metade da despesa na região Lisboa e 65% do total no
Continente. Este facto permite, considerar na sua análise, a utilização de dados
administrativos do Ministério da Educação (MISI), em vez dos dados constantes no SIIFSE,
que são necessários para proceder ao tipo de análise mobilizada para a resposta às
questões de avaliação.3
A avaliação do LOTE 1 – Contributo do QREN para a redução do abandono escolar
precoce está naturalmente ao serviço dos objetivos globais que a Avaliação
Estratégica do QREN (AV-QREN) visa prosseguir, não só do ponto de vista do contributo
que as intervenções sob avaliação neste lote oferecem para as prioridades estratégicas
nacionais e comunitárias em matéria de coesão, crescimento económico e emprego,
mas também do modo como nelas se materializaram os grandes princípios da
programação - concentração, seletividade e focalização, viabilidade económica e
sustentabilidade financeira, coesão e valorização territoriais e gestão e monitorização
estratégica das intervenções.
Assim, de acordo com o Caderno de Encargos, com esta avaliação pretende-se:


Dar conta do modo como estão a ser alcançados os objetivos políticos
enunciados, em particular os definidos no âmbito do n.º 2 do artigo 29º do
Regulamento (CE) n.º 1083/2006;



Compreender de que forma os instrumentos de política estão a contribuir para
atingir os objetivos e em que medida podem ser melhor aplicados, o que deverá

2 Financiados pelos Programas Integrados de Promoção do Sucesso Educativo no âmbito do POPH.
3 Por exemplo, o método de análise contrafactual requer a uniformização dos grupos de análise, partindo das
suas características socioeconómicas e de desempenho escolar, conforme definido mais adiante. Estas
variáveis não são passíveis de utilizar a partir do SIIFSE, bem como não é viável seguir trajetórias de
aprendizagem individuais a partir deste sistema de informação.
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ser efetuado com base nos resultados de execução financeira e física, bem
como no conteúdo dos projetos aprovados, identificando ainda experiências de
referência que constituam boas práticas a disseminar, designadamente na
perspetiva da preparação do próximo período de programação.
O quadro seguinte sistematiza as questões e subquestões que orientam o estudo.
Quadro 1 – Questões, subquestões e domínios de análise
Q

SQ

Q

SQ

Q

SQ
Q
SQ

Q
SQ

QE.1 -As formações profissionalizantes dirigidas a jovens em idade escolar contribuem para reduzir o abandono
precoce e para melhorar o desempenho escolar e profissional dos formandos?
Qual o contributo da estratégia de diversificação pedagógica apoiada pelo FSE para promover a
generalização dos níveis básico e secundário de educação e a qualidade das aprendizagens?
Qual o contributo da estratégia de dupla certificação apoiada pelo FSE para promover a inserção profissional
dos formandos?
E.2 -A iniciativa “Territórios Educativos de Intervenção Prioritária” contribui para reduzir o abandono precoce e
para melhorar o desempenho escolar dos jovens abrangidos?
A progressão da performance das escolas TEIP é relevante face à média verificada nas outras escolas?
Os projetos TEIP asseguraram uma acrescida articulação do projeto educativo da escola com as características
do seu meio envolvente?
Em que medida os projetos TEIP contribuíram para inovação ao nível organização e das práticas pedagógicas?
E.3 - As ofertas formativas apoiadas dirigidas a jovens em idade escolar dão resposta às necessidades de
competências do tecido produtivo nos vários territórios (em termos de áreas e de qualidade da formação, no
presente e no futuro previsível)?
As áreas de formação articulam-se com o perfil económico regional?
Qual a empregabilidade dos jovens diplomados no ensino profissionalizante por área?
Qual a eficácia dos mecanismos institucionais de estruturação da oferta e da procura de formações?
E.4 - A trajetória de redução do abandono escolar que tem vindo a ser registada é sustentável com base nas
intervenções atualmente apoiadas (sem pôr em causa a qualidade da formação)?
Em que medida as intervenções QREN de combate ao abandono escolar permitem responder às necessidades
dos jovens que persistem em trajetórias de abandono?
Em que medida a dinâmica de procura das ofertas de dupla certificação permite sustentar a tendência
observável de redução do abandono escolar?
Que práticas desenvolvidas pelas escolas contribuem para potenciar o contributo das intervenções QREN no
combate ao abandono escolar?
Em que medida o contexto de implementação das intervenções QREN contribui para a tendência de redução
do abandono escolar?
T.1 - Quais os impactos (efetivos e potenciais) das intervenções apoiadas pelo QREN ao nível dos diferentes tipos
de resultados esperados, em termos quantitativos e qualitativos?
As mesmas utilizadas em E1 e E3.

T.2 - Como variam esses impactos em função dos instrumentos de intervenção pública, dos grupos de
beneficiários/ destinatários e das regiões relevantes?
SQ As mesmas utilizadas em E1 e E2.
T.3 As intervenções têm privilegiado os grupos de beneficiários/destinatários e territórios que representam desafios
Q
mais prementes e para os quais os impactos podem ser mais significativos?
Em que medida a oferta de dupla certificação tem sido eficaz na promoção do sucesso escolar de
beneficiários/destinatários mais desfavorecidos do ponto de vista social e com trajetórias escolares de risco?
SQ
Os TEIP criados correspondem aos territórios mais problemáticos do ponto de vista do abandono escolar?
O perfil regional de participação nas vias de dupla-certificação está alinhado com o perfil de abandono
registado nas regiões?
Q T.4 - Os impactos estimados das intervenções apoiadas pelo QREN justificam os custos associados?
Qual o volume e evolução do investimento realizado e qual o seu peso no quadro do investimento global nas
políticas de educação e formação?
SQ
Em que medida o peso financeiro atribuído às vias de dupla certificação é adequada face à despesa global e
à sua representatividade no sistema de educação e formação?
Os custos unitários das intervenções apoiadas são adequados?
T.5 - O volume de recursos financeiros alocado às intervenções é adequado tendo em conta o(s) desafio(s)
Q
estratégico(s) em causa e o volume total de recursos disponíveis no QREN?
Os recursos afetos pelo FSE são proporcionais aos objetivos de política tendo em conta a estrutura de custos
inerente aos instrumentos escolhidos?
Os recursos afetos pelo FSE são proporcionais à relevância e exigência do desafio estratégico em causa face ao
SQ
conjunto do investimento programado pelo QREN?
Que exigências de financiamento podem estar associadas às metas de curto e médio prazo estabelecidas ao
nível deste desafio estratégico?
T.6 - Quais os fatores que se têm revelado mais decisivos para a eficácia, a eficiência e a utilidade das
Q
intervenções?
SQ As mesmas utilizadas em E1, E2, E3 e E4.
Q
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No âmbito do roteiro das questões transversais previstas no Caderno de Encargos,
acima apresentadas, incluíram-se questões que privilegiaram um olhar sobre dimensões
de análise que atravessavam toda a programação – as problemáticas da
territorialização e do financiamento – e questões mais orientadas para a evidenciação
dos impactos alcançados e dos fatores críticos de sucesso. Na economia do texto do
relatório, a resposta a este segundo plano de análise foi sendo dada na abordagem às
questões específicas e, mais criticamente, no capítulo de conclusões e
recomendações. Nesta perspetiva e no sentido de obviar a existência de redundâncias
que pesassem a leitura do relatório e dificultassem o objetivo de contenção explicitado
no Caderno de Encargo, a equipa de avaliação optou, com a concordância do Grupo
de Acompanhamento do estudo, por não elaborar uma resposta específica para essas
questões de avaliação transversais. É por essa razão que as subquestões associadas às
questões transversais 1,2 e 6 são as mesmas que se consideram ao longo das quatro
questões específicas onde é dada resposta às preocupações analíticas colocadas
pelas referidas questões transversais, conforme se ilustra no esquema seguinte.
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II. METODOLOGIA
Nota preliminar - Conteúdo Inovador da Metodologia
A metodologia utilizada no Estudo de Avaliação do Contributo do QREN para a
Redução do Abandono Escolar Precoce contempla uma abordagem multimétodo e
inclui alguns elementos inovadores, entre os quais se destaca a análise contrafactual,
como uma abordagem particularmente relevante face ao carácter multidimensional
e complexo do objeto de Avaliação.
A abordagem metodológica compreendeu a triangulação de diferentes métodos e
técnicas de recolha e tratamento de informação de naturezas qualitativa, p.e., por via
do envolvimento participativo de stakeholders em entrevistas, estudos de caso e focus
group que forneceram inputs posteriormente alvo de análise de conteúdo, e
quantitativa, p.e., por via do tratamento de informação documental e de bases de
dados dos sistemas de informação mais estruturantes na matéria do objeto de estudo
(SIIFSE, MISI, PISA, OTES, SGFOR), através da aplicação rigorosa da análise
contrafactual. Assim, foi vasta e diversificada a informação recolhida ao longo do
curso da avaliação, beneficiando a complementaridade das evidências recolhidas na
estratégia de resposta às diferentes questões de avaliação.
A mobilização da metodologia de análise contrafactual no contexto da perspetiva
multi-método adotada na metodologia do estudo procurou reforçar a capacidade
de verificar e explicar as relações de causa e efeito entre os instrumentos de política
objeto de avaliação e os resultados apurados. Nesta perspetiva, a verificação da
“conformidade” do público-alvo abrangido pelas medidas ao seu referencial
estratégico e a verificação do grau de sucesso das trajetórias escolares e profissionais
induzidas não esgota a abordagem vocacionada para procurar o valor acrescentado
que a participação nas intervenções em causa representou para as pessoas por elas
abrangidas. Ora, esse objetivo analítico pode receber um contributo relevante da
comparação entre os percursos escolares e profissionais dos jovens abrangidos e não
abrangidos pelas intervenções a avaliar. Dito de outro modo, comparar a situação
dos jovens que pertencem ao público-alvo potencial das medidas, distinguindo entre
os que foram efetivamente abrangidos e aqueles que não beneficiaram das medidas,
representa um contributo útil para melhor interpretar os resultados observados.
O esquema seguinte traduz o Roteiro panorâmico do Estudo de Avaliação,
nomeadamente a organização lógica do modelo de avaliação (inputs, processos
metodológicos, atividades, produtos e principais destinatários).
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Roteiro panorâmico do Estudo de Avaliação
INPUTS

 Participação dos

 Avaliação participativa e formativa
 Estratégia integrada de



 Abordagem multi-método ao nível



ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO

PROCESSO

stakeholders
Documentação de
referência
Sistemas de informação e
monitorização

envolvimento dos stakeholders

da recolha (triangulação de fontes)
e tratamento de informação (p.e.,
análise contrafactual).





Avaliação do contributo do QREN para a redução do abandono
precoce …
Avaliação da eficácia das formações profissionalizantes para jovens
e da iniciativa “TEIP e da resposta às necessidades de competências
do tecido produtivo.
Avaliação da conformidade dos beneficiários e territórios abrangidos
e dos recursos afetos
Avaliação da sustentabilidade da trajetória de redução do
abandono escolar
Avaliação dos impactos (escolaridade, qualificação,
empregabilidade, pobreza e exclusão) e sua variação em função
dos instrumentos, beneficiários e territórios;
Avaliação da eficiência (impactos estimados/ custos)








Relatórios de avaliação, sumário executivo
Identificação de boas práticas
Recomendações referenciadas ao perfil de stakeholder
Instrumentos de recolha e de tratamento de informação
Sistematização de dados estatísticos
Identificação da documentação de referência






Análise
contrafactual
Desk research/
análise
estatística

Análise de
conteúdo

Entrevistas
semidiretivas

Multi-método

P
R
O
D
U
T
O

S

Desk research/
análise
documental

STAKEHOLDERS

Focus group

Estudos de
caso








DGE (Continente, RAM e RAA), ANQEP, DGCIDC, IEFP, DGEEC
Autoridades de gestão dos POPH, Programa Rumos e PRO-EMPREGO
Observatório do QREN
IGFSE
Comissão Europeia
Beneficiários
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II.1. Metodologias específicas de recolha de informação
Neste ponto, apresenta-se, sinteticamente, as diferentes estratégias metodológicas adotadas
ao longo do estudo.
Desk- research / Documentos de referência
A avaliação incidiu, numa primeira fase, na recolha de informação documental de referências
bibliográficas, com especial relevo para a compreensão do fenómeno em Estudo. A tabela
seguinte apresenta o perfil dos documentos analisados em relação aos objetivos da pesquisa.
Objetivos da desk-research
Aprofundar e atualizar o conhecimento sobre a reflexão
teórica, prática e científica relevante para o tema
Referenciar o racional da estratégia de intervenção
adotada ao nível da Agenda Temática para o Potencial
Humano e as medidas que mais especificamente
intercetam a problemática do abandono escolar precoce
Situar os referenciais políticos que no quadro da União
Europeia orientam as abordagens neste domínio, incluindo
as propostas de abordagem à problemática do abandono
escolar e os objetivos e metas que se lhe associam
Conhecer as dinâmicas de execução das medidas de
intervenção consideradas, as realizações e resultados que
apresentam e eventuais avaliações de que tenham sido
objeto

Perfil de documentos analisados
Relatórios de Organismos Internacionais; Trabalhos
Científicos; Estudos de Avaliação nos domínios da
educação, emprego coesão social; Documentos
Programáticos nos domínios das políticas em causa;
Documentos de reflexão sobre políticas, entre outros
Documentos de Programação e Execução e Relatórios
e
Regulamentos
do
QREN,
dos
Programas
Operacionais e das medidas de intervenção apoiados
pelo FSE
Documentos Programáticos e
Comissão Europeia, entre outros

Comunicações

da

Relatórios de Execução dos Programas e Medidas,
Relatórios de Avaliação, entre outros

A sistematização e concretização das principais fontes de informação utilizadas no Estudo,
encontra-se em Anexo (cf. Anexo A.2.).
Desk- research /Bases de Informação e Fontes Estatísticas
A exploração de fontes estatísticas permitiu, em primeiro lugar, uma leitura detalhada do perfil
de execução das tipologias apoiados e das realizações e resultados alcançados.
A análise de dados estatísticos abrangeu as principais fontes, nomeadamente: DGEEC/MEC;
GAVE/MEC; DGIDC/MEC; SREA/Governo Regional dos Açores; OSECRAM/Governo Regional da
Madeira; e EUROSTAT.
Paralelemente, foram realizados pedidos de informação de bases de dados dos sistemas de
informação (cf. Anexo A.1.), às entidades responsáveis pelas mesmas, de acordo com o
sistematizado na tabela seguinte.
Base de
dados

Entidades
responsáveis

MISI

DGEEC

PISA

GAVE
ProJAVI

OTES

DGEEC

SGFOR

IEFP

INQ SA

IEFP

SIIFSE

IGFSE

Descrição dos dados
Base de dados dos alunos matriculados no ensino básico e secundário nos anos
letivos que decorreram entre 2007/2008 e 2011/2012, distinguindo as diferentes
modalidades de ensino/formação e com respetivas variáveis de caracterização.
Base de dados do PISA 2009, distinguindo as diferentes modalidades de
ensino/formação e com respetivas variáveis de caracterização.
Base de dados dos alunos a frequentar o final do ensino secundário (em 2009/2010)
integrada com a dos ex-alunos do ensino secundário (em 2010/2011), distinguindo as
diferentes modalidades de ensino/formação e com respetivas variáveis de
caracterização.
Pedidos de informação (indicadores) específicos para apurar indicadores de
resultado e impacto dos Cursos de Aprendizagem.
Pedidos de informação (indicadores) específicos de natureza física e financeira,
referentes às intervenções financiadas pelo FSE.
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Metodologias participativas
A recolha de informação qualitativa teve como principal objetivo complementar os dados
constantes na informação documental e estatística, permitindo obter a visão compreensiva
dos atores [que, em papéis diferenciados, participam na implementação das intervenções]
das intervenções e seus impactos e recolher elementos de suporte para a resposta às diversas
questões de avaliação específicas e transversais.
15



Entrevistas semidiretivas

As entrevistas semiestruturadas com base num guião previamente concebido e ajustado aos
domínios de atribuições e competências dos interlocutores, constituíram uma ferramenta
metodológica que permitiu recolher elementos qualitativos (cf. Anexo B.2.3.) para analisar de
forma aprofundada (a) o quadro de implementação das medidas, situando os
constrangimentos e resultados que lhe estão associados; (b) o modelo de governação
associado à implementação dos instrumentos de política considerados; e (c) as condições de
implementação e resultados ao nível local e regional, contribuindo para aferir condições de
eficácia associadas aos instrumentos de política.
Neste âmbito, realizaram-se reuniões de trabalho com responsáveis pela implementação dos
instrumentos de política em causa e pelos sistemas de informação e monitorização que lhe
estão associados, nomeadamente: (a) responsáveis pela coordenação global da aplicação
dos instrumentos de política em causa, designadamente os que integram o modelo de
governação do QREN (Autoridade de Gestão do POPH, IGFSE, DGQP, DGRTQPDC RAA,…); (b)
responsáveis que asseguram a coordenação setorial das políticas de educação e formação
(DGE/TEIP, GAVE e ProJAVI/PISA, IEFP); (c) Parceiros sociais com assento na Concertação Social
(CGTP, UGT, CCP, CAP); e (d) a ANESPO (os interlocutores entrevistados encontram-se
identificados no Anexo B.2.1).



Estudos de caso

Os Estudos de caso permitiram aprofundar a recolha de elementos qualitativos de avaliação
sobre os diferentes instrumentos de política, associados à agenda de promoção do sucesso
educativo, proporcionando a produção de “zooms” analíticos sobre os casos estudados que
possibilitaram o contributo adicional para uma leitura territorializada dos elementos de
avaliação.
Este método de recolha de informação considerou as diferentes modalidades de intervenção
abrangidas pelo estudo [vias profissionalizantes (CEF, CP e CA) e TEIP], visando: (a) a análise
aprofundada do quadro de implementação das medidas, situando os constrangimentos e
resultados que lhe estão associados; (b) a análise das condições de implementação e
resultados ao nível local e regional, contribuindo para aferir condições de eficácia associadas
aos instrumentos de política; (c) a abordagem qualitativa dos resultados e impactos associados
às intervenções; (d) a identificação das condições de eficácia ao nível da orientação
estratégica da ação, do modelo de governação dos projetos e dos diversos recursos
necessário; e (e) a identificação e caracterização das boas práticas nos diferentes domínios de
intervenção contemplados pelo estudo de avaliação.
Do ponto de vista da sua organização, na base de seleção das entidades alvo de Estudo de
caso estiveram os seguintes critérios:
(a)
(b)
(c)
(d)

Entidades cofinanciadas pelo Fundo Social Europeu;
Escolas integradas em Projetos TEIP;
Escolas públicas com oferta de CEF e Cursos Profissionais, de nível básico e secundário;
Escolas Profissionais, preferencialmente com oferta de CEF e Cursos Profissionais;
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(e)
(f)

Centros de Emprego e Formação Profissional do IEFP; e
Diversidade de contextos territoriais de inserção das escolas, considerando-se três tipos
de contexto: Interior/cidade ou vila de pequena ou de média dimensão ou em contexto
rural; Intermédio/cidade, vila de média ou grande dimensão no litoral ou interior;
Central/grande cidade ou centro urbano no litoral ou interior.

O perfil dos interlocutores entrevistados e a sua identificação consta no Anexo B.3.1 e B.3.3.,
respetivamente.
Na análise da informação recolhida nos Estudos de caso foi utilizada uma grelha de leitura e
interpretação comum (cf. Anexo B.3.3.) de modo a sistematizar a informação recolhida junto
dos diversos atores, na ótica de maximizar os elementos de resposta às Questões de Avaliação.



Focus group

Os dois focus group realizados reuniram interlocutores privilegiados do espaço de
implementação de políticas públicas de combate ao abandono escolar precoce, e
possibilitaram a realização de alguns juízos em torno das dimensões abandono escolar, sucesso
e melhoria do desempenho escolar e empregabilidade dos beneficiários.
O focus group A analisou o contributo da estratégia de diversificação das ofertas de dupla
certificação para o combate ao abandono escolar, para o sucesso e melhoria do
desempenho escolar, colocando o foco (a) no perfil de participação (e sua evolução) nas
medidas de dupla certificação do ponto de vista das características determinantes de
abandono escolar precoce (QE4 + QT3); (b) na evolução dos resultados no sucesso e
desempenho escolar dos beneficiários (QE1 + QT3); e (c) nas condições de eficácia, eficiência
e utilidade das intervenções e identificação de boas práticas (QT6).
O focus group B, focado na avaliação do contributo da estratégia de diversificação das
ofertas de dupla certificação para a melhoria das condições de empregabilidade dos
beneficiários, analisou (a) a relação entre o perfil da oferta formativa e o perfil regional, bem
como dos mecanismos institucionais previstos na estruturação da oferta (QE3); e (b) as
condições de eficácia e eficiência, internas e externas, das intervenções associadas ao
sucesso das mesmas e identificação de boas práticas (QT6).
Os grupos de participantes e seu perfil encontram-se identificados no Anexo B1.
II.2. Metodologias específicas de tratamento e análise de informação
O tratamento e análise de informação estruturou-se em torno de um conjunto de dimensões de
análise: abandono, sucesso, desempenho escolar e empregabilidade. No quadro seguinte
apresentam-se os principais resultados-tipo a considerar em cada uma delas.
Dimensões de Análise
Abandono Escolar

Sucesso

Desempenho

Empregabilidade

Tipo de Resultados
 Desistência da frequência do sistema de ensino e formação sem conclusão do ensino
básico (com 10 a 15 anos de idade) ou secundário (com 18 a 24 anos de idade)
 Conclusão e Transição no ensino básico e secundário
 Retenção no ensino básico e secundário
 Duração do percurso escolar associado a cada ciclo de estudos
 Prosseguimento de estudos
 Avaliação de competências adquiridas (exames nacionais, avaliações internacionais
de competências - PISA, autoavaliação, avaliações qualitativas por parte de docentes
e empregadores)
 Relevância para necessidades territoriais
 Inserção Profissional (emprego, desemprego, duração)
 Qualidade do Emprego
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Análise contrafactual
O exercício de análise contrafactual permitiu avaliar a relação causa-efeito entre diferentes
variáveis em Estudo, aferindo os resultados e impactos das intervenções em causa (dupla
certificação e TEIP) em relação às dimensões de análise: abandono e sucesso. Para esse efeito
as análises realizadas incidiram nas bases de dados administrativos dos sistemas de informação
(DGEEC/MISI).
Note-se que as intervenções identificadas para análise contrafactual (dupla certificação e
TEIP) também são objeto de análise descritiva, embora com uma natureza introdutória ou
orientadas para apoiar a problematização em torno do perfil e razões do abandono escolar e
das condições de eficácia das intervenções para promover o sucesso escolar.
O Anexo A.1. identifica as principais opções metodológicas assumidas na realização do
exercício de análise contrafactual.
No que se refere à dimensão do desempenho escolar, a informação disponível afigura-se mais
limitativa do exercício de avaliação. Considerando que o tipo de resultado em causa remete
para a qualidade das competências adquiridas, a avaliação do contributo das vias de dupla
certificação beneficiaria com a possibilidade de pôr em comparação os resultados destes
alunos com os resultados dos alunos das vias regulares. Contudo, a norma de avaliação
comparável – por estar harmonizada nos itens avaliados e nos critérios de avaliação – são os
resultados dos exames nacionais ou das avaliações internacionais de competências. Ora, os
alunos dos cursos de dupla certificação apenas estão sujeitos à realização desses exames no
caso de pretenderem prosseguir estudos numa via geral (no caso dos que concluem o básico)
ou de pretenderem prosseguir estudos para o ensino superior (no caso dos que concluem o
secundário). Esta situação inviabiliza um exercício rigoroso de comparação dos resultados
alcançados junto de públicos com características semelhantes. Nesta medida, a dimensão de
desempenho privilegiou uma avaliação centrada na mobilização dos resultados da avaliação
PISA, para os alunos do ensino básico, e nos resultados obtidos no exame de final do ensino
secundário, para os alunos das vias de dupla certificação que pretendem prosseguir estudos.
Sem que permitam exercícios comparativos expurgados de efeitos de desvio, estas análises
possibilitaram alguma problematização analítica em torno da dimensão de desempenho que
foi complementada com os dados qualitativos oriundos dos Estudos de caso. Estes foram,
sobretudo, relevantes para aferir a adequação das competências promovidas às expetativas
do mercado de trabalho.
Quanto à dimensão de empregabilidade, ela concentra a atenção na identificação dos
resultados alcançados ao nível da transição para o mercado de trabalho, sobretudo no que se
refere à duração do processo e à qualidade do emprego. A abordagem a esta dimensão de
desempenho exige, porém, que se façam algumas chamadas de atenção. A primeira delas
para referir que a empregabilidade é um resultado posicionado como desejável após a
conclusão do ensino secundário. Com efeito, a inserção profissional de um jovem anterior à
conclusão do ensino secundário deve ser entendida como precoce à luz da estratégia de
universalização do ensino secundário. Nesta ótica, a inserção profissional de um jovem que
abandonou a escola tendo apenas concluído o ensino básico não se afigura como um
resultado visado pela estratégia servida pelos instrumentos em avaliação, podendo ser
encarada até como um resultado que constitui um incentivo ao não prosseguimento de
estudos. Por essa razão, todas as cautelas são justificadas na análise das trajetórias no mercado
de trabalho ao nível dos alunos com o ensino básico completo. Ainda assim, a atribuição de
certificações profissionais ao nível do ensino básico pode conduzir a um benefício para aqueles
para quem a trajetória de abandono acabou por se impor. Nestes casos, foi analiticamente
relevante perceber se dessa certificação de qualificações profissionais adveio alguma
vantagem em termos de inserção no mercado de trabalho. Para tal, considerou-se mais
significativo estudar o tipo e qualidade das trajetórias de inserção profissional daqueles que
abandonam a escola, pensando nelas até como trajetórias alternativas de prevenção de
percursos de exclusão, em detrimento de indicadores sobre níveis de empregabilidade que,
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manifestamente, não se constituem como referência de eficácia da política no nível de ensino
básico.
Nesta perspetiva, a estratégia de avaliação da empregabilidade privilegiou uma dimensão
qualitativa, no que se refere aos jovens com o ensino básico, e quantitativa, no caso do ensino
secundário, com a análise dos dados provenientes do inquérito aos jovens que concluíram o
ensino secundário realizado no âmbito do Observatório de Trajetórias do Ensino Secundário e
pelo IEFP.
18

II.3. Leitura crítica geral à evolução do processo avaliativo
A nota mais significativa que importará deixar refere-se, sem dúvida, à possibilidade dada à
equipa de avaliação de aceder a um relevante manancial de dados administrativos relativos a
alunos matriculados nos ensinos básico e secundário no período visado pela avaliação e que
viabilizaram a realização do exercício de análise contrafactual que se apresenta neste
relatório. Este facto é de sublinhar na justa medida em que o acesso à informação trabalhada
traduz um relevante empenhamento e compromisso da Administração com o exercício de
avaliação realizado, em particular da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência que
assegura a gestão da base MISI que reúne os dados trabalhados, e propiciou à equipa de
avaliação contribuir para a valorização deste tipo de abordagens no contexto da avaliação
das políticas públicas como vem sendo defendido pela Comissão Europeia e encorajado pelas
autoridades nacionais com intervenção ao nível da coordenação da política de avaliação.
Ao mesmo tempo, o trabalho desenvolvido e a experiência que propiciou a todos os que nele
participaram contêm elementos de reflexão que contribuirão para o aprofundamento da
abordagem à relevância deste tipo de exercícios analíticos e ao perfil de requisitos exigidos
pela sua concretização. Justifica-se, neste passo, deixar um agradecimento a todos aqueles
que deram o seu contributo para que fosse possível reunir, nos moldes exigidos pela análise a
realizar, a informação trabalhada.
Em complemento a esta referência e tendo em conta a natureza e os objetivos do presente
exercício avaliativo, considera-se pertinente mencionar, ainda, os seguintes aspetos críticos,
que de alguma forma condicionaram os resultados da Avaliação.






A exigência do exercício de anonimização e preparação das bases de dados da
DGEEC (MISI) implicou algum atraso na disponibilização das bases de dados que tornou
difícil uma disponibilização conjunta mais atempada da análise realizada;
A existência de disparidades no tipo de informação disponível relativamente às ofertas
de dupla certificação, distinguindo os Cursos Profissionais e CEF dos Cursos de
Aprendizagem e as limitações de articulação entre as bases de dados do IEFP e do
MEC e, entre estas, das relativas aos dados de avaliação com a base MISI;
Dificuldades operacionais relativamente à harmonização de indicadores estatísticos
produzidos através das diferentes fontes estatísticas.

A conjugação destes três aspetos críticos fez com que a prontidão no apuramento dos
resultados analisados, com prejuízo para a interação estabelecida com o Grupo de
Acompanhamento, e o nivelamento e integração de informação relativa aos diferentes
instrumentos de política em avaliação não correspondesse inteiramente ao desejado. Sem
prejuízo disso, a equipa de avaliação considera que o presente trabalho beneficia com a
possibilidade de aceder, trabalhar e analisar um volume muito relevante de informação.
Por fim, relativamente a este tópico, referir a valia do empenhamento do Grupo de
Acompanhamento do estudo no acompanhamento dos trabalhos e na boa cooperação
estabelecida quer no que se refere à produção de contributos e recomendações quer na
facilitação do acesso a informação considerada pertinente para os objetivos do estudo.
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II.4. Quadro temporal de realização da avaliação
O Estudo desenvolveu-se entre novembro de 2012 e julho de 2013 e foi organizado em 3 fases,
de acordo com o Cronograma que seguidamente se apresenta.
Cronograma de realização das atividades da avaliação
Atividade e produtos

Quinzenas

1

2

3

4

5

6

7

8

Abordagem exploratória
Relatório Inicial …
Desenvolvimento das análises, conclusões e recomendações
Relatório Intermédio
…. …. … …
…
Reunião com o Grupo de
Acompanhamento do Estudo
Produção da análise contrafactual
Aplicação, tratamento e análise dos
inquéritos por questionário
Recolha e análise da bibliografia de
referência complementar
Recolha, tratamento e análise da
informação estatística complementar
Realização de entrevistas exploratórias
complementares
Realização das Sinopses das Entrevistas
Realização do focus group Tema A e
Tema B
Realização das Sinopses dos focus group
Realização de Estudos de Caso
Elaboração das Sinopses dos Estudos de
caso
Análise e cruzamento de Informação
para respostas preliminares às questões
de avaliação
Sessão de brainstorming interna
Redação das conclusões e
recomendações
Relatório Final Preliminar
Aprofundamento dos Resultados
Reunião com o Grupo de
Acompanhamento do Estudo
Análise e Cruzamento de informação
para redação final da resposta às
questões de avaliação
Sessão de brainstorming interna
Reunião devolução de resultados
Relatório Final e Sumário Executivo

9

10

11

12

13

14
19
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III. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
III.1. As formações profissionalizantes dirigidas a jovens em idade escolar contribuem para
reduzir o abandono precoce e para melhorar o desempenho escolar e profissional dos
formandos?
CONTEXTUALIZAÇÃO
O número de jovens matriculados em Portugal no ensino básico situou-se no período que
decorreu entre 2006/2007 e 2010/2011 acima de 1 milhão apesar de ter decrescido cerca de
3,8% nesse mesmo período. Em termos relativos, o peso das modalidades de ensino
profissionalizante é baixo quando comparado com o peso do ensino regular para este nível de
ensino, sendo os Cursos de Educação e Formação de jovens a modalidade profissionalizante
mais expressiva do ponto de vista do número de alunos matriculados. Em 2010/2011,
representava 3,3% do total de alunos matriculados no ensino básico e 94,7% do total de alunos
matriculados nas modalidades profissionalizantes do ensino básico – ensino artístico
especializado, Cursos Profissionais (relativos ao ensino artístico especializado) e Cursos de
Aprendizagem4 - cf. Gráfico anexo 1.
No período em análise, o número de alunos matriculados nas modalidades de ensino
profissionalizante no ensino secundário em Portugal apresentou um crescimento relativo
significativo face ao ensino regular, tendo mais do que duplicado no espaço de 5 anos. Em
2010/2011, eram 133.388 alunos matriculados nas modalidades profissionalizantes de nível
secundário num total de 344.621 alunos.
Os CEF de nível secundário têm registado, ao longo do tempo, um número de alunos
matriculados bastante irregular, tendo crescido até ao ano letivo 2007/08 e decrescido desde
então. Na verdade, a sua representatividade face às demais modalidades profissionalizantes
era, em 2010/2011, de apenas 1,6% sendo os Cursos Profissionais a modalidade
profissionalizante mais expressiva (82,8% dos alunos). Estas modalidades, conjuntamente com os
Cursos de Aprendizagem, encabeçaram a estratégia de diversificação pedagógica no ensino
secundário, considerando o número total de alunos que abrangeram e o seu crescimento
relativo. O elevado crescimento do volume de alunos nos Cursos Profissionais é explicado,
nomeadamente, pela introdução dos Cursos Profissionais nas escolas públicas dado que “a
oferta de Cursos Profissionais nas escolas privadas se tem mantido estável do ponto de vista
quantitativo até ao momento” segundo a ANESPO. O objetivo de política atual está orientado
para o reforço da oferta dos cursos de aprendizagem com uma “meta de abrangidos que se
situa nos 38.000 jovens em 2013 e 100.000 em 2020”, de acordo com o IEFP.
A aposta no reforço da formação em contexto de trabalho estará presente, também, na nova
oferta entretanto criada, os Cursos Vocacionais, cuja implementação ao nível do ensino
secundário se desenvolve em regime experimental no próximo ano. Estes cursos compreendem
o objetivo de conciliar a resposta ao abandono escolar precoce com a garantia de uma
maior adequação da formação às necessidades das empresas sem por em causa a
prerrogativa de prosseguimento de estudos para o ensino superior. O referencial programático
associado a estes cursos suscita relevante matéria de reflexão que se retoma, em caixa
própria, no capítulo que apresenta as conclusões e recomendações do estudo.
Considerando apenas os formandos abrangidos em cursos cofinanciados pelo FSE no período
2007-2011, é possível verificar que, em primeiro lugar, a expansão das vias profissionalizantes é
comum aos três programas operacionais suportados pelo FSE e, em segundo lugar, a
modalidade que mais beneficiou do investimento comunitário, considerando o número de
formandos abrangidos, foi o ensino profissional (Cursos Profissionais e PROFIJ), seguindo-se os
Até à revisão efetuada em 2008 (Portaria n.º 1497/2008) o sistema de aprendizagem oferecia cursos de nível I, II, III e IV
(atual nível 5 de qualificação). Com as alterações legislativas os cursos passaram a ser apenas de nível 4 de
qualificação.
4
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CEF e, com menos expressão, os Cursos de Aprendizagem. A análise do número de formandos
abrangidos por ano permite verificar que são os Cursos Profissionais os únicos que têm tido um
crescimento sustentado de abrangidos de ano para ano (cf. Quadro Anexo 1).
O apoio do FSE à estratégia de diversificação pedagógica é ainda mais evidente quando
analisado o peso da despesa aprovado por prioridade estratégica e constatado que a
qualificação inicial é o domínio de intervenção que consagra um maior peso de despesa
aprovada (para maior aprofundamento cf. resposta à questão transversal 5).
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RESPOSTA SÍNTESE À QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
O FSE tem contribuído fortemente para a expansão dos cursos de dupla certificação na
medida em que através dos três programas financiados (POPH, Programa Rumos, PROEMPREGO) no atual período de programação por este fundo comunitário foi possível
proporcionar a um volume expressivo de formandos a realização do nível de ensino básico e
secundário através dos CP, CEF e CA. Embora comece a ser cada vez mais evidente que o
perfil de procura destes cursos traduz, nomeadamente ao nível do ensino secundário, uma
primeira escolha dos jovens, chegando estes cada vez mais novos e com percursos escolares
de maior sucesso, a recolha de informação qualitativa tornou claro que também são uma
resposta alternativa ao ensino regular que acolhe, em grande medida, alunos que
abandonaram ou em risco de abandono escolar por possuírem alguns elementos de
atratividade diferenciadores (p.e. a proximidade à realidade empresarial proporcionada pela
formação em contexto de trabalho). O estímulo ao reingresso ou ao não afastamento precoce
por parte dos jovens do sistema de ensino e formação inicial proporcionado pela diversificação
pedagógica tem tido reflexo na redução na taxa de desistência dos cursos, que se situam
atualmente em níveis mais baixos do que no início do período de programação, no ensino
regular, mas também nos CEF e nos CP e, consequentemente, na diminuição da taxa global
de abandono escolar.
O principal contributo para a resposta a esta questão resulta dos dados apurados no exercício
de análise contrafactual. Os resultados obtidos mostram que o impacto das vias
profissionalizantes para combater o abandono escolar e promover a conclusão dos níveis de
ensino básico e secundário é muito significativo. Para os alunos com o perfil dos abrangidos
pelos cursos de dupla certificação a possibilidade de frequentarem uma via profissionalizante
representou um impacto positivo em todos os indicadores considerados – taxa de desistência,
taxa de transição, taxa de retenção e taxa de conclusão –, sendo que os ganhos observados
são mais expressivos no que se refere à redução da retenção e à promoção da conclusão dos
ensinos básico e secundário. Embora os impactos observados sejam muito relevantes em
qualquer dos níveis, é ao nível do ensino básico e nos Cursos de Educação e Formação que os
resultados são mais expressivos, apresentando um diferencial na taxa de conclusão superior em
mais de 60 p.p. face à via regular de ensino. No ensino secundário o diferencial para a mesma
taxa situa-se nos 20 p.p. face aos Cursos Científico-Humanísticos. Nesta perspetiva, o contributo
dos cursos de dupla certificação para reduzir o abandono escolar precoce ao nível do ensino
básico e a conclusão do 12.º ano no ensino secundário é muito significativo.
Naturalmente, importaria a este propósito entrar em consideração com o nível das
aprendizagens proporcionadas nas diferentes modalidades. Contudo, os dados disponíveis,
muito condicionados pela descoincidência das estratégias de avaliação, limitam a
possibilidade de comparação nestes termos. O indicador mais transversal que pode ser
mobilizado remete para a avaliação resultante da aplicação no inquérito PISA que, contudo,
apenas tem significado como elemento de aferição para os alunos que frequentam ou
concluíram o ensino básico uma vez que é aplicado aos jovens com 15 anos de idade. A
análise comparativa dos níveis médios de literacia (PISA) entre os alunos das modalidades de
dupla certificação e o ensino regular, que adiante se detalha um pouco mais, demonstra que
estes últimos apresentam níveis médios de literacia superiores, situação que se mantem mesmo
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quando homogeneizados os grupos de jovens de acordo com as suas características pessoais,
socioeconómicas e de trajeto escolar. No entanto, as diferenças apuradas têm uma expressão
moderada que, quando controlada em função da frequência do ensino pré-escolar e da
escolaridade dos pais se reduzem significativamente.
A evolução da taxa de retenção e desistência estabilizou nos últimos anos e as taxas de
conclusão, após um pico de crescimento em 2007/08, apresentam uma ligeira degradação
desde 2009/10, opondo uma menor eficácia do sistema na promoção do nível de
aprendizagens exigidos pela conclusão com sucesso do ensino secundário a um bom
desempenho na atração e retenção de jovens e no decréscimo do abandono escolar
precoce.
O contributo da dupla certificação para promover a inserção profissional dos formandos
resulta, em primeiro, da segmentação que promove no momento da matrícula relativamente
às preferências dos alunos. Ou seja, será maior a percentagem de alunos dos cursos de dupla
certificação que transita para o mercado de trabalho, em grande medida porque, sendo esse
o seu propósito inicial, optam por frequentar um curso de dupla certificação que, de acordo
com a linha programática definida, está mais orientado para essa finalidade. Assim, e de
acordo com os dados do OTES e do IEFP, a taxa de inserção global no mercado de trabalho
por oposição à de prosseguimento de estudos5 é claramente superior nos CEF (25%), CP (43%) e
CA (44%) face aos CCH (10%). Este indicador reflete, pois, a maior propensão dos alunos dos
Cursos Científico-Humanísticos para procurar prosseguir estudos, razão que condiciona à
partida a escolha do curso, e, consequentemente, uma maior propensão dos alunos
matriculados nos cursos de dupla certificação para procurar uma inserção no mercado de
trabalho após o ensino secundário6. A apetência pela inserção no mercado de trabalho por
parte dos alunos de dupla certificação é reforçada pela proporção dos que não se
encontrando a estudar nem a trabalhar estão à procura de emprego e que é, também,
superior nestas modalidades (7,5% nos CEF, 23,7% nos CP, 34% nos CA e 3,5% nos CCH).
Entre aqueles que se orientaram primordialmente para o mercado de trabalho (e que, como
tal, não prosseguiram estudos a tempo inteiro7, a percentagem dos que se encontram apenas
a trabalhar é, também, superior à registada para aqueles que frequentaram um Curso
Científico-Humanístico (53,3% nos CP e 28,5% nos CCH). Deste modo, é possível afirmar que os
diplomados de dupla certificação que privilegiam uma inserção no mercado de trabalho têm
maior probabilidade de arranjar trabalho, refletindo uma contribuição significativamente
positiva dos cursos de dupla certificação para promover a empregabilidade dos diplomados
do ensino secundário.
Se àqueles (os que se encontram apenas a trabalhar) juntarmos os que conciliam a sua
atividade profissional com o prosseguimento de estudos8, os dados colocam em evidência
uma taxa de empregabilidade ligeiramente superior para os diplomados dos cursos científicohumanísticos, isto é, 74,2% que comparam com 64,5% para os diplomados dos Cursos
Profissionais e 44,2% dos Cursos de Aprendizagem. Neste caso, a taxa é positivamente
influenciada pelo facto de ser mais expressiva nos cursos científico-humanísticos do que nos
Cursos Profissionais a proporção daqueles que conciliam o prosseguimento de estudos com o
exercício de uma atividade profissional, pelo que o trabalho configura menos a assunção de
um projeto profissional e mais uma forma de obter recursos financeiros.

5 Nesta

análise considera-se como universo de referência (denominador) todos os ex-alunos/formandos que
responderam no inquérito à questão referente à sua situação perante a atividade exercida nas categorias “Estudo” +
“Trabalho” + “Estudo e Trabalho” + “Já não estudo, mas estou à procura de emprego” + “Outra situação”.
6 De referir que no caso dos CA foram considerados diversos níveis de ensino e a inquirição ocorreu 9 meses após a
conclusão do curso, em oposição aos cerca de 14 meses após a data de conclusão esperada do ensino secundário
nos CP, CCH e CEF.
7
Nesta análise considera-se como universo de referência (denominador) todos os ex-alunos/formandos que
responderam no inquérito à questão referente à sua situação perante a atividade exercida nas categorias “Trabalho”
+ “Estudo e trabalho” + “Já não estudo, mas estou à procura de emprego”.
8
Idem.
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De referir, ainda, que a inserção profissional dos diplomados dos CCH concilia um indicador de
maior rapidez de inserção com um indicador de maior precariedade do trabalho obtido. Com
efeito, a análise no conjunto de alunos que em cada uma das vias opta por não prosseguir
estudos, verificamos que é significativamente maior a proporção dos ex-alunos dos CCH que
alcança uma inserção célere no mercado de trabalho (80,7% inserem-se imediatamente após
os curso ou antes de o terminar) comparativamente com os ex-alunos dos CEF e CP (50% e
60,4%, respetivamente). Ao invés, do ponto de vista da qualidade do emprego obtido, os exalunos dos CP revelam uma maior capacidade de obter empregos com carga de horário
completa e vínculos contratuais sem termo. Ou seja, o critério certificação profissional ao nível
do recrutamento de recursos humanos é explicitado em associação com oferta de emprego
com conteúdo mais estratégico para as organizações e, nessa medida, com maior qualidade.
Sugerindo a existência de uma relação entre ambos, estes indicadores apontam para perfis de
inserção profissional algo diferenciados. Num caso, uma inserção alinhada com a relevância
no mercado de trabalho de uma estratégia de recrutamento de recursos humanos guiada
pelo número de anos de escolaridade em detrimento de um recrutamento preferencialmente
apoiado na certificação profissional e no outro caso uma inserção mais alinhada com um
recrutamento dirigido a preencher competências específicas em que a certificação
profissional constitui um recurso útil à promoção da qualidade do emprego.
FUNDAMENTAÇÃO
Contributo da estratégia de diversificação pedagógica apoiada pelo FSE para promover a generalização
dos níveis básico e secundário de educação e a qualidade das aprendizagens

Evolução do abandono escolar e da desistência
A trajetória observada, em Portugal, no indicador, produzido pelo EUROSTAT, abandono
precoce da educação e formação9 desde o início do período de referência do QREN é, de
facto, muito significativa, com uma redução superior a 16 p.p. no período 2007-2012, cifrandose neste último ano em 20,8%. Este dado, só por si, revela o incremento da capacidade do
sistema de educação e formação em reter os jovens em percursos de qualificação,
promovendo a generalização do ensino de nível secundário.
Esta trajetória positiva e de convergência acentuada não significa, porém, que o problema
esteja fora do visor e preocupações da política pública, sobretudo porque em termos
comparativos com a União Europeia, Portugal apresenta ainda uma elevada taxa deste
indicador que dista em 8 p.p. do da média de UE-27 (12,8%), bem como das metas
estabelecidas na Estratégia Europa 2020 de 15% em 2015 e 10% em 2020.
O abandono precoce do sistema de educação e formação não é uniforme entre regiões,
sendo possível verificar a partir do gráfico seguinte, que a problemática assume uma expressão
significativamente mais evidente nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira do que no
Continente, apesar de ter vindo a diminuir no período em análise.
As entrevistas, focus-group e estudos de caso apontam para uma elevada valorização do
reforço da oferta de cursos de dupla certificação como uma tendência que tem sido
fundamental para promover a generalização do ensino junto da população em idade escolar.
Embora os atores do sistema reconheçam que o perfil dos alunos que frequenta atualmente o
ensino profissionalizante, não se caracterize exclusivamente por possuírem percursos escolares
de insucesso ou interrupção escolar, sendo que cada vez mais as modalidades de dupla
9O

indicador define-se como a percentagem de jovens do grupo dos 18 aos 24 anos que, tendo pelo menos os graus
inferiores da educação secundária, não se encontravam no momento em que foram inquiridos (no âmbito da Labor
Force Survey) a prosseguir a sua participação no sistema de educação e formação.
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certificação conseguem abranger alunos mais jovens e cujo curso profissionalizante constitui
uma primeira opção para alunos com trajetórias escolares contínuas, os modelos de ensino
praticados nas modalidades profissionalizantes possuem componentes muitos valorizadas
(pelos alunos e suas famílias) que tornam esta tipologia de curso mais apelativa para alunos
que já se afastaram do sistema educativo ou que possuem probabilidade maior de o vir a fazer
por possuírem trajetórias de insucesso escolar (reprovações). Entre as componentes mais
valorizadas do modelo constam: a existência de uma componente em contexto de trabalho
que promove a aproximação às empresas e o modelo de aprendizagem e avaliação indutor
de uma maior participação e desenvolvimento de competências do que de conhecimentos
(projetos, trabalhos de grupo, …).

Gráfico 1 - Evolução do abandono precoce da educação e formação no período que decorreu entre 2007 e 2012 (%)
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Fonte: EUROSTAT.

As taxas de retenção e desistência dos alunos no ensino básico e secundário apresentaram, na
última década, uma redução significativa ao longo do período em foco na análise (2007/08 a
2010/11). Embora essa progressão apresente uma significativa estabilidade ao longo do
período, os dados apurados para os anos 2009/10 e 2010/11 apresentam uma ligeira inversão
de tendência que importa assinalar no caso do ensino secundário em que a taxa aumentou
quase 2 pontos percentuais no conjunto dos dois anos. Dados entretanto publicados
relativamente ao ano letivo 2011/12, ainda que apenas para o Continente, assinalam a retoma
da tendência de melhoria da taxa verificada até 2009/2010, embora num nível de progressão
muito mais moderado do que o alcançado até essa altura. Já no que se refere ao ensino
básico, os dados do ano 2011/12 ao nível da taxa de retenção e desistência registam uma
evolução negativa muito significativa, ou seja, um aumento de 2,3 pontos percentuais
Assim, no período em análise, o expressivo aumento das taxas de participação dos alunos com
18 a 24 anos no sistema de educação e formação teve tradução numa redução pronunciada
do abandono escolar precoce e foi acompanhada de uma evolução também favorável das
taxas de retenção e desistência. Esta combinação de resultados confirma a capacidade do
sistema elevar os níveis de sucesso educativo mas sinaliza, também, uma maior dificuldade em
sustentar o nível de progressão na trajetória de redução da retenção e desistência, tanto ao
nível do básico como do secundário.
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Fonte: DGEEC/MEC -Educação em Números - Portugal 2012

Complementarmente poderão ser analisados os dados referentes a esta matéria apresentados
na resposta à QE4, nomeadamente no que se refere à separação das taxas de retenção e
desistência e à análise de mais um ano letivo (2011/12), possibilitado pela informação
constante na base MISI, a que foi possível aceder no âmbito deste estudo. Os valores
apresentados não são rigorosamente iguais pois não estavam reunidas as condições para
assegurar o cálculo dos indicadores de acordo com as fórmulas utilizadas nas estatísticas
oficiais, mas, ainda assim, tratam-se de indicadores válidos e relevantes que permitem
comprovar que a taxa de desistência apresenta valores residuais face à taxa de retenção,
sendo esta a maior fragilidade do sistema. Estes dados permitem ainda confirmar a tendência
de estabilização destas taxas no período em análise.
Para uma melhor compreensão das razões explicativas da desistência cf. a resposta à QE4.
Importa, no entanto, referir desde já que os estudos de caso permitiram situar que a desistência
no ensino profissionalizante ocorre maioritariamente no primeiro ano, fase em que é importante
reforçar as estratégias de monitorização e acompanhamento das aprendizagens e de
motivação dos alunos.
Nos Cursos de Aprendizagem, o paradigma parece ser o oposto no sentido em que as taxas de
reprovação são bastante baixas (p.e. 2,9% em 2012), e as taxas de desistências (p.e. 3,9% em
2012) superiores a estas. Porém, os níveis de reprovação têm vindo a aumentar ao longo do
período em análise (2007 a 2012), enquanto a taxa de desistência tem tido um comportamento
errático, situando-se atualmente num valor próximo do início do período.

Quadro 2 – Taxas de reprovação e desistência entre 2007 e 2012 nos Cursos de Aprendizagem (%)
2007

2008

2009

2010

Taxa de reprovação (%)
0,5
1,2
1,0
1,3
Taxa de desistência (%)
3,4
4,1
3,1
6,6
Fonte: IEFP / Síntese dos Programas e Medidas de Emprego e Formação Profissional

10

2011

2012

1,8
5,6

2,9
3,9

A conjugação da análise do abandono precoce do sistema de educação e formação com a
das taxas de retenção e desistência permite concluir que existe um aumento da taxa de
cobertura de jovens com 18 a 24 anos de idade que com graus inferiores à educação
secundária permanecem no sistema de educação e formação, porém a trajetória escolar dos
alunos no sentido da sua transição para os anos de escolaridade subsequentes, apresenta uma
10

Note-se que estes dados incluem Cursos de Aprendizagem de nível básico e secundário e que as taxas de
reprovação e desistência são calculadas apenas no final do curso e não em cada ano letivo.
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evolução recente desfavorável ao bom desempenho do sistema, com especial relevo para os
anos letivos de 2009 a 2011 no caso do nível de ensino secundário e para o ano letivo 2011/12
no caso do ensino básico.
Evolução da conclusão e transição do básico e secundário
As taxas de conclusão aumentaram significativamente em 2007/2008 quer no ensino básico
quer no secundário, sendo o salto quantitativo mais evidente, em termos relativos, no ensino
secundário, sendo que, esse aumento não ocorrido de forma sustentável, considerando os
dados dos dois últimos anos nos gráficos que se seguem.

Gráfico 3 - Evolução das conclusões transição no ensino básico e secundário e da taxa de conclusão/transição no ensino
secundário entre 2000/01 e 2010/2011 (n.º; %)
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Fonte: DGEEC/MEC - Educação em Números - Portugal 2012

Releva ainda para esta análise que, a partir do resultado das entrevistas realizadas, as taxas de
conclusão das modalidades de dupla certificação são pressionadas no sentido da sua
diminuição devido ao alargamento da capacidade de envolvimento de alunos com maiores
dificuldades de aprendizagem e a fenómenos associados a processos de recrutamento
encetados pelas entidades acolhedoras de estágios/formação em contexto de trabalho ainda
antes do término dos cursos, que podem ser sinais: da adequação das competências geradas
pelo processo de aprendizagem às necessidades dos empregadores, do acesso a mais
informação sobre o perfil e desempenho por parte dos empregadores sobre um determinado
candidato que facilita o processo de recrutamento e/ou de uma baixa responsabilidade social
nesta matéria por parte dos empregadores.

26

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO CONTRIBUTO DO QREN PARA A REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE
- Relatório Final -

Análise contrafactual dos principais indicadores selecionados
Os dados analisados traçam a evolução de indicadores relevantes do ponto de vista do
abandono e sucesso escolar11 e colocam em comparação a performance das diferentes
modalidades do ensino básico e secundário. Contudo, o escrutínio do efetivo contributo das
modalidades de dupla certificação com base nestes dados é penalizado pelo enviesamento
resultante das diferentes modalidades abrangerem públicos com características pessoais,
sociais e económicas diversas que influenciam a sua performance. No sentido de procurar
limitar o enviesamento na análise dos resultados, suscitado pelo efeito de seleção inerente ao
público que se matricula em cada uma das modalidades, e de melhor ponderar o contributo
das modalidades de dupla certificação apoiadas pelo FSE no combate ao abandono escolar
precoce, o trabalho desenvolvido contemplou a realização de uma análise contrafactual. A
análise contrafactual procurou, recorrendo a variáveis de segmentação associadas à
caracterização dos indivíduos matriculados nas diferentes modalidades de educação e
formação pôr em comparação as vias de ensino regulares e de dupla certificação (a nota
metodológica relativamente ao exercício contrafactual pode ser consultada no Anexo 1). São
os resultados desse exercício que em seguida brevemente se apresentam.

Caixa 1 – Análise comparativa entre o ensino regular e os cursos de dupla certificação

Análise dos impactos observados por ciclo de ensino
Ensino Básico
Os indicadores apurados evidenciam, globalmente, que os CEF tiveram um impacto muito
significativo na redução do abandono escolar e na promoção dos níveis de escolarização dos
jovens. Com efeito, em todos os indicadores observados, os CEF obtêm um desempenho mais
positivo do que a via regular de ensino se considerarmos o perfil de alunos que se matriculam
nos CEF.
No caso da taxa de conclusão, se controlarmos o grupo de comparação (alunos matriculados
nos CCH) de acordo com o perfil dos alunos matriculados nos CEF, verificamos que a
probabilidade dos alunos matriculados no CEF concluírem o ensino básico no tempo normal
(sem retenções) é 65,7 p.p. mais elevada do que a dos alunos matriculados na via regular
com as mesmas características - considerando as variáveis de segmentação utilizadas, ou
seja, idade, sexo e escalão de apoio social escolar. Neste caso, a comparação foi feita
considerando o ano de conclusão sem retenção do curso CEF Tipo 2 iniciado em 2007/08, isto
é, o ano letivo 2008/09 e o ano normal de conclusão do ensino regular (um ano mais tarde por
se tratar de um percurso de 3 anos), isto é, 2009/10. Também se comparou a taxa de
conclusão um ano após o ano normal de conclusão (n+1), tendo-se observado que a
probabilidade de conclusão se mantém num nível muito mais elevado para os alunos inscritos
no CEF (64,3 p.p.). A leitura deste dado deve ter em conta, também, o facto de os alunos dos
CEF não serem obrigados a fazer exame de fim de ciclo (9º ano) como acontece com os
alunos da via regular.

11

cf. dimensões de análise e tipologia de resultados (ponto II.2. Metodologias específicas de tratamento e análise de
informação).
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Taxa de conclusão face aos matriculados em 2007/08 (acumulado)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0

28
83,0

82,1

40,0

65,7

30,0

64,3

20,0
10,0

16

19

Ano n

Ano n + 1

0,0
Modalidade Educação e Formação

Modalidade Regular

Diferencial CEF/ CR p.p

A análise da taxa de desistência dos alunos inscritos nas duas modalidades confirma o
impacto positivo dos CEF. Com efeito, nos três anos observados – ano de conclusão, ano n+1
e n+2 – a taxa de desistência é sempre superior no caso da via regular de ensino e regista um
aumento progressivo da taxa ao longo dos três anos. Assim, dois anos após o tempo normal de
conclusão, a probabilidade de um aluno matriculado na via regular ter desistido de concluir o
ensino secundário é 9,7 p.p. mais elevada do que a verificada nos CEF.

Taxa de Desistência face aos matriculados em 2007/08
(acumulado)
15,0

13,2
11

10,0

5,0

4

3,5

3,0

0,0
0,0

Ano n
-5,0

Ano n + 1

Ano n + 2

-3,6

-7,7

-10,0

-9,7

-15,0

Modalidade Educação e Formação

Modalidade Regular

Diferencial CEF/ CR p.p

No que se refere à taxa de retenção, calculada face aos matriculados no primeiro e segundo
ano de frequência dos respetivos cursos, verificamos que a retenção no primeiro ano do curso
é 63,9% mais elevada na via regular de ensino, sendo praticamente inexistente no caso dos
CEF. No segundo ano de matrícula, correspondendo a alunos matriculados no 7º e 8º ano da
via regular e, quase exclusivamente, no segundo do curso CEF, verifica-se que a taxa de
retenção aumenta ligeiramente nos CEF e se reduz muito significativamente no curso regular.
Ainda assim, a probabilidade de retenção nesse ano é quase 15 p.p. superior no caso dos
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alunos que frequentam a via regular.
Taxa de retenção face aos matriculados em 2007/08 e 2008/09
80,0
64
60,0
40,0
21

29

20,0

6,4

0,5
0,0
2007/08

2008/09

-20,0

-14,9

-40,0
-60,0
-63,9

-80,0
Modalidade Educação e Formação

Modalidade Regular

Diferencial CEF/ CR p.p

Analisando os impactos observados ao nível da taxa de conclusão segundo a categoria
Apoio Social Escolar (ASE), verificamos que o estatuto de beneficiário do apoio social escolar
não influencia de forma significativa os resultados induzidos pelos CEF. Com efeito, é
relativamente estável a diferença de impacto ao nível da taxa de conclusão nos três
segmentos de alunos considerados. É no caso dos alunos que não recebem apoio social
escolar ou que recebem o apoio mais reduzido que o diferencial entre as taxas de conclusão
entre os CEF e a via regular é superior refletindo, sobretudo, uma taxa de conclusão mais baixa
no caso dos alunos da via regular de ensino.

Taxa de conclusão de alunos com ASE escalão A face aos matriculados
em 2007/08 (acumulado)
90,0

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

82,5

81,6
63,1

30,0

61,1

20,0

10,0

19

21

Ano n

Ano n + 1

0,0
Modalidade Educação e Formação

Modalidade Regular

Diferencial CEF/ CR p.p
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Taxa de conclusão de alunos com ASE escalão B face aos matriculados em
2007/08 (acumulado)
90,0
80,0
70,0
60,0

30

50,0
40,0
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81,6
63,1
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20,0
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Taxa de conclusão dealunos sem ASE ou com ASE escalão C face aos
matriculados em 2007/08
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

83,2

82,3
67,1

30,0

65,9

20,0
10,0
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Ano n + 1

0,0
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Modalidade Regular
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Relativamente à taxa de conclusão segundo o sexo, o impacto dos CEF é ainda mais
expressivo no caso dos alunos do sexo masculino para quem o diferencial na taxa de
conclusão no ano normal de conclusão do ciclo é 5,6 p.p. superior quando comparado com
os alunos do sexo feminino.
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Taxa de conclusão de alunos do sexo feminino face aos
matriculados em 2007/08 (acumulado)
90,0
80,0
70,0
60,0

31

50,0
40,0

82,7

81,7
61,9

30,0
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20,0
10,0
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Ano n + 1
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Taxa de conclusão de alunos do sexo masculino face aos
matriculados em 2007/08 (acumulado)
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

83,2

82,3
67,7

30,0
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A análise da taxa de conclusão segundo a idade, mostra que o impacto dos CEF para
promover a taxa de conclusão do ensino básico é cerca de 9 p.p. superior no grupo dos
alunos que têm entre 15 e 17 anos do que entre os que têm entre 13 e 14 anos no final do
tempo normal de conclusão e de 11,8 p.p. um ano após o ano normal de conclusão. Estes
indicadores acentuam a relevância da retenção como fator de insucesso e distingue o
contributo dos CEF na adequação da resposta a jovens marcados pelo insucesso escolar.
Taxa de conclusão face a matriculados em 2007/08

No ano n (2 ou 3 anos)
No ano n + 1

Diferencial CEF/CR p.p.

Diferencial CEF/CR p.p.

13 – 14 anos

15 – 17 anos

58,3
54,3

67,0
66,1
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Ensino Secundário
No caso do ensino secundário a comparação estabeleceu-se entre os Cursos Profissionais e os
Cursos Científico-Humanísticos.
No que se refere à taxa de conclusão, no final do tempo normal de conclusão dos cursos (3
anos letivos) a taxa de conclusão dos alunos matriculados nos Cursos Profissionais é 20,7 p.p.
superior à dos alunos matriculados nos Cursos Científico-Humanísticos. Esse impacto reduz-se
ligeiramente nos dois anos posteriores ao ano normal de conclusão (17,9 p.p. no ano n+1 e
16,9 p.p. no ano n+2, considerando a soma de todos os alunos que concluem o curso em
função dos matriculados no primeiro ano) mas mantem-se elevado.

Taxa de conclusão face aos matriculados em 2007/08
(acumulado)
60,0

50,0

40,0

30,0

55,4

54,8

52,0
20,0

38,5

36,9
31,3
20,7

10,0

17,9

16,9

0,0
Ano n
Modalidade Curso Profissional

Ano n + 1
Modalidade Curso Científico-Humanistico

Ano n + 2
Diferencial CP / CH p.p

Relativamente à taxa de desistência o impacto obtido pelos CP é, também, positivo. Ao longo
dos três anos analisados o diferencial da taxa de desistência entre os alunos matriculados nos
CP e os alunos matriculados nos CCH progride de – 0,4 p.p. até – 4,9 p.p., ou seja, o número
acumulado de alunos que desistem de concluir o secundário até 5 anos após a matrícula no
primeiro ano é 4,9 p.p. mais elevada nos CCH. De notar que a diferença registada na taxa de
desistência se estabelece de forma mais sensível nos anos subsequentes ao tempo normal de
conclusão.
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Taxa de desistência face aos matriculados em 2007/08
(acumulado)
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Modalidade Curso Científico-Humanistico

Diferencial CP / CH p.p

A taxa de transição reflete, também, um desempenho favorável da via profissionalizante. No
primeiro ano do ciclo de estudos, o diferencial da taxa de transição é superior em 19,2 p.p.
para os CP e no segundo ano é superior em 17,4 p.p.. De referir que o diferencial na taxa de
transição assume uma proporção semelhante ao registado na taxa de conclusão, ao invés do
que acontece na taxa de desistência onde a diferença entre as modalidades comparadas é
menor.

Taxa de transição face aos matriculados em 2007/08 e 2008/09
120,0
100,0
80,0
60,0
95,4
40,0

93,8
76

76

20,0
19,2

17,4

0,0
2007/080
Modalidade Curso Profissional

2008/09
Modalidade Curso Científico-Humanistico

Diferencial CP / CH p.p

O reverso da taxa de transição é a taxa de retenção que, analisada ao longo dos três
primeiros anos do ciclo, evidencia nos dois primeiros anos do ciclo de estudos um diferencial
proporcional ao verificado na taxa de desistência, ou seja, 19,2 p.p. em 2007/08 e 17,4 p.p. em
2008/09. A diferença na taxa de retenção reduz-se para aproximadamente metade no ano
normal de conclusão em que o nível de retenção sobre os matriculados nesse ano é 8,6 p.p.
menos elevada nos CP. No seu conjunto, os resultados apresentados evidenciam uma relação
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de maior interdependência entre a taxa de conclusão e o recurso à retenção do que entre
aquela e a desistência.

Taxa de retenção face aos matriculados em 2007/08 - 2008/09 - 2009/10
50,0
39,7

40,0
31,06

34

30,0
20

18

20,0
10,0
1,2

1,0
0,0
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-10,0

-8,6

-20,0

-17,0

-19,3

-30,0
Modalidade Curso Profissional

Modalidade Curso Científico-Humanistico

Diferencial CP / CH p.p

Nos três gráficos seguintes apresenta-se uma leitura dos impactos observados ao nível da taxa
de conclusão segundo a categoria Apoio Social Escolar (ASE). Os resultados apurados
permitem estabelecer uma relação entre o impacto dos CP na promoção da conclusão do
ensino secundário e o estatuto dos alunos no que se refere ao apoio social escolar. Assim, o
diferencial verificado na taxa de conclusão é superior para os alunos que são beneficiários do
escalão mais elevado do ASE.

Taxa de conclusão dealunos com ASE escalão A face aos
matriculados em 2007/08
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
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21,7

0,0
Ano n
Modalidade Curso Profissional

Ano n + 1

Ano n + 2

Modalidade Curso Científico-Humanistico

Diferencial CP / CH p.p

O impacto reduz-se em cerca de 2 p.p. entre os beneficiários do escalão A do ASE e os
beneficiários do escalão B.
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Taxa de conclusão alunos com ASE escalão B face aos
matriculados em 2007/08 (acumulado)
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Para o segmento de alunos que não têm apoio social escolar ou são beneficiários do escalão
mais reduzido, o impacto dos CP na promoção da taxa de conclusão mantêm-se relevante
embora se reduza de forma significativa, ou seja, ao fim dos primeiros três anos o diferencial
da taxa de conclusão neste segmento de alunos é 7,2 p.p. inferior ao registado para os alunos
beneficiários do escalão A do ASE.

Taxa de conclusão alunos sem ASE ou com ASE escalão C face
aos matriculados em 2007/08 (acumuçado)
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A análise dos impactos ao nível da taxa de conclusão segundo o sexo dos alunos evidencia
uma variação muito acentuada. Com efeito, o impacto da frequência de um Curso
Profissional ao nível da taxa de conclusão do ensino secundário é significativamente mais
acentuado no caso dos alunos do sexo feminino – o diferencial situa-se no ano n em 26,1 p.p. –
do que no caso dos alunos do sexo masculino – neste caso, embora positivo, o diferencial
reduz-se para 9,4 p.p.
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Taxa de conclusão alunos do sexo masculino face aos
matriculados em 2007/08 (acumulado)
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Diferencial CP / CH p.p

Taxa de conclusão de alunos do sexo feminino face aos
matriculados em 2007/08 (acumulado)
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

64,5

62,2

20,0

41

36
26,1

10,0

35,5
25

23,3

10,1
0,0

Ano n

Ano n + 1

Modalidade Curso Profissional

Ano n + 2

Modalidade Curso Científico-Humanistico

Diferencial CP / CH p.p

A análise do diferencial de impacto ao nível da taxa de conclusão por grupo etário explicita
que o contributo dos Cursos Profissionais é significativamente maior para os alunos mais velhos,
ou seja, com maior incidência de repetências. Aferida no ano n + 2 a diferença de impacto é
ligeiramente superior a 10 p.p., relevando o papel desta oferta na resposta às trajetórias de
insucesso potenciadas pela retenção.

Taxa de conclusão face a matriculados em 2007/08
Diferencial CP/CCH p.p.

Diferencial CP/CCH p.p.

15 – 16 anos

17 – 19 anos

No ano n (3 anos)

18,0

24,0

No ano n + 1

13,5

23,3

No ano n + 2

12,3

22,4
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Evolução nas competências adquiridas no básico e secundário
Os alunos das modalidades de formação de dupla certificação não têm a obrigatoriedade de
realizar os exames nacionais para concluírem o seu percurso escolar, apenas o fazem caso
pretendam prosseguir os estudos. Este aspeto condiciona a análise comparada dos resultados
dos exames nacionais entre os alunos do ensino regular e das modalidades profissionalizantes.
A este propósito importa ainda referir que atualmente está em curso uma revisão do
enquadramento geral dos Cursos de Aprendizagem que consiste na introdução de provas de
nível nacional para as componentes de Formação Sociocultural e Formação Científica. “Com
a introdução da avaliação externa que verifique a qualidade das aprendizagens pretende-se
conferir mais credibilidade e prestigio a estes cursos de formação, que nunca se conseguiram
afirmar como uma marca distintiva e de prestígio que pudesse ser encarada por alunos, pais e
encarregados de educação, como uma modalidade de primeira escolha, sendo sempre vista
como uma modalidade de recurso frequentada por alunos com trajetória de insucesso escolar
ou mesmo de abandono e que voltam ao sistema por esta via”, segundo o IEFP.
Numa perspetiva comparativa, a leitura dos dados do inquérito PISA (2009) apresenta algum
interesse analítico na medida em que coloca em comparação os resultados de alunos com 15
anos que, em grande parte, concluíram já o ensino básico, encontrando-se alguns
matriculados no ensino secundário. Uma vez que para os que estão no secundário o percurso
se encontra no início, a avaliação realizada não dará informação relevante sobre as
aprendizagens obtidas nesse nível de ensino mas permite, ao invés, relacionar os resultados
alcançados com o desenvolvimento de competências conseguido ao longo do ensino básico.
Neste plano, a comparação entre os alunos que frequentaram a via regular e os que
frequentaram Cursos de Educação e Formação terá maior relevância analítica.
A análise comparada das competências-chave dos alunos, do ensino regular e das
modalidades profissionalizantes, em Leitura, Matemática e Ciência a partir dos resultados PISA
2009, revela que o domínio em que os jovens portugueses de 15 anos demonstraram um nível
de literacia mais elevado foi em Ciências. Comparativamente com resultados de anos
anteriores e com os demais países da OCDE, Portugal é o 4.º país que mais progrediu em leitura
e em matemática e o 2.º país que mais progrediu em ciências.
Uma leitura comparativa dos resultados dos alunos a frequentar o ensino básico permite
verificar que em Matemática, Leitura e Ciências os jovens que frequentam o ensino regular no
nível básico, apresentaram desempenhos superiores aos alunos dos CEF. Também entre os
jovens que já se encontram a frequentar o nível secundário, aqueles que frequentam o ensino
regular (curso cientifico-humanístico) apresentam níveis médios de literacia, superiores aos
jovens nos Cursos Profissionais. Uma vez que o inquérito PISA se aplica aos jovens com 15 anos
de idade, em que alguns estarão a frequentar o primeiro ano do ensino secundário, o
diferencial de desempenho entre os alunos dos Cursos Profissionais e dos Cursos CientíficoHumanísticos será determinado, sobretudo, pelo efeito de seleção associado à frequência dos
Cursos Profissionais e não por diferenciação nas aprendizagens proporcionadas.
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Domínio de literacia
Modalidade de ensino

Matemática

Leitura

Média

Média

Ciências
Média

Básico - 3º ciclo

441

444

454

CEF

371

373

387

Secundário – Curso científico-humanístico

539

542

541

Secundário – Curso profissional

478

469

470

Total

487

489

493

Fonte: PISA, 2009.

Quando se homogeneízam os grupos de jovens que frequentam o ensino regular e as
modalidades profissionalizantes (CEF no nível básico e Cursos Profissionais no nível secundário),
a partir das características pessoais 12, socioeconómicas13 e de trajeto escolar14, eliminando
assim os efeitos que essas variáveis possam ter na diferença de resultados, é possível constatar
o seguinte:


O desempenho médio dos jovens que frequentam as modalidades profissionalizantes
continua a apresentar-se mais fraco do que os que frequentam o ensino regular em
ambos os níveis de ensino, embora a diferença já seja pouco expressiva;



No nível básico, o desempenho médio dos jovens melhora em função da progressão do
nível de escolaridade da mãe. Para os jovens que frequentam CEF os desempenhos
médios são melhores nos casos em que a mãe do jovem possui um nível de ensino
superior ao secundário e em que só um dos pais trabalha. Já para os jovens que
frequentam o ensino regular os desempenhos médios mais elevados ocorrem nos casos
em que as mães possuem o 3.º CEB ou Secundário e em que apenas um dos pais
trabalha;



A frequência do ensino pré-escolar influencia de modo mais pronunciado o
desempenho no caso dos alunos matriculados nos CEF. Com efeito, é sensível a
progressão de resultados sobretudo no caso dos jovens que frequentaram o pré-escolar
e em que apenas um dos pais trabalha. Por exemplo, no caso dos jovens em que a
mãe tem mais do que o ensino secundário e só um dos pais trabalha, a diferença
média de desempenho entre os alunos CEF e os alunos da via regular é inferior em
apenas 24 pontos para a matemática, 22 para a leitura e 25 para as ciências. No caso
dos jovens que não frequentaram o ensino pré-escolar, e para a mesma categoria
relativamente ao estatuto profissional dos pais, a diferença de desempenho dos alunos
dos CEF é inferior em 103 pontos para a matemática, 59 pontos para a leitura e 50
pontos para as ciências. Assim, é possível reconhecer que a frequência do ensino préescolar melhora os resultados dos alunos de dupla certificação no ensino básico e
relaciona positivamente o seu desempenho com o facto de apenas um dos pais
trabalhar;



Já entre os jovens que não frequentaram o pré-escolar, o desempenho médio é melhor
entre os jovens em que ambos os pais trabalham.

Sexo e ano de nascimento.
Nível de escolaridade da mãe e situação perante o trabalho do pai e da mãe.
14 Foram considerados apenas jovens que haviam repetido pelo menos 1 ano de escolaridade no nível básico e os que
nunca repetiram o ano no nível secundário, por serem estas as categorias dominantes dos jovens das modalidades
profissionalizantes que responderam ao PISA.
12

13
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pelo menos, um ano
Mãe com m ais do que
Secundário

Dom ínio
de
literacia

Modalidade

Pai e m ãe
trabalham

Só trabalha
pai ou m ãe

Pai e m ãe
trabalham

Só trabalha
pai ou m ãe

Pai e m ãe
trabalham

Média

Média

Média

Média

Média

Média

39
437

420

446

428

423

411

391

359

374

379

371

375

Diferença

- 47

- 61

- 72

- 50

- 52

- 36

Básico - 3.º Ciclo

427

413

441

427

425

415

CEF

392

364

387

379

376

376

Diferença

- 35

- 50

- 54

- 49

- 49

- 39

Básico - 3.º Ciclo

445

424

455

446

437

427

CEF

409

372

401

396

391

386

Diferença

- 36

- 51

- 54

- 50

- 46

- 40

Matemática CEF

Ciências

Mãe com 2.º CEB no
m áxim o

Só trabalha
pai ou m ãe

Básico - 3.º Ciclo

Leitura

Mãe com 3.º CEB ou
Secundário

Fonte: PISA, 2009.



No nível secundário15, são os jovens que frequentam o ensino regular inseridos em
famílias com maior capital social (mãe com escolaridade superior ao secundário) e
melhores condições socioeconómicas (pai e mãe trabalham) que apresentam
melhores desempenhos médios. Contudo, para os jovens que frequentam o ensino
profissional existe uma relação mais ténue entre a escolaridade dos pais e o
desempenho na avaliação PISA. Entre os que frequentam o ensino profissional, os
melhores desempenhos médios são dos jovens com mães com escolaridade
equivalente ao 3.º CEB ou ao ensino secundário e em que um dos pais não trabalha.

Quadro 5 - Resultados médios de literacia dos jovens a frequentar um Curso geral / Científico-humanístico ou um Curso
Profissional e que nunca repetiram um ano
Mãe com m ais do que
Secundário

Dom ínio de
literacia
Matemática

Leitura

Ciências

Modalidade

Mãe com 3.º CEB ou
Secundário

Mãe com 2.º CEB no
m áxim o

Só trabalha
pai ou m ãe

Pai e
m ãe
trabalha

Só trabalha
pai ou m ãe

Pai e
m ãe
trabalha

Só trabalha
pai ou m ãe

Pai e
m ãe
trabalha

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Secundário – Curso Geral / Científico-Humanístico

565

575

520

544

528

519

Secundário – Curso Profissional
Diferença

477
- 88

475
- 100

484
- 36

482
- 62

478
- 50

473
- 46

Secundário – Curso Geral / Científico-Humanístico

540

567

522

541

537

522

Secundário – Curso Profissional
Diferença

453
- 88

469
- 99

484
- 38

463
- 78

475
- 62

467
- 55

Secundário – Curso Geral / Científico-Humanístico

564

574

522

545

532

517

Secundário – Curso Profissional
Diferença

466
- 99

469
- 105

487
- 35

470
- 75

472
- 59

461
- 56

Fonte: PISA, 2009.

Note-se que os jovens de 15 anos que se encontravam no ensino secundário quando responderam ao questionário
PISA são, regra geral, alunos cujo percurso escolar anterior foi de sucesso (sem interrupções ou repetências) e que por
essa razão se encontram no nível de ensino secundário (10.º ou 11.º ano) aos 15 anos de idade.
15
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Evolução no prosseguimento de estudos no básico e secundário
De acordo com os dados da DGEEC/MEC constantes na MISI, é possível apurar que dos 13.952
alunos que em 2007/08 frequentavam o 1.º ou 2.º ano de um CEF Tipo 2, 11.329 concluíram o
curso em 2007/08 ou 2008/09 (81%) e, destes, 4.934 (44%) estavam a frequentar um Curso
Profissional no ensino secundário em 2009/10 tendo concluído o mesmo com sucesso, 1.208
(24%) no ano letivo 2010/11 ou 2011/12. Pelo que apenas 44% dos alunos dos CEF Tipo 2
prosseguiu estudos para o ensino secundário nos três anos seguintes. Com efeito, a maioria dos
alunos CEF tem trajetórias antecedentes de insucesso ou interrupção, atribuindo pouca
importância ao investimento em educação, refletindo uma baixa auto estima face à
aprendizagem e reduzidos níveis de ambição no percurso escolar. Nestas condições, a
propensão para abandonar a escola até ao final do 3º ciclo do ensino básico é muito
significativa, pelo que a taxa de prosseguimento de estudos apurada revela um contributo
muito relevante dos CEF para promover a escolarização dos jovens.
Segundo os dados do OTES16 e do IEFP17, o prosseguimento de estudos18 é mais frequente entre
os alunos do ensino regular, do que nas modalidades profissionalizantes. Ainda assim, 77% dos
alunos que realizaram um CEF no nível secundário prosseguiram estudos, mas apenas 37% dos
alunos de Cursos Profissionais o fizeram, e 10,9% dos alunos dos Cursos de Aprendizagem,
quando em média 79% dos alunos dos cursos científico-humanísticos optaram por fazê-lo.
Como será possível verificar pelos dados apurados ao nível da empregabilidade
seguidamente, a vocação profissionalizante dos Cursos Profissionais e a opção subjacente à
frequência dos mesmos, constituirá o principal fator explicativo desta menor orientação para o
prosseguimento de estudos. Nesta medida, este dado reflete um relevante alinhamento entre
os atributos dos Cursos Profissionais, vocacionados para facilitar a transição para o mercado de
trabalho, e as escolhas dos jovens.
Os ex-alunos que optaram por exclusivamente prosseguir estudos possuem pais (pai e/ou mãe)
com diferentes níveis de escolaridade, embora a proporção de pais com pelo menos o ensino
secundário seja maior naqueles que optaram por estudar, do que nos que optaram por
trabalhar ou por trabalhar e estudar, independentemente da modalidade de ensino (cientificohumanístico, CEF ou CP). Complementarmente, é de referir que embora a situação perante a
profissão dos pais seja bastante diversificada 19, existe uma preponderância superior à média
dos pais que são patrões ou trabalhadores por conta própria cujos filhos optaram por estudar
por contraponto com os que trabalham por conta de outrem e cujos filhos optaram por
trabalhar. Estes dados testemunham no sentido de que o capital escolar dos pais e as
condições socioeconómicas - aqui medidas por uma questão de simplificação e
disponibilidade de dados pela situação perante a profissão dos pais - têm influência nas
opções de prosseguimentos de estudos dos filhos.

Alunos que frequentaram o ensino secundário.
Alunos que frequentaram diversos níveis de ensino.
18 Nota: N CCH = 10.615; N CP = 2.773; N CEF = 42; N CA =299, pelo que a análise referente aos CEF deve ser lida com
alguma reserva devido ao baixo nível de representatividade da amostra.
19 Patrão, Trabalhador por conta própria, trabalhador por conta de outrem, Trabalhador em negócio familiar, Outra
situação.
16
17
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Quadro 6 – Distribuição dos ex-alunos/formandos segundo a atividade exercida por modalidade frequentada – Continente
(%)
CCH
Estudo

CEF

CP

CA

85,2

67,5

29,2

10,9

Trabalho

3,8

15,0

35,8

44,2

Trabalho e estudo

6,2

10,0

7,5

-

Já não estudo, mas estou à procura de emprego

3,5

7,5

23,7

34,0

Outra situação

1,3

-

3,8

10,9

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

Fonte: DGEEC/OTES 2011 (CCH; CEF, CP); IEFP/ Inquérito Amostral a ex-formandos que terminaram os
cursos entre Setembro de 2009 e Agosto de 2010 e foram inquiridos entre Julho de 2010 e Junho de
201121.

A generalidade dos alunos que se encontravam a estudar aquando da resposta ao
questionário, estavam a frequentar o ensino universitário ou politécnico (em média 90,8%) 22. No
caso das modalidades profissionalizantes, também não é displicente os que prosseguiram para
um CET pós-secundário (6,5% dos alunos que frequentaram CEF no secundário e 18,3% dos que
frequentaram Cursos Profissionais).
Assim sendo, de acordo com os dados acima expostos, a menor procura pelo prosseguimento
de estudos pertence aos ex-alunos dos cursos de aprendizagem, seguindo-se os ex-alunos dos
Cursos Profissionais e por fim os ex-alunos dos CEF. Em grande medida, este padrão reflete a
hierarquia, senão explicita pelo menos interpretada, relativamente à vocação profissionalizante
destes cursos e à sua orientação para promover a inserção no mercado de trabalho
A partir do relatório “Sistema de análise e monitorização dos alunos do ensino regular e
profissional na região autónoma dos Açores” produzido pelo Observatório do Emprego e
Formação Profissional da respetiva região, é possível aferir que, no ano letivo 2010/2011 2.361
alunos concluíram o 3.º ciclo do ensino básico. De entre estes, os que não se matricularam no
10.º ano em 2011/2012 representavam 333 alunos. A sua situação em outubro de 2011 revelava
que 46% tinha regressado e mudado de escola, 22,5% estava a trabalhar, 21% estava
desempregado, 1,8% a frequentar um programa ocupacional e os demais se encontravam em
situações diversas.
De entre os 605 alunos que no mesmo ano letivo terminaram o 6.º, 7.º e 8.º anos e que se
deviam ter matriculado no ano escolar subsequente e não o fizeram ou que ao longo do ano
letivo 2010/2011 desistiram da escola durante a frequência do 7.º, 8.º e 9.º anos, 36,9% estavam
a estudar / mudaram de escola, 28,4% estavam desempregados, 8,9% estavam a trabalhar,
2,6% a frequentar um programa ocupacional e os demais em situações diversas, em Outubro
de 2011. De entre as principais situações diversas registadas constam os que abandonam o
sistema de ensino e que ficam em casa sem fazer nada, vão para fora da Região e estão em
situação de maternidade.
De acordo com os dados apresentados, embora o mercado de trabalho absorva jovens com
qualificações inferiores ao 9.º ano de escolaridade parece não o fazer com a mesma
veemência do que com os diplomados com o 9.º ano de escolaridade.

CCH, CEF e CP de nível secundário; CA inclui todos os níveis.
De referir que no caso dos CA a inquirição ocorreu 9 meses após a conclusão do curso, em oposição aos cerca de
14 meses após a data de conclusão esperada do ensino secundário nos CP, CCH e CEF.
22 Os dados reportam-se apenas às modalidades CCH, CEF e CP e foram recolhidos cerca de 14 meses após a data de
conclusão esperada do ensino secundário.
20
21
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Inserção profissional
Segundo os dados do OTES e do IEFP, uma proporção significativa de ex-alunos optou por
prosseguir estudos. A partir da análise do Quadro 6 é possível verificar que os ex-alunos que
haviam frequentado os CEF, os CP e os CA apresentam indicadores de inserção no mercado
de trabalho23 mais favoráveis, estando 25%, 43% e 44% respetivamente, a trabalhar no
momento de inquirição24 enquanto apenas 10% dos alunos dos Cursos Cientifico-Humanísticos
do ensino regular estavam inseridos no mercado de trabalho.

Quadro 7 – Distribuição dos ex-alunos/formandos que foram para o mercado de trabalho segundo a sua situação perante o
25
emprego por modalidade frequentada – Continente (%)
CCH

CEF

CP

Trabalho

28,5

46,2

53,3

Estudo e trabalho

45,7

30,8

11,2

Já não estudo, mas estou à procura de emprego

25,8

23,1

35,5

100,0

100,0

100,0

Total
Fonte: DGEEC/OTES 2011 (CCH; CEF, CP).

Entre os que se orientaram preferencialmente para o mercado de trabalho e não para estudar
a tempo inteiro26 (cf. Quadro 7), a percentagem dos que se encontram a trabalhar é, também,
mais expressiva entre os que frequentaram um Curso Profissional (53,3%) do que entre os que
concluíram um Curso Científico-Humanístico (28,5%). Porém, quando apurada a taxa de
empregabilidade para todos os que estão a trabalhar independentemente de
complementarem essa atividade com os estudos27, os dados colocam em evidência uma taxa
de empregabilidade ligeiramente superior para os diplomados dos Cursos CientíficoHumanísticos, isto é, 74,2% que comparam com 64,5% para os diplomados dos Cursos
Profissionais e 44,2% dos Cursos de Aprendizagem28. Neste caso, a taxa é positivamente
influenciada pelo facto de ser mais expressiva nos cursos científico-humanísticos do que nos
Cursos Profissionais a proporção daqueles que conciliam o prosseguimento de estudos com o
exercício de uma atividade profissional. Neste caso, o trabalho configura menos a assunção de
um projeto profissional e mais uma forma de obter recursos financeiros – cf. Quadro anexo 2.
Para metade dos ex-alunos dos CEF e 39,6% dos ex-alunos dos Cursos Profissionais que se
encontravam a trabalhar no momento da inquirição, a sua inserção profissional só ocorreu 6 ou
mais meses após o final do curso (cf. Quadro 8), sendo que os alunos do ensino regular ou do
ensino artístico especializado que optaram por ingressar no mercado de trabalho se

23

Nesta análise considera-se como universo de referência (denominador) todos os ex-alunos/formandos que
responderam no inquérito à questão referente à sua situação perante a atividade exercida nas categorias “Estudo” +
“Trabalho” + “Estudo e Trabalho” + “Já não estudo, mas estou à procura de emprego” +”Outra situação”.
24
De referir que no caso dos CA foram considerados diversos níveis de ensino e a inquirição ocorreu 9 meses após a
conclusão do curso, em oposição aos cerca de 14 meses após a data de conclusão esperada do ensino secundário
nos CP, CCH e CEF.
25 CCH, CEF e CP de nível secundário; CA inclui todos os níveis.
26
Nesta análise considera-se como universo de referência (denominador) todos os ex-alunos/formandos que
responderam no inquérito à questão referente à sua situação perante a atividade exercida nas categorias “Trabalho”
+ “Estudo e trabalho” + “Já não estudo, mas estou à procura de emprego”.
27
“Trabalho” + “Estudo e trabalho”.
28
cf. Quadro 6, pois o inquérito aos ex-formandos dos CA, não consideraram a hipótese de resposta “Estudo e
trabalho”.
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depararam com tempos de inserção menores, tendo uma parte significativa dos mesmos
ingressado ainda antes de terminarem o curso.
Quadro 8 - Momento de inserção profissional dos alunos por modalidade frequentada no secundário – Continente (%)
CCH

CEF

CP

… antes de terminar o curso

58,2

10,0

14,0

… imediatamente após o final do curso

22,6

40,0

46,4

… seis meses ou mais após o final do curso

19,2

50,0

39,6

100,0

100,0

100,0

Fonte: DGEEC/OTES 2011

Considerando o método de obtenção de emprego29 é possível verificar que:


Quer para os ex-alunos dos Cursos Cientifico-Humanísticos, quer para os ex-alunos dos
CEF e dos CP a obtenção de emprego através da ajuda de amigos e/ou familiares e
através de uma candidatura espontânea são os dois principais mecanismos de
inserção. No caso das vias profissionalizantes (CEF e CP), surge também com muita
importância os ex-alunos que ficaram colocados nas empresas onde realizaram estágio.



Embora os ex-alunos dos Cursos Cientifico-Humanísticos e dos CP que só conseguiram
obter emprego seis ou mais meses após a conclusão do curso tenham recorrido
maioritariamente aos métodos referidos, é de notar que também recorreram em
proporção superior à média à inscrição em agências de trabalho temporário e no
centro de emprego.

No tocante às regiões autónomas, em concreto à Região Autónoma da Madeira, os níveis de
inserção no mercado de trabalho são baixos: “por um lado, uma percentagem elevada dos
alunos prossegue os estudos (incluindo parte dos que estavam fora do sistema e foram
recuperados pelas tipologias profissionalizantes); por outro lado, a envolvente do mercado de
trabalho não tem favorecido a integração dos que não conseguem prosseguir os estudos”,
segundo a DRQP RAM. De facto, a informação do OSECRAM, que fornece dados do Inquérito
à Inserção na vida ativa de ex-formandos dos Cursos Qualificantes (até 2009), regista uma
quebra acentuada nos vários momentos de referência após a obtenção do diploma, p.e.,
entre 2007 e 2009, a inserção um ano após a taxa de inserção diminui de 66,4 para 42,2%.

Quadro 9 - Taxas de Inserção dos ex-formandos de Cursos Qualificantes - RAM
Ano

Um mês após

Um ano após

2009
2008
2007
2006
2005
2004

27,8
29,6
48,5
45,8
49,0
52,2

42,2
47,1
66,4
65,1
76,6
76,4

Momento de
resposta do Inquérito
36,9
41,5
59,2
60,2
69,8
72,2

Fonte: Inquérito à Inserção na Vida Ativa dos Ex-formandos de Cursos Qualificantes Direção Regional de Qualificação
Profissional/ OSCRAM/ SER

“Inscrevi-me numa agência de trabalho temporário”, “Concorri a um concurso público”, “Respondi a um anúncio”,
“Inscrevi-me no centro de emprego”, “Solicitei a ajuda de amigos e/ou familiares”, “Solicitei a ajuda de professores”,
“Criei um negócio”, “Através de uma candidatura espontânea”, “Consegui ficar colocado na empresa onde fiz
estágio”, “Outro meio”.
29
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Tomando por referência o Inquérito de 2009 e a situação dos diplomados das modalidades de
qualificação inicial na RAA destacam-se:



as performances de inserção (a exercer uma profissão) são mais favoráveis no caso da
dos Cursos de Aprendizagem e sensivelmente mais fracas nos CEF;



o prosseguimento dos estudos acontece predominantemente com os formandos que
frequentaram os CEF;



as situações de desemprego não apresentam tendências muito nítidas sendo
ligeiramente superiores para os diplomados dos Cursos de Aprendizagem.

Quadro 10 - Inquérito à Inserção na Vida ativa aos ex-formandos de qualificação inicial de 2009 - RAM
Cursos de
Especialização
Tecnológica

Desempregados

Estudante

A exercer
uma
profissão

Desempregados

Estudante

Desempregados

Estudante

Desempregados

Estudante

A exercer
uma
profissão

A exercer
uma
profissão

A exercer
uma
profissão

Estudante

Cursos Profissionais

Desempregados

A exercer
uma
profissão
Um
mês
Após
Um
Ano
Após
Atualmente

Cursos de
EducaçãoFormação

Cursos de
Aprendizagem

Total

27,8

55,3

12,8

45,4

50,0

-

23,1

57,5

16,9

32,9

51,9

6,3

42,4

49,2

1,7

42,2

23,5

31,8

59,0

31,8

9,1

33,4

25,1

39,7

55,7

17,7

20,3

69,5

16,6

8,5

36,9

29,5

32,4

69,2

31,8

-

27,6

29,2

41,4

53,2

27,8

17,7

59,3

30,5

10,2

Fonte: OSECRAM

Qualidade do emprego no pós-secundário
São os ex-alunos dos CP os que apresentam maior proporção de trabalho a tempo inteiro,
comparativamente com os alunos das demais modalidades de formação. Apenas para
metade dos ex-alunos dos CEF foi possível obter um emprego com estas características,
enquanto a outra metade obteve um trabalho a tempo parcial ou se encontrava noutra
situação.
Quadro 11 - Modalidade de trabalho do aluno, por modalidade frequentada no secundário (%)
CCH

CEF

CP

Trabalho/trabalhav a a tempo inteiro

36,9

50,0

73,9

Trabalho/trabalhav a a tempo parcial

52,9

40,0

21,0

Trabalho/trabalhav a só em certos perídos do ano (trabalho sazonal)3,5 -

1,8

Trabalho/trabalhav a de v ez em quando (biscates)

5,2 -

Outra situação

1,5

10,0

2,0

100,0

100,0

100,0

Total

1,3

Fonte: DGEEC/OTES 2011

No caso dos ex-alunos dos CCH, os meios de obtenção de emprego que mais propiciaram a
obtenção de um emprego a tempo inteiro, foi a ajuda de amigos e familiares, a resposta a um
concurso público e a inscrição no centro de emprego. Para os ex-alunos dos CP foi a ajuda de
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amigos e familiares, a colocação na empresa onde fez o estágio e a inscrição no centro de
emprego. Assim, dir-se-á que a inscrição no centro de emprego não sendo um dos
mecanismos mais céleres de obtenção de emprego após o curso, é um dos que assegura uma
melhor qualidade do emprego para os ex-alunos de ambas as modalidades, tendo como
referência o indicador de trabalho a tempo inteiro.
Se considerarmos o tipo de contrato de trabalho como outro dos indicadores de qualidade do
emprego, verifica-se que o contrato individual a termo é o vínculo contratual mais comum
entre estes jovens (CCH e CP) seguindo-se o contrato individual sem termo, embora a
proporção de ex-alunos dos CP (29,1%) que se encontra a trabalhar com o vinculo contratual
de maior estabilidade seja superior à de ex-alunos dos CCH (26,3%). De referir que, no caso dos
ex-alunos dos CCH, foi a obtenção de emprego através da ajuda de amigos e familiares, a
inscrição na agência de trabalho temporário e a inscrição no centro de emprego que
propiciaram a obtenção de um contrato sem termo para uma proporção de alunos superior à
média. No caso dos CP, a inscrição no centro de emprego perde relevância explicativa.
No que se refere à categoria profissional, parecem ser os ex-alunos dos CEF aqueles que
obtiveram um emprego com uma melhor posição profissional comparativamente aos ex-alunos
das demais modalidades.

Quadro 12 - Categoria profissional do aluno por modalidade frequentada no secundário (%)
CCH

CEF

CP

Empresários, dirigentes e profissionais liberais

6,1

10,0

4,3

Profissionais técnicos e de enquadramento

8,0

40,0

22,3

Trabalhadores independentes

7,4 50,0

52,9

100,0

100,0

Empregados executantes
Operários
Total

70,3

3,5

8,2 100,0

17,0

Fonte: DGEEC/OTES 2011

A análise da qualidade do emprego dos ex-formandos dos Cursos de Aprendizagem, segundo
dados disponibilizados pelo IEFP referentes aos formandos que concluíram o seu curso em 2006,
permite verificar que 3 meses após a conclusão dos cursos 27% dos formandos possuía um
contrato permanente, 61,8% tinha um contrato a termo e apenas 11,2% estava em regime de
prestação de serviços ou noutra situação. Para os formandos que o concluíram em 2010,
constata-se que 23,1% tinha um contrato permanente, 64,1% possuía um contrato a prazo e
12,8% se encontrava num regime de prestação de serviços ou noutra situação. Porém, apesar
da qualidade do vínculo contratual ter sofrido uma degradação aparente neste período
temporal, que não será alheia à evolução do contexto do mercado de trabalho de jovens,
registou-se um reforço, entre a amostra de alunos de 2010 e a de 2006, daquilo que é a relação
entre as funções desempenhadas no emprego e a formação recebida (49,6% dos afirma
“serem aquelas para as quais recebeu formação, comparativamente com 42,3%).
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III.2. A Iniciativa “Territórios Educativos de Intervenção Prioritária” contribuiu para reduzir o
abandono precoce e para melhorar o desempenho escolar dos jovens abrangidos?
CONTEXTUALIZAÇÃO
O ano letivo 2012/2013 corresponde ao ano de lançamento do Terceiro Programa de
Territorialização de Politicas Educativas de Intervenção Prioritária (TEIP3), que surge na
sequência do TEIP2, que vigorou entre 2006 e 2011, e da primeira fase do TEIP lançada em 1996
(Despacho 147-B/ME/96).
Os objetivos do TEIP3 dão continuidade aos objetivos da edição anterior e à orientação
estratégica do Programa, ou seja “a promoção do sucesso educativo de todos os alunos e, em
particular, das crianças e dos jovens que se encontram em territórios marcados pela pobreza e
exclusão social” (Despacho normativo nº 20/2012):
- Melhorar a qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso educativo dos alunos;
Combater a indisciplina, o abandono escolar precoce e o absentismo; Criar condições
para a orientação educativa e a transição qualificada da escola para a vida ativa;
Promover a articulação entre a escola, os parceiros sociais e as instituições de formação
presentes no território educativo.
Ao longo das diversas edições do Programa tem-se assistido a um importante aumento do
número de escolas públicas abrangidas – na primeira fase do TEIP2, no ano escolar 2006/07,
foram abrangidos 35 Agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, a partir de 2009
juntaram-se a este grupo mais 79, perfazendo um total de 10530. Com a entrada em vigor do
TEIP3 o Programa passou a abarcar 137 Agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas.
Segundo os dados da DGE, no ano letivo 2010/11, foram abrangidos pelo TEIP2 141.881 alunos,
o que correspondia a 11% do total de alunos das escolas do Continente.

Quadro 13 - Cobertura do TEIP2 – ano letivo 2010/11
Região
Algarve
Alentejo
LVT
Centro
Norte
Total

Nº total de alunos
64.092
65.006
454.054
212.839
505.752
1.301.743

Nº de alunos abrangidos pelo TEIP
7.120
9.155
58.969
85.80
58.057
141.881

Peso relativo (%)
11%
14%
13%
4%
11%
11%

Fonte: Relatório TEIP 2010/ 2011, p.17 (DGE, 2012)

Face à evolução do número de escolas abrangidas por este período escolar até à atualidade,
perspetiva-se o aumento do peso dos alunos abrangidos pelos projetos TEIP no total de alunos,
bem como uma alteração da sua distribuição regional, que no ano letivo de 2010/11
apresentava os seguintes contornos:
As Regiões do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo registavam o maior grau de cobertura da
população escolar abrangida pelos TEIP, respetivamente 14% e 13% do total de alunos; as
regiões do Norte e do Algarve apresentavam um grau de cobertura mais baixo, mas ainda
assim em linha com essas regiões (11%, em ambos os casos), enquanto a Região do Centro se
distanciava claramente desta tendência – apenas 4% dos alunos da região eram abrangidos
pelo Programa TEIP.
Destas 105 escolas, apenas foram apoiadas pelo FSE/POPH as incluídas nas regiões convergência, ou
seja, 99 escolas.
30
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Segundo a mesma fonte, a maior parte da população escolar abrangida pelos agrupamentos
TEIP, no ano letivo 2010/11, estava concentrada no Ensino Básico, com forte incidência no 1.º
Ciclo, seguida dos 2.º e 3.º Ciclos, enquanto a educação pré-escolar representava 11,9% do
total da população escolar TEIP, e o ensino secundário 5,5%.
No que respeita ao tipo de projetos desenvolvidos importa referir que “os projetos TEIP são
desenvolvidos a nível local, apresentando variações importantes nos objetivos definidos,
estrutura da equipa, ações planeadas e recursos mobilizados” (Abrantes et al. 2011, p. 27). No
entanto, se atendermos às características dos projetos desenvolvidos no ano de 2010/11,
verificamos que a sua orientação privilegia tipologias de ação centradas no Eixo 1 – Apoio à
melhoria das aprendizagens e no Eixo 2 – Prevenção do abandono, absentismo e indisciplina
(os outros dois Eixos que constituem o Programa são o Eixo 3 – Ações no domínio da gestão e
organização do agrupamento e/ou das escolas e o Eixo 4 – Escola – Famílias – Comunidade e
Parceria). Aliás, o eixo relativo a ações orientadas para a articulação entre a escola e a
comunidade e famílias é aquele que menor peso tem no conjunto das atividades
desenvolvidas (representa apenas cerca de 16% das atividades desenvolvidas). Como veremos
na análise adiante produzida, a expressão assumida pelo tipo de atividades desenvolvidas em
cada eixo é relevante para o perfil de resultados apresentado pelo Programa.
Esta repartição do investimento dos projetos TEIP revela que as estratégias de intervenção
estão particularmente orientadas para melhorar o desempenho escolar dos alunos e prevenir o
abandono, através de respostas como o apoio personalizado, o reforço das equipas
pedagógicas, a diversificação das ofertas, as salas de estudo, os gabinetes de apoio e
orientação dos alunos e das famílias, a educação para a cidadania ou a animação
socioeducativa e cultural. Através da informação disponibilizada pelo IGFSE, relativa ao
número e tipo de atividades realizadas por ano (baseada nos relatórios de execução do
POPH), fica também comprovada a atenção que as escolas TEIP dedicam ao
acompanhamento personalizado dos alunos, por via, nomeadamente, dos gabinetes de apoio
ao aluno, do apoio psicológico e psicopedagógico e das atividades de diagnóstico,
intervenção e acompanhamento individualizados.
RESPOSTA SÍNTESE À QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
O Programa “Territórios Educativos de Intervenção Prioritária” (TEIP) tem por ambição contribuir
para melhorar a eficácia do sistema educativo, nomeadamente no que se refere à promoção
do sucesso educativo em contextos sociais e escolares mais desfavorecidos. Considerando este
enunciado geral de partida, entende-se que o Programa TEIP deu um contributo positivo, mas
aquém do visado, para o objetivo de promover o sucesso educativo. Esse contributo apresenta
resultados ligeiramente mais positivos e estáveis no tempo no que se refere à redução do
abandono escolar precoce e resultados mais frágeis no que se refere à promoção dos
resultados escolares, embora seja possível reunir alguns indicadores positivos a este respeito.
Contudo, à luz da ambição política de acelerar os ganhos de desempenho dos agrupamentos
escolares abrangidos pelo Programa, os impactos mensurados levam a que se considere que
são insuficientes e ainda pouco sustentados os resultados alcançados. Exemplificam-no, os
ganhos moderados em matéria de redução do abandono e insucesso escolar e, no caso
destes, a vulnerabilidade das escolas TEIP à degradação dos principais indicadores de
desempenho do sistema de educação verificada em 2011/12 que se reflete no retrocesso
verificado na taxa de insucesso no ensino básico nesse ano face aos ganhos que haviam sido
alcançados até aí nas escolas abrangidas pelo Programa TEIP e a contínua evolução negativa
da taxa de insucesso ao longo do período no ensino secundário.
Complementarmente, os dados da análise contrafatual realizada, abrangendo os alunos
matriculados nos primeiros anos do 3º ciclo e do ensino secundário no ano letivo 2007/08,
atestam que para alunos com características idênticas em termos de sexo, idade e situação
face ao apoio social escolar aos abrangidos pelas escolas TEIP, as escolas TEIP não garantiram
um desempenho médio mais favorável nos indicadores analisados (taxa de conclusão, taxa de
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desistência, taxa de transição e taxa de retenção). Os resultados obtidos no exercício
contrafactual expõem as dificuldades do Programa em constituir uma resposta, pelo menos
naquele que é o seu traço de implementação (recorde-se, como atrás se referiu, que alguns
eixos de atuação previstos foram menos aprofundados do ponto de vista dos planos de
atividade desenvolvidos) suficientemente diferenciados e eficaz na promoção dos resultados
viasados. Estes resultados corroboram a dificuldade do Programa TEIP em exponenciar os
resultados médios globais, nos principais indicadores estatísticos selecionados para aferir o seu
desempenho, nas escolas abrangidas e sugerem que os ganhos de eficácia do Programa
serão fortemente condicionados e relacionados com alguns dos atributos dos grupos-alvo que
não foram controlados na análise, ou seja, a língua materna, a etnia e a escolaridade dos pais
(que constituem critérios relevados na seleção das escolas TEIP). Nesta ótica, considera-se que
o objetivo de aprofundar a análise de eficácia do programa e de contribuir para elevar os seus
resultados estabelece a necessidade de focar a atuação do mesmo, junto dos grupos-alvo em
situação de maior desfavorecimento, como será o caso dos acima referidos.
A análise contrafactual explicitou, ainda, que a capacidade de resposta das escolas TEIP face
às escolas não TEIP é reforçada no âmbito da mobilização das modalidades de dupla
certificação. Com efeito, considerando, por exemplo, a taxa de conclusão nas modalidades
de dupla certificação, as escolas TEIP conseguem melhorar ligeiramente os resultados face às
restantes escolas, contrariamente o que acontece no âmbito das vias regulares de ensino onde
a capacidade das escolas TEIP para descriminar positivamente os resultados não acontece.

FUNDAMENTAÇÃO
Relevância da progressão da performance das escolas TEIP face à média verificada nas outras escolas

A diminuição da taxa de interrupção precoce do percurso escolar revela que o Programa tem
contribuído para a diminuição da interrupção precoce do percurso escolar 31 nas escolas TEIP.
No que se refere à redução da taxa de interrupção escolar precoce os ganhos ocorrem
genericamente em todos os ciclos, mas são especialmente visíveis no 3º ciclo e no ensino
secundário (redução de 2,6 p.p. entre 2007/08 e 2011/12 no ensino básico e de 3 p.p. no ensino
secundário). Estes resultados conduzem a um trajeto de convergência dos valores do
abandono escolar no ensino básico nas escolas TEIP com os valores nacionais. No ensino
secundário, embora os ganhos obtidos pelas escolas TEIP neste indicador sejam mais
pronunciados, o grau de convergência com a média nacional está mais distante.
A análise da evolução do indicador de insucesso escolar evidencia ganhos que assumem
algum impacto positivo ao nível do ensino básico e uma evolução ligeiramente negativa
quando analisamos a evolução do indicador ao nível do ensino secundário. Contudo, os
ganhos verificados no ensino básico são expressivamente descontinuados no ano letivo
2011/12 que regista uma evolução negativa muito pronunciada da taxa de insucesso nas
escolas TEIP32 (sobre de 15,8% em 2010/11 para 19,9% em 2011/12). Deve referir-se, contudo,
que dados estatísticos recentemente publicados relativamente ao ano letivo 2011/12 mostram
que o retrocesso na taxa de retenção e desistência (este é o indicador disponibilizado pelo
sistema estatístico do MEC que não é totalmente coincidente com o disponibilizado pelo
Programa TEIP) ocorreu, também, para o conjunto do sistema educativo, ainda que de forma
menos pronunciada (a taxa de retenção e desistência para o Continente no ensino básico
O conceito de Interrupção Precoce do Percurso Escolar considera os alunos que abandonam o sistema educativo,
os alunos que são excluídos por faltas, os alunos que anulam a matrícula e os alunos que são retidos por faltas. Este
conceito difere do de abandono escolar precoce utilizado na análise contrafatual porque nesse não se considerou
esta última categoria de alunos (retidos por faltas).
32 De acordo com informação remetida pelo Programa TEIP este indicador apurado internamente corresponde ao
rácio entre o número de alunos retidos no 3º período e o total de inscritos.
31
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subiu de 12,9 para 15,2 nesse ano letivo). O aumento do insucesso faz-se de forma progressiva
ao longo dos vários ciclos do ensino básico, agravando-se no 2º ciclo e, em particular, no 3º
ciclo, tendência que é corroborada pelos resultados das provas de avaliação externa. No
ensino secundário, a tendência é, também, de aumento da taxa de insucesso – aumentou 1,9
p.p. entre 2007/08 e 2010/11, tendo passado de 22,3% para 23,6% e aumentou 2,9 p.p. entre
2007/08 e 2011/12 ano em que atingiu 25,2%. No mesmo período ao nível do continente a taxa
de retenção e desistência recuo 0,9 p.p., passando de 20,6% em 2007/08 para 19,7% em
2011/12.
Em todos os níveis de ensino o aumento das taxas de insucesso tende a acompanhar o
aumento da percentagem de alunos que beneficiam de ASE.
Comparativamente à diminuição da interrupção precoce do percurso escolar, os efeitos do
Programa TEIP na promoção do sucesso escolar apresentam uma trajetória de evolução que
revela maior dificuldade em convergir com a tendência nacional. Essa tendência verifica-se,
também, nos resultados da avaliação externa que, refletindo alguma convergência, embora
com flutuações, nos anos letivo 2008/09 e 2009/10 voltam a divergir da média nacional no ano
letivo 2010/11.
Abandono escolar
Os dados do indicador relativo aos alunos que abandonaram precocemente a escola no
ensino básico33, inscritos no Relatório TEIP 2010/11 (DGE) e referenciados ao período 2006/07 a
2010/11, revelam que as escolas do universo TEIP registam:
–

uma diminuição global dos alunos do ensino básico que interromperam precocemente
o seu percurso escolar (entre 2006/07 e 2010/11, passou de 2,2% para 0,4%); uma
evolução ligeiramente mais favorável do que a registada a nível nacional; e um valor
para o ano 2010/11 alinhado com a tendência nacional (acima do registado a nível
nacional somente em 0,1 p.p.). Conforme é possível confirmar no quadro abaixo, a
diferença de progressão é maior ou menor consoante se considere no período em
análise o ano letivo de 2006/07 que regista do ponto de vista estatístico os principais
ganhos alcançados no período. Com efeito, a partir desse ano letivo a capacidade de
convergência das escolas TEIP com a média nacional neste indicador enfraquece
significativamente.
Quadro 14 - Ganhos na taxa de interrupção precoce no ensino básico
Progressão Escolas TEIP

Progressão Nacional

Diferença progressão entre
escolas TEIP e Nacional

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Diferença 2006/07 - 2010/11

1,6

0,7

3,3

0,1

0,4

2,2

1,5

0,3

1,1

Diferença 2007/08 - 2010/11

0,1

1

2,7

-0,1

0,5

1,4

0,2

0,5

1,3

Diferença 2007/08 - 2011/12

0,1

0,8

2,6

Fonte: DGE/MEC – MISI; Apuramentos da Equipa de Avaliação.

A análise destes dados por ciclo do ensino básico permite concluir que os efeitos do Programa
TEIP2 na diminuição do abandono ocorrem em todos os ciclos, mas são particularmente visíveis
no 3º ciclo – entre 2006/08 e 2010/11, a taxa de abandono recuou 3,3. p.p., tendo passado de
4,1% para 0,8%.
Os dados não incluem o ensino artístico e os cursos PIEF e CEF, e abrangem projetos das três fases do TEIP2, ou seja
incluem projetos com tempos de vigência e de produção de resultados muito distintos.
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É nestes indicadores que o Relatório TEIP 2010/11 se baseia para concluir o seguinte:
“A diminuição da interrupção precoce 34 dos alunos é o ‘efeito TEIP’ mais visível e
reconhecido do Programa, sendo que a evolução deste indicador é mais favorável do
que a registada a nível nacional.” (DGE, 2012, p.7).
Apesar desta evolução positiva mantém-se, em 2010/11, uma taxa de abandono no ensino
básico, que é residual no 1º ciclo mas que vai aumentando à medida que avança o percurso
escolar. Refira-se, que os dados MISI para 2011/12 apontam para um ligeiro crescimento da
taxa de interrupção precoce do percurso escolar, respetivamente 0,2 p.p. no 2º ciclo e 0,1 p.p.
no 3º ciclo.
A realidade do abandono precoce no ensino secundário, que inclui os cursos científicohumanísticos do ensino regular e exclui os Cursos Profissionais, o ensino artístico e os cursos CEF,
é substancialmente diferente, situando-se, em 2011/12, em 7,1% (dados MISI). Contudo, em
termos de dinâmica de evolução, regista-se um movimento semelhante - uma diminuição
contínua do abandono precoce desde 2007/08 conforme se ilustra no quadro seguinte, sendo
que não foi possível aceder aos resultados para o mesmo indicador para o total nacional.
Quadro 15 - Ganhos na taxa de interrupção precoce no ensino secundário nas escolas TEIP
Interrupção Precoce no Ensino Secundário
Ano

Cursos CientificoHumanísticos

Diferença face a
2007/08

2006 / 07
2007 / 08

10,1%

2008 / 09

8,9%

1,2%

2009 / 10

8,6%

1,5%

2010 / 11

7,2%

2,9%

2011 / 12

6,2%

3,9%

Fonte: DGE/MEC – MISI; Apuramentos da Equipa de Avaliação.

Os dados recolhidos no trabalho de terreno indiciam que a problemática do abandono no
ensino secundário perdurará enquanto desafio exigente para as políticas educativas devido à
resistência ao cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos, sobretudo nos casos em
que os percursos escolares no ensino básico foram pautados por dificuldades e retenções.
Sucesso/ conclusão
A análise dos indicadores da avaliação interna das escolas do universo TEIP relativos ao sucesso
escolar no ensino básico, no período de 2006/07 a 2010/11, revelam uma variação positiva da
taxa de insucesso escolar: entre 2006/08 e 2010/11 a percentagem de alunos que não
transitaram/ concluíram diminuiu 4 p.p., tendo passado de 13,5% para 9,5% (dados da DGE 35).
A aferição do sucesso centrada no indicador de conclusão do ensino básico, reforça a ideia
de que as escolas do universo TEIP apresentam uma trajetória de melhoria dos indicadores de
sucesso, mantendo-se contudo abaixo da média nacional.

Interrupção precoce do percurso escolar inclui o número de abandonos, número de anulações de matrícula,
número de exclusões e número de retenções por excesso de faltas.
35
Relatório TEIP 2010/11 (DGE, 2012). Os dados não incluem o ensino secundário, os PIEF, os CEF e o ensino artístico. Os
dados respeitam aos projetos das três fases do TEIP2, por isso incluem projetos com tempos de vigência e de produção
de resultados muito distintos.
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Se alargarmos o período de análise ao ano letivo 2011/12, com base nos dados MISI, verifica-se
que esta tendência de diminuição do insucesso ao longo do tempo é subitamente
interrompida. De facto, neste ano, as taxas de insucesso nos 2º e 3.º ciclos registam um
aumento de cerca de 4 p.p. atingindo respetivamente, 15.9% e 20.7%. Ou seja, os resultados do
ano letivo 2011/12 fragilizam a progressão verificada no período anulando, mesmo, os ganhos
moderados até aí alcançados.

Quadro 16 - Progressão na taxa de insucesso escolar no ensino básico
Progressão Escolas TEIP

Progressão Nacional

51

Diferença progressão escolas TEIP

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Diferença 2006/07 - 2010/11

3,3

4,8

5,3

2,4

3,1

3,8

0,9

1,7

1,5

Diferença 2007/08 - 2010/11

1,2

1,5

0,6

0,5

0,2

-0,7

0,7

1,3

1,3

Diferença 2007/08 - 2011/12

-0,4

-3,9

-4,0

Fonte: DGE/MEC – MISI; Apuramentos da Equipa de Avaliação.

A análise relativa à relação entre as taxas de insucesso escolar e os alunos beneficiários de ASE,
revela que as taxas são mais elevadas, em todos os ciclos de escolaridade, no caso dos alunos
integrados em escolas com percentagens significativas de alunos que beneficiam de ASE
(escolas com 50% a 75% de alunos beneficiários de ASE).
No ensino secundário a tendência é o aumento da taxa de insucesso – aumentou 2,9 p.p. entre
2007/08 e 2011/12, tendo passado de 22,3% para 25,2%. Tal como no ensino básico, o aumento
das taxas de insucesso tende a acompanhar o aumento da percentagem de alunos que
beneficiam de ASE.

Quadro 17 - Progressão na taxa de insucesso escolar no ensino secundário
Insucesso Escolar no Ensino Secundário
Ano

Cursos CientificoHumanísticos

Diferença face a
2007/08

2006 / 07
2007 / 08

22,3%

2008 / 09

23,9%

-1,6%

2009 / 10

24,5%

-2,2%

2010 / 11

23,6%

-1,3%

2011 / 12

25,2%

-2,9%

Fonte: DGE/MEC – MISI; Apuramentos da Equipa de Avaliação.

Desempenho escolar
Em termos gerais, e tendo em consideração a informação inscrita no Relatório TEIP 2010/11,
relativa às provas de aferição nos 4º e 6º ano de escolaridade e exames nacionais no 9º ano,
no período dos anos letivos de 2007/08 a 2010/11, pode-se afirmar que a evolução dos alunos
do universo TEIP acompanha a tendência nacional, ou seja uma queda acentuada do peso
dos alunos com nível positivo.
Quando se compara a diferença entre o ano de partida (2007/08) e o ano terminal da análise
(2010/11), conclui-se que os resultados dos alunos do 4º ano são os que acompanham mais de
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perto a tendência nacional, enquanto a trajetória dos resultados dos alunos do 6º e 9º ano
tende a afastar-se dos valores nacionais.
De facto, é no 9º ano de escolaridade que as questões relativas ao desempenho escolar,
medidas através das provas de avaliação externa, se colocam de forma mais aguda. A título
de exemplo refira-se que, em 2010/2011, nas provas de avaliação externa do 9º ano de Língua
Portuguesa, a diferença da percentagem de alunos do universo TEIP, 1ª e 2ª fases, que
obtiveram nível positivo face ao valor nacional foi, respetivamente, de 11.2 p.p. e 8.4 p.p.
Os resultados do exercício de análise contrafatual realizado confirmam a exigência do
contexto de intervenção do Programa TEIP e a dificuldade em projetar resultados a uma
escala mais abrangente. A análise contrafatual que em seguida se apresenta procura coligir
dados que contribuem para a análise dos diferentes domínios de análise acima identificados,
pondo em comparação o desempenho das escolas abrangidas pelo Programa TEIP com as
restantes escolas.
Caixa 2 – Análise Contrafactual – Leitura comparativa entre as escolas apoiadas e as escolas não apoiadas pelo Programa
TEIP

Análise dos principais impactos observados por ciclo de ensino

Ensino Básico
Globalmente, a análise realizada não identifica um contributo positivo relevante dos TEIP para
a promoção do desempenho escolar do conjunto de alunos abrangidos pelo Programa. Dito
de outro modo, globalmente, considerando as características utilizadas para controlar a
amostra do grupo abrangido e do grupo de controlo (sexo, idade e situação face ao apoio
social escolar), os indicadores calculados não permitem identificar um contributo positivo do
Programa TEIP para promover o desempenho escolar do conjunto de alunos abrangidos. Com
efeito, considerando para efeito de comparação os resultados dos alunos que apresentam
um perfil idêntico ao dos matriculados nas escolas apoiadas (no que se refere ao sexo, idade
e ASE), verificamos que para todos os indicadores referidos os alunos abrangidos pelas escolas
não apoiadas pelo Programa TEIP obtêm desempenhos superiores. Ilustram esta asserção os
resultados apurados ao nível das taxas de conclusão, de desistência e de retenção que a
seguir se apresentam.
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Taxa de conclusão face a matriculados em 2007/08
(acumulado)
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

55,0

70

63,2

63

53

20,0

10,0
0,0
Ano N

-10,0

-7,6

Ano N+1

-7,0

-20,0
TEIP

Não TEIP

Diferença TEIP / Não TEIP

Diferença da taxa de desistência face a matriculados em
2007/08 (acumulado)
2,5
2,0
2,0

1,8

1,5
1,0
0,5

0,3

0,2

0,2

0,1

0,0
Ano N
TEIP

Ano N+1
Não TEIP

Diferença TEIP / Não TEIP
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Diferença da taxa de retenção nos dois primeiros
anos do ciclo
20,0

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0

54

17,9

16

13,8

6,0

12

4,0
2,0

2,3

1,4

0,0

2007/08
TEIP

2008/09
Não TEIP

Diferença TEIP / Não TEIP

Estas dados são coincidentes com os dados relativos aos indicadores de desempenho das
escolas TEIP apurados ao longo do período em avaliação a retratar um desempenho mais
favorável das escolas TEIP na prevenção do abandono do que na promoção do
aproveitamento escolar.
A análise destes resultados deve tomar em consideração que na seleção das escolas
apoiadas para integrar o Programa TEIP relevou, para além do peso do apoio social escolar, a
representatividade de alunos que não têm o português como língua materna (mais de 10%), a
representatividade de mães pouco escolarizadas (menos de 5% com o 12º ano ou mais), a
representatividade de alunos de etnia cigana (mais de 10%). Ora, estas características não
foram controladas nas amostras comparadas e, tendo um peso específico relevante no caso
das escolas TEIP, influenciarão a performance escolar dos alunos de forma que não foi possível
discriminar. Contudo, a variável repetência que será indissociável das outras duas foi
controlada através da idade e constituirá um importante critério de aproximação entre os
grupos. Como se pode perceber pela caracterização das amostras, o mesmo acontece à
variável relativa à atribuição de apoio social escolar. Nessa medida, os resultados obtidos, não
deixando de dever ser ponderados à luz da insuficiente segmentação dos indivíduos
comparados, não deixam de fornecer, sobretudo quando olhados em conjunto com os
indicadores apurados anualmente a partir da base MISI no que se refere à interrupção do
percurso escolar e ao insucesso escolar, relevantes pistas quanto ao impacto obtido pelo
Programa. De referir a este propósito que o objetivo de convergência de resultados entre as
diferentes escolas, inerente ao propósito da política, exigiria em qualquer circunstância, níveis
de desempenho mais elevados por parte das escolas apoiadas.
O cálculo do indicador de conclusão do ensino básico segundo a modalidade frequentada
pelos alunos (via Regular ou CEF) não estabelece uma distinção relevante entre as escolas TEIP
e Não TEIP. No caso do escalão de apoio social escolar também não se registam diferenças
muito marcadas, sendo entre os alunos abrangidos pelo escalão A que a performance das
escolas TEIP se aproxima mais da performance das restantes escolas. Nesta perspetiva a
modalidade de frequência do ensino básico e o apoio social escolar não surgem como
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variáveis relevantes na explicação da diferença de impactos observados.

Diferença da taxa de conclusão face a matriculados em
2007/08 segundo a modalidade
90,0

CEF

CEF

80,0

Regular

Regular

70,0
60,0
50,0
40,0

80,4

82

81,1

30,0

51,7

83

60,9

60,3

68,7

20,0
10,0
0,0

Não TEIP

TEIP

Ensino básico - Diferença da taxa de conclusão das escolas TEIP face a
matriculados em 2007/08 segundo a situação face ao apoio social escolar
Sem ASE ou ASE C

ComSASE A

Com ASE B

0,0
-0,3
-0,8

-0,5

-1,2
-1,9

-1,0

-1,5

-2,7

-2,8

-2,0

-2,5

-3,0

Ano N

Ano N+1

Ensino Secundário

Os resultados obtidos para o ensino secundário são coincidentes com os apurados ao nível do
ensino básico. Assim, no conjunto dos indicadores analisados as escolas apoiadas apresentam
um desempenho inferior ao das escolas não apoiadas, sendo que numa apreciação conjunta
dos indicadores contemplados essa diferença é um pouco mais expressiva do que a
verificada no ensino básico. Assim, quando controladas a características do grupo de alunos
das escolas Não TEIP de acordo com as escolas TEIP estas apresentam, no que se refere à taxa
de conclusão, uma taxa 11,3 p.p. inferior no ano normal de conclusão e de 11,1 p.p. inferior
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um ano mais tarde.

Taxa de conclusão face a matriculados em 2007/08
(acumulado)
70,0
60,0
51

46,6

40,0
30,0

56

58

50,0
40,0

20,0
10,0
0,0
-11,3

-10,0

-11,1

-20,0
TEIP

Não TEIP
Ano N

Diferença TEIP / Não TEIP

Ano N + N+1

A mesma tendência desfavorável às escolas TEIP, embora como uma expressão muito menos
expressiva, é observada no que se refere à taxa de desistência onde a diferença é de mais 0,7
p.p. no ano normal de conclusão e de mais 2,3 p.p. um ano mais tarde. De referir que o
combate ao abandono é dos indicadores que em termos absolutos, conforme apresentado
anteriormente, melhor desempenho apresenta ao nível das escolas TEIP o que acaba por ser
confirmado por este resultado apurado no exercício contrafactual.

Taxa de desistência face a matriculados em 2007/08
(acumulado)
7,0
6,0
5,0
4,0
6,6

3,0

4

2,0

1,0

2,6

2

2,3
0,7

0,0
Ano N
Escola TEIP

Ano N + N+1
Escola Não TEIP

Diferencial TEIP/Não TEIP p.p

De referir ainda que no que se refere à taxa de transição em 2007/08 as escolas TEIP registam
um resultado 3,1 p.p. inferior e em 2008/09 um resultado 1,3 p.p. inferior às outras escolas e que
no que se refere à taxa de retenção a evolução vai no mesmo sentido, ou seja, 3,0 p.p. abaixo
em 2007/08, 1 p.p. abaixo em 2008/09 e 3,2 p.p. abaixo em 2009/10.
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Taxa de retenção ao longo dos três anos do ciclo
40,0
35,0
30,0

57

25,0
20,0
34,0

15,0

30,8

10,0
5,0

13,0

9,9

9,1
3,0

8,1

1,0

3,2

0,0
2007/09

2008/09
TEIP

Não TEIP

2009/10

Diferença TEIP / Não TEIP

No conjunto, estes indicadores reforçam o diagnóstico realizado ao nível do básico, sendo de
admitir que neste ciclo o impacto produzido por algumas das variáveis não controladas será
inferior em resultado de uma maior exposição ao abandono escolar precoce por parte desses
segmentos de alunos (língua materna não ser o português, etnia cigana e escolaridade média
da mãe mais baixa).

A comparação, ao nível do ensino secundário, do desempenho das escolas TEIP e Não TEIP
segundo o tipo de modalidade frequentada pelos alunos, apresenta dados de leitura
complementar com significativo interesse. Com efeito, se ao nível da taxa de desistência as
diferenças tendem a não ser muito significativas e não apresentar uma grande regularidade,
no que se refere às conclusões a leitura possibilitada pelos dados indica que a eficácia da
resposta é influenciada pelo tipo de modalidade que os alunos frequentam. Ou seja,
enquanto para os alunos dos cursos científico-humanísticos a taxa de conclusão apresenta um
comportamento pronunciadamente negativo (foram considerados três anos letivos a partir de
2009/10) para os alunos dos cursos profissionais o desempenho alcançado pelas escolas TEIP é
ligeiramente melhor do que o das escolas Não TEIP. Os dados reforçam, pois, a perspetiva
sublinhada pelas comparações previamente realizadas de que a diversificação da oferta é
um importante ativo da estratégia de resposta ao insucesso escolar. Ao mesmo tempo, os
dados mostram que a oferta de cursos profissionalizantes constitui um recurso estratégico
relevante no quadro da ação dos projetos TEIP.
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escolas Não TEIP por modalidade face aos matriculados em cada ano
Modalidade

Diferença Escolas TEIP vs Escolas Não TEIP
2007/08

2008/09

2009/10

Cursos Profissionais

-1,3

0,6

3,7

Cursos Científio-Humanisticos

-0,6

0,4

0,2
58

Diferença entre a taxa de conclusão das escolas TEIP por relação às escolas
Não TEIP por modalidade face aos matriculados em 2007/08 nas Escolas
TEIP e Não TEIP

Modalidade
Cursos Profissionais
Cursos Científio-Humanisticos

Diferença Escolas TEIP vs Escolas Não TEIP
2009/10

2010/11

1,7

2,1

2011/12
2,1

-10,7

-9,7

-8,6

Diferença entre a taxa de conclusão das escolas TEIP por relação às escolas
Não TEIP para os alunos com ASE A por modalidade face aos matriculados
em 2007/08 nas Escolas TEIP e Não TEIP
Modalidade

Diferença Escolas TEIP vs Escolas Não TEIP
2009/10

2010/11

Cursos Profissionais

3,3

2,1

2011/12
1,2

Cursos Científio-Humanisticos

-8,7

-32,4

-28,8
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A articulação dos projetos TEIP com o meio envolvente está mais centrada no plano
operacional e menos na dimensão estratégica dos projetos. Por isso, regra geral, os projetos
evidenciam uma relação importante com a comunidade de inserção da escola, orientada
sobretudo para o enriquecimento das atividades pedagógicas e extraescolares. Constata-se,
também, uma ligação próxima com as instituições locais vocacionadas para tratar as
problemáticas de exclusão social que afetam as crianças e jovens e, por outro lado, os projetos
têm aumentado o seu investimento na relação com as famílias e com os encarregados de
educação.
Porém, é escassa a participação da comunidade na conceção, planeamento, monitorização
e avaliação dos projetos TEIP. Os próprios projetos educativos tendem a enfatizar as questões
escolares e pedagógicas e revelam maior dificuldade em cruzar a sua ação com as dimensões
sociais, culturais e económicas do seu contexto de intervenção.
Estas dificuldades refletem condições diversas, designadamente: questões internas às escolas e
às equipas, problemáticas ligadas à territorialização das políticas, em particular às políticas da
educação, questões relacionadas com a autonomia das escolas e a real capacidade de
integrar nos projetos a voz ativa de atores exteriores à educação e disponibilidade de recursos,
sobretudo os recursos afetos às fases de conceção e planeamento dos projetos educativos.
A análise desenvolvida à componente das parcerias dos projetos TEIP no estudo de Abrantes et
al. (2011) aponta para a dificuldade na assunção desta dimensão: “Apesar da lógica territorial
que preside ao programa (…) nota-se até, em alguns casos, que os objetivos dos projetos
educativos de agrupamento eram/são mais ambiciosos nesta dimensão, do que os projetos
TEIP” (Abrantes, 2011, p. 28 e 29).
O estudo aborda alguns aspetos que permitem elucidar esta problemática: o centramento dos
projetos nas escolas e a dificuldade de abertura e integração à comunidade; uma relação
com os encarregados de educação marcada pela assimetria e pela necessidade de
validação da ação; a concentração do desenho do projeto num pequeno grupo de
elementos e o escasso nível de participação e de alargamento dos contributos aos seus
beneficiários diretos (alunos e famílias) e aos parceiros locais; as dificuldades associadas ao
diagnóstico e ao planeamento da ação e o modo como são acentuados os problemas e
menos valorizadas/ identificados os recursos.
As conclusões do referido estudo referem que estas dificuldades refletem uma aproximação do
tipo “top-down”, que não contempla suficientemente as dinâmicas locais: “(…) os TEIP não são
delimitados com base no seu potencial de ação comunitária (…) parecem ter sido delimitados
com base na urgência relativa dos problemas dos estabelecimentos de ensino”.
Por outro lado, e fazendo a passagem desta condição para uma conclusão mais centrada na
articulação dos projetos TEIP com a comunidade e o seu meio envolvente o estudo afirma
ainda: “Se o surgimento dos projetos foi talvez muito condicionado por orientações da
administração central, o desenho da estratégia de intervenção emanou muito mais da
vontade e da estratégia dos atores locais, contudo mais dos atores escolares do que dos
restantes.” (Abrantes, 2011, p. 53).
Os estudos de caso realizados no âmbito do presente Estudo ilustram estas apreciações. Ambos
apresentam um plano de atividades recheado de projetos e ações em parceria com
instituições locais e regionais, mas quando confrontados com as necessidades de ajustamento
do Programa não deixam de considerar como prioritária a necessidade de uma intervenção
concertada “dentro e fora da escola”. Contudo, mesmo nesta perspetiva é enfatizado o papel
dominante da escola e o modo como os recursos humanos disponíveis limitam a capacidade
de atuar nesta dupla frente.
Os estudos relativos ao abandono e ao insucesso reforçam a relevância da reprodução social
destes fenómenos e a sua relação estreita com contextos de vulnerabilidade económica e
social das famílias. Porém, os dados apresentados anteriormente apontam para uma ação dos
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projetos TEIP centrada, sobretudo, no espaço pedagógico. Este centramento não favorece os
ganhos esperados em termos da evolução do desempenho escolar, conforme é patente nos
resultados da avaliação. E o trabalho das escolas TEIP por muito meritório que seja, não é
suficiente para ultrapassar as desvantagens do contexto de vida das crianças e jovens, cujos
fatores de vulnerabilidade estão para além do espaço de intervenção da política educativa e
da ação concreta das escolas.
Uma certa frustração das equipas de professores entrevistadas nos estudos de caso, reflete esta
realidade, porque o retorno em termos de resultados não é compatível com o investimento
despendido no trabalho pedagógico. Ou seja, a ação da escola revela-se limitada face à
complexidade e carácter multidimensional dos fatores que condicionam o sucesso dos seus
alunos. Assim, o reforço da ligação e das sinergias da política educativa com outras políticas
(social, juventude, saúde, justiça, emprego …) deverá merecer maior atenção nas estratégias
de combate ao abandono precoce e de fomento do sucesso educativo, sendo certo que a
aproximação do nível local a esta conceção está dependente da orientação da política
nacional.
Contributo do Programa TEIP para a inovação ao nível da organização e das práticas pedagógicas

Em matéria de condições de organização dos projetos TEIP tem-se assistido a uma melhoria,
associada, por exemplo, à maior atenção à monitorização e avaliação, ao papel do consultor
externo e ao exercício das funções de coordenação e liderança, que as comunidades
educativas reconhecem como evoluções positivas no funcionamento dos Projetos.
Simultaneamente mantêm-se fragilidades, nomeadamente na fase do diagnóstico de partida
e na relação entre o planeamento e a avaliação.
No que respeita à inovação das práticas pedagógicas e à adaptação às características dos
jovens, a informação documental e os estudos de caso não apontam para contributos
significativos dos projetos TEIP, não sendo possível afirmar que as suas práticas se diferenciam
qualitativamente das que são comuns ao sistema de ensino em geral.
As melhorias em termos de organização e estruturação das atividades e da monitorização dos
projetos são uma tendência de evolução que é referida de forma explícita por Abrantes et al
(2011), e que configura uma importante condição para a qualidade dos projetos e para o seu
potencial de resultados. Nos estudos de caso realizados no âmbito desse estudo é identificado
um conjunto de boas práticas de planeamento e monitorização, nomeadamente: o
envolvimento do consultor externo; a avaliação de cada ação à luz de indicadores e
instrumentos; os resultados da avaliação discutidos nos conselhos geral e pedagógico e
divulgados à comunidade educativa; a criação de um observatório da qualidade; a inclusão
de um trabalho de diagnóstico das condições e necessidades dos alunos; a inclusão da
associação de pais e dos parceiros na avaliação; as formas inovadoras de organização dos
conselhos de turma.
Simultaneamente, são também referidas algumas “ameaças e fragilidades” nesta área de
ação dos projetos, nomeadamente: a concentração do projeto numa equipa reduzida de
docentes; as dificuldades na monitorização e avaliação das ações e dos resultados; os
problemas ao nível da “engenharia” dos projetos, quer na fase do diagnóstico de partida, quer
na relação entre o planeamento e a avaliação.
Uma outra dimensão da organização e estruturação dos projetos relativamente à qual se
considera existirem progressos com significado ao longo da história do Programa TEIP está
relacionada com as funções de coordenação e liderança.
Relativamente às práticas pedagógicas, a análise efetuada nos estudos de caso abordados
por Abrantes et al (2011) revela que: “Confirmando os estudos anteriores, também no nosso
estudo, vários atores locais reconheceram que a transformação das práticas pedagógicas tem
constituído um ponto fraco do TEIP, aquele em que as mudanças são mais lentas e difíceis”.
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Assim, parecem predominar as lógicas tradicionais de transmissão de conteúdos. As exceções
estão centradas essencialmente nos CEF e nos currículos alternativos, em que as práticas
pedagógicas se afiguram mais inovadoras. Em qualquer caso, como é evidenciado pelos
testemunhos recolhidos no trabalho de terreno realizado no âmbito do presente Estudo, a
formação específica dos professores configura uma condição necessária para a obtenção de
resultados em matéria de inovação das práticas pedagógicas.
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III.3. As ofertas formativas apoiadas dirigidas a jovens em idade escolar dão resposta às
necessidades de competências do tecido produtivo nos vários territórios (em termos de
áreas e de qualidade da formação, no presente e no futuro previsível?
CONTEXTUALIZAÇÃO
62

Nesta questão procura verificar-se o grau de articulação entre a oferta constituída ao nível dos
cursos de dupla certificação e as necessidades de qualificações existentes nas empresas e
outros empregadores ao longo do território. Complementarmente, a análise pretendida
remete, também, para a averiguação do modo como se desenvolvem os processos de
planeamento da oferta de formação. Os próprios termos da questão deixam claro tratar-se de
um domínio analítico ambicioso no tipo de esclarecimento que procura e exigente no trabalho
empírico que solicita. Naturalmente, e como em sede de proposta se explicitou, não era
enquadrável no âmbito do presente estudo a realização do trabalho de recolha e análise de
informação suscitado pelo objeto em causa, sendo opção metodológica assumida desde o
início a combinação do recurso a instrumentos de recolha próprios do estudo com o recurso a
informação produzida noutros estudos recentemente desenvolvidas. Nesta perspetiva,
apresenta-se neste passo de contextualização o roteiro analítico que apoia a resposta a esta
questão de avaliação.
O exercício de resposta a esta questão conta com a mobilização de informação produzida nos
trabalhos que sobre esta matéria recentemente se realizaram, com a informação recolhida no
focus-group e estudos de caso desenvolvidos e com os dados resultantes do inquérito aplicado
no âmbito do Observatório de Trajetórias do Ensino Secundário (OTES).
No que se refere à análise documental destacam-se, nomeadamente, o estudo de “Avaliação
Regional das Necessidades de Qualificação”, cujo relatório final foi apresentado em março de
2013, e que foi desenvolvido pela Quaternaire Portugal em parceria com o CEPCEP, o estudo
de “Análise Prospetiva da evolução setorial em Portugal”, concluído em 2011, e que foi
promovido pela ANESPO e algum do diagnóstico produzido pela Quaternaire Portugal no
âmbito dos conteúdos preliminares relativos ao “Estudo de Avaliação dos Cursos de Educação
e Formação” que não chegou a ser concluído, tendo os conteúdos disponíveis, sido objeto de
reporte intermédio em Janeiro de 2012. De referir que as análises realizadas pelo estudo de
“Avaliação Regional das Necessidades de Qualificação” e pelo estudo “Análise Prospetiva da
evolução setorial em Portugal” se concentraram na análise da adequação da oferta formativa
de nível secundário, pelo que é mais rica a informação disponível relativamente a este nível de
ensino.
Os resultados recolhidos no trabalho de terreno entretanto cumprido referem-se, em particular,
ao focus-group vocacionado para este tema e que se realizado em Aveiro no dia 7 de Março
de 2013, assim como os estudos de caso realizados junto de várias escolas conforme
programado.
Os dados do OTES correspondem a um apuramento específico realizado pela equipa de
avaliação sobre a base de dados resultante da aplicação do inquérito OTES: Neste caso, e
após análise em conjunto com a equipa responsável pela aplicação do OTES a opção
assumida foi a de trabalhar os registos dos alunos que responderam aos segundo (que se
encontravam no final do secundário em 2009/2010) e terceiro (em 2010/2011, portanto, um ano
após a inquirição anterior) momentos de inquirição, valorizando os dados de caracterização
recolhidos no segundo momento e os dados de impacto recolhidos no terceiro momento dos
alunos dos CP, segundo a área de formação. Esta opção permitiu trabalhar cerca de 14 mil
respostas comuns aos dois momentos de inquirição.
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RESPOSTA SÍNTESE À QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
Necessidades de Competências e articulação com o perfil económico e regional
A análise realizada indica que o perfil da oferta formativa reflete uma insuficiente articulação
com o perfil da atividade produtiva nos diferentes territórios e com as necessidades de
competências que se lhe associam. Com efeito, as áreas formativas privilegiadas, sobretudo
pelas ofertas de nível secundário, acentuam a forte dinâmica de terciarização da economia
portuguesa observada ao longo da primeira década do século pelo que fragilizam a oferta de
qualificações em alguns segmentos mais dinâmicos da atividade industrial transformadora.
Também a distribuição de alunos por áreas de formação relativas ao setor terciário sublinha
alguma descoincidência entre as áreas oferecidas e os domínios de atividade que
preencheram a evolução recente em termos de emprego.
Embora se registe alguma variação do perfil da oferta formativa em função do contexto
territorial de inserção, com maior amplitude no caso dos CEF (concentrados sobretudo ao nível
do ensino básico), é possível verificar que existe uma significativa persistência de traços comuns
no perfil da oferta ao longo do território. O perfil de distribuição por áreas de formação que
caracteriza a oferta evidencia que no equilíbrio entre a sensibilidade aos contextos dos
mercados locais e regionais de emprego, a resposta às preferências da procura de formação
e a influência ditada pelos recursos pedagógicos de cada entidade formadora os últimos dois
fatores assumem ainda preponderância.
As dinâmicas de maior alinhamento entre a constituição da oferta de formação e as
necessidades do tecido produtivo resultam, mais expressivamente, de processos de articulação
local entre escolas e empregadores e menos transversalmente de processos de planeamento
prospetivo de necessidades de qualificações e de mecanismos de planeamento mais
sistemáticos. É possível, contudo, referenciar práticas de planeamento coordenadas pela
entidade responsável pela gestão global da oferta (ANQEP) que permitiram aperfeiçoar o
ajustamento entre a oferta e procura de qualificações.
O perfil de distribuição da oferta de formação por áreas a nível regional permite reconhecer
alguma variação em função do perfil económico de cada uma das regiões mas evidencia,
contudo, uma insuficiente articulação com este. Esta realidade é mais vincada nos CP do que
nos CEF. Com efeito, a estrutura da oferta nos CP tende a manter uma organização
semelhante ao longo do território, acentuando um pouco nas regiões com uma especialização
produtiva mais distintiva a representatividade das áreas de formação mais relacionadas com
essa especialização. No caso dos CEF, a diversificação do perfil de oferta em função dos
territórios é um pouco mais pronunciada, refletindo uma maior relevância do contexto local de
inserção dos estabelecimentos de ensino na determinação e diversificação da oferta.
69% dos jovens que concluem o ensino secundário encontram-se a trabalhar imediatamente
após a conclusão do curso ou mesmo antes. Considerando o total de jovens que concluem um
CP e não prosseguem estudos para o ensino superior, verificamos que representam 60% o
conjunto daqueles que se encontram a trabalhar imediatamente após a conclusão do curso
ou mesmo antes. Agregadamente, estes indicadores permitem reconhecer que, globalmente,
os diplomados dos Cursos Profissionais têm um nível de empregabilidade positivo mas que não
é superior ao dos diplomados dos CCH que não prosseguem estudos, pois 81% destes
encontram-se a trabalhar imediatamente após a conclusão do curso ou mesmo antes.
Mecanismos institucionais de estruturação da oferta e da procura de formações
A resposta a esta dimensão de análise é devedora da leitura desenvolvida na resposta à
subquestão sobre a articulação das áreas formativas com o perfil económico regional. O
reconhecimento da eficácia dos mecanismos institucionais de coordenação teria de refletir
uma eficaz articulação entre a formação e as necessidades de qualificação de âmbito
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regional. Ora, o que a análise cumprida permite reconhecer é que o grau de articulação
percebido explicita uma interação positiva mas não plena entre a oferta e a procura de
qualificações. Nesta medida, a resposta a esta subquestão começa por reconhecer que é
relevante a margem de progressão para reforçar a eficácia dos mecanismos institucionais da
oferta e da procura de formações.
FUNDAMENTAÇÃO
64

Resposta às necessidades de competências do tecido produtivo nos vários territórios e articulação com o
perfil económico regional

Conforme explicitado, a análise da adequação da oferta de cursos profissionalizantes às
necessidades do tecido produtivo mobiliza os resultados de estudos anteriormente realizados
neste domínio.
No que se refere ao ensino secundário (CP e CA) a análise privilegiou a informação reunida no
âmbito do estudo de “Avaliação Regional das Necessidades de Qualificação” que se
referencia a 13 clusters regionais36.
Os dados relativos à organização da oferta formativa de nível 4, por área de formação, para o
Continente, mais especificamente dos CP e dos CA, permitem reconhecer duas principais
pistas de leitura: i) que a oferta é compreensiva da diversidade de áreas de educação e
formação que classificam os cursos; ii) que, apesar dessa transversalidade às várias áreas, se
verifica uma significativa concentração da oferta num resumido conjunto de áreas,
destacando-se as ciências informáticas, a eletricidade e energia, o trabalho social e
orientação, o turismo e a hotelaria e restauração e os audiovisuais e a produção dos media.
Gráfico 4 - Distribuição do número de abrangidos nos Cursos de Aprendizagem e Cursos Profissionais por áreas de formação,
de nível 4, em 2011 - Continente
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Fonte: SIGO

Para além do já referido afunilamento da oferta nas áreas das ciências informáticos e
audiovisual e produção dos media, hotelaria, restauração e turismo e da eletricidade e

36

Legenda: Cluster 1: Alto Trás-os-Montes e Douro; Cluster 2: Grande Porto; Cluster 3: Cávado, Entre Douro e Vouga,
Ave e Tâmega; Cluster 4: Minho-Lima; Cluster 5: Baixo Vouga e Pinhal Litoral; Cluster 6: Beira Interior Norte e Beira Interior
Sul; Cluster 7: Dão Lafões, Pinhal Interior Norte e Pinhal interior Sul; Cluster 8: Serra da Estrela e da Cova da Beira; Cluster
9: Baixo Mondego; Cluster 10: Grande Lisboa e Península de Setúbal; Cluster 11: Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo;
Cluster 12: Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo; Cluster 13: Algarve
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energia, sem que essa preferência tenha relação vincada e explícita com as dinâmicas do
mercado de trabalho, os dados relativos à análise por cluster do perfil da oferta colocam em
evidência que:




Embora se verifique uma diferenciação regional do perfil da oferta por áreas de
formação, essa diferenciação não é muito pronunciada, colocando em evidência uma
relativa rigidez do perfil da oferta a que não será alheia uma menor maneabilidade da
estrutura de recursos existente no universo das instituições que promovem o nível 4 de
qualificação. Complementarmente, os testemunhos recolhidos no focus-group e
estudos de caso acentuam a influência que as preferências dos jovens têm na
composição da oferta de cursos de nível 4, sublinhando, em particular, a resistência que
os jovens mostram relativamente às áreas industriais e a forma como a ótica da procura
influencia a constituição da oferta.
Apesar do efeito de alguma padronização do perfil de oferta, é possível reconhecer a
influência do contexto territorial na formação do perfil da oferta, não sendo claro em
que medida as especificidades territoriais encontradas traduzem uma influência próativa do tecido produtivo sobre a formação da oferta ou, como parece ser o caso
nalgumas regiões, um ajustamento desta à interpretação que é feita dos domínios de
aposta com relevância regional. Neste caso, estas parecem corresponder a um misto
de reconhecimento da identidade produtiva das regiões e dos domínios de aposta que
podem ter maior interesse para ocupar uma relativa apatia do ponto de vista da
estrutura produtiva.

No caso em que se evidenciam lógicas de maior estreitamento da articulação entre a
composição da oferta e o tecido empresarial, os testemunhos recolhidos valorizam a
importância da dinâmica de relação direta estabelecida entre os operadores de formação e
as empresas que constituem o leque de promotores de estágios e empregadores dos
diplomados desses centros. Nessa medida, o histórico de relação e a capacidade de assegurar
uma interação continuada com as empresas constitui um trunfo importante para mapear a
procura de qualificações e adequar a oferta. Naturalmente, apresentando virtudes óbvias no
que se refere à construção de um espaço de relação que favorece uma monitorização
continuada e conjunta da evolução das qualificações, este modelo de regulação apresenta
menor eficácia no caso de operadores que tradicionalmente estabelecem uma relação
menos próxima com o tecido produtivo, assim como acaba por não ser suficientemente
representativo de dinâmicas protagonizadas por empresas mais distanciadas das lógicas de
formação.
Como se refere no estudo convocado para esta análise, identificam-se elementos analíticos
que referenciam tendências de ajustamento do perfil de oferta ao contexto regional.
Constituem alguns exemplos do referido:






A maior expressão do número de formandos nas áreas da metalurgia e
metalomecânica e gestão e administração no cluster Baixo Vouga e Pinhal Litoral,
caracterizado pela representatividade do setor industrial;
O acréscimo de peso relativo do número de formandos nas áreas da hotelaria,
restauração e turismo nos clusters do interior onde a menor diversificação da atividade
económica parece fazer surgir estas áreas como domínio de “refúgio” para a oferta de
formação;
O peso relativo mais elevado das áreas sociais, administrativas e do audiovisual na
oferta constituída na região da Grande Lisboa e Península de Setúbal.

Complementarmente, verifica-se que os clusters incluídos na região Centro são aqueles que
apresentam uma maior individualização ao nível da definição do perfil de oferta de formação
segundo as áreas. Complementarmente, são as áreas da Hotelaria, Restauração e Turismo, da
Eletricidade e Energia, do Trabalho Social e Orientação e da Metalurgia e Metalomecânica
aquelas que apresentam uma maior flutuação do volume de oferta face ao total continental
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em função do cluster regional. Estes são domínios de formação que se relacionam com
algumas das principais nuances de especialização produtiva territorial.
Outra importante linha conclusiva é a que coloca em evidência a expressiva dinâmica de
terciarização da economia no conjunto das regiões analisadas e o peso que a prestação de
serviços educativos, de saúde e a própria administração pública têm nessa dinâmica. Essa
dinâmica assume uma legibilidade mais fina quando analisada a evolução do número de
pessoas ao serviço de acordo com a Classificação Nacional das Profissões que se apresenta no
quadro abaixo.
66

Quadro 18 - Evolução (%) do número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos segundo a CNP 2 dígitos (da 3.1 à 7.4),
1999 e 2009
3.1 Técnicos e
3.2 4.2 prof. de
Profissionai
3.3 3.4 - Outros
Empregado
nível
s de nível
4.1 Profissionai técnicos e
s de
intermédio intermédio
Empregado
s de nível profissionai
recepção,
das
das
s de
intermédio s de nível
caixas,
ciências fís. ciências da
escritório
do ensino intermédio
bilheteiros e
e quím., da vida e da
similares
eng. e trab.
saúde
similares

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Cluster 6
Cluster 7
Cluster 8
Cluster 9
Cluster 10
Cluster 11
Cluster 12
Cluster 13

140,8
65,9
103,3
134,5
83,4
68,8
175,5
127,0
88,1
45,6
81,4
106,1
172,8

428,8
255,7
296,7
313,4
297,8
325,0
483,9
321,2
250,8
206,9
248,5
277,9
439,8

151,8
75,4
149,9
122,1
126,0
37,6
102,6
56,7
46,0
58,9
102,6
106,4
92,4

46,4
4,1
30,3
48,3
29,9
12,0
29,0
5,9
13,1
13,1
19,0
12,5
53,6

15,7
3,8
9,2
21,2
26,4
11,0
26,1
-6,0
8,1
12,6
33,1
17,8
34,3

84,9
61,1
113,7
112,0
68,7
102,5
78,6
62,3
50,9
59,4
71,7
135,7
50,0

6.1 7.1 5.1 Agricultores Operários,
Pessoal dos
5.2 e trab.
artífices e
serviços Manequins,
qualificados
trab.
directos e vendedores
da
similares
particulares
e
agricultura, das indúst.
, de
demonstrad
criação de extractivas
protecção e
ores
animais e e da constr.
segurança
pescas
civil

140,9
101,3
143,2
107,9
119,5
97,0
151,2
111,8
113,1
76,9
112,5
70,8
90,4

35,7
32,8
54,9
50,7
45,7
29,1
53,9
24,2
36,2
29,2
57,2
24,5
52,6

16,0
109,7
70,0
91,7
0,8
-29,4
6,0
5,7
16,7
3,1
19,5
-14,5
31,6

35,7
-7,0
47,5
23,8
24,6
12,8
17,3
2,9
7,4
21,5
34,4
15,0
104,9

7.3 7.2 Mecânicos
Trabalhador
de
es da
precisão, 7.4 - Outros
metalurgia e oleiros e
operários,
da
vidreiros,
artífices e
metalomecâ artesãos, trabalhador
nica e
trab. das es similares
trabalhador artes gráf.
es similares
e trab.,
similares

18,2
-10,6
18,5
-9,0
10,3
21,1
59,8
-12,2
34,8
-9,1
11,7
36,0
27,4

-5,5
-28,8
7,8
-24,8
-23,7
-7,8
-21,9
-30,9
-38,8
-11,6
-41,1
-11,0
15,5

18,9
-40,8
-10,2
5,3
11,8
-47,5
-3,7
-44,1
-14,8
-23,0
3,2
24,6
21,1

Fonte: MSSS, Quadros de pessoal

Uma perspetiva agregada dos dados apresentados permite evidenciar relevantes diferenças
ao nível da dinâmica do mercado de trabalho dos vários clusters e algumas pistas comuns que
permitem ajudar a situar o contributo por parte da oferta de qualificações de nível intermédio.
Entre estas, destaca-se, por um lado, o efeito de redução de emprego ao nível das profissões
não qualificadas e dos profissionais do setor do comércio e serviços e, por outro lado, a
dinâmica de crescimento do número de pessoas ao serviço nas profissões de nível intermédio
referidas às ciências da vida e da saúde, às ciências físicas e químicas, da engenharia e
trabalhadores similares e a profissionais de nível intermédio do ensino.
Articulada com a leitura dos dados relativos à evolução do VAB e à criação de emprego por
CAE, a leitura destes dados remete para uma primeira associação entre esta dinâmica de
criação de emprego e a expansão verificada nas atividades relativas às áreas da educação,
saúde e ação social. Complementarmente, considerando que o grupo 3.1 - Técnicos e
profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas,… da CNP é aquele que maior
coincidência apresenta com o leque de qualificações que compõem a oferta de nível 4, a
dinâmica apresentada em alguns dos clusters considerados, revela, no período em análise, um
comportamento favorável à promoção da empregabilidade dos jovens diplomados pelo
sistema nacional de qualificações.
Embora aquele grupo profissional não seja o que apresenta maiores taxas de crescimento é,
contudo, o que apresenta o maior volume líquido de criação de emprego dentro do grande
grupo 3 da CNP. Neste destacam-se como categorias com maior criação de emprego no
período o dos Técnicos de Investigação Física e Química, do Fabrico Industrial e Trabalhadores
Similares (3.1.1) e dos Programadores, Operadores de Informática e Trabalhadores Similares
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(3.1.2). Existem sensíveis diferenças regionais que importará ter em conta no planeamento da
oferta. No que se refere ao grupo 3.1.1 a dinâmica de crescimento verificada assenta,
sobretudo, nos clusters da Grande Lisboa e Península de Setúbal, do Cávado, Entre Douro e
Vouga, Ave e Tâmega, do Grande Porto e do Baixo Vouga e Pinhal Litoral (2/3 do total),
enquanto no que se refere ao grupo 3.1.2 o crescimento verificado foi muito concentrado nos
clusters da Grande Lisboa e Península de Setúbal e do Grande Porto (3/4 do total). Só por si,
estes indicadores evidenciam bem a utilidade de promover uma monitorização regional das
dinâmicas do mercado de trabalho e reafirmam o problema de sobre representação da oferta
na área das ciências informáticas. Com efeito, o número de pessoas ao serviço nesta
categoria teve uma variação positiva de cerca de 9 mil pessoas num universo de 25 mil e o
número de formandos abrangidos no sistema nesta área de formação totalizava perto de 25
mil alunos só em 2011.
O grupo profissional 3.2 – Profissionais de nível intermédio das ciências da vida e da saúde, é o
segundo com maior crescimento do emprego, destacando-se o grupo dos Profissionais
Técnicos da Medicina - à exceção dos Enfermeiros que concentra mais de 80% do crescimento
de mais 15.249 pessoas ao serviço neste grupo profissional.
Os Profissionais de Nível Intermédio de Gestão e Administração (a segunda categoria com
maior crescimento do número de pessoas ao serviço dentro dos Técnicos e profissionais de nível
intermédio), os Educadores de Infância e os Profissionais de Ensino Não Classificados em Outra
Parte são as restantes categorias profissionais que apresentam um crescimento significativo do
número de pessoas ao serviço, refletindo a já referida terciarização da economia em redor de
funções sociais e administrativas.
De referir que, no total, o grupo profissional dos Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio
apresenta um crescimento de 94795 pessoas ao serviço entre 1999 e 2009 o que, apesar de
tudo, representa um volume significativo face ao número de diplomados que no mesmo
período terão saído do sistema nas áreas consideradas.
Olhada a esta luz, poderá dizer-se que a estrutura da oferta de formação não apresentou
uma plena sensibilidade às dinâmicas do mercado de trabalho, nomeadamente no que se
refere à recomposição do emprego no grupo profissional 3. Um pouco paradoxalmente, esta
circunstância poderá permitir ao sistema de educação e formação uma adaptação mais
eficaz às novas apostas para o crescimento económico que, se bem-sucedidas, reforçarão a
prazo a necessidade de profissionais qualificadas nos setores industriais, do turismo e dos
serviços às empresas.
Por outro lado, a análise produzida revela que, embora sem observar um dinâmica acentuada
ao nível da criação de emprego, os grupos profissionais relativos aos operários especializados
(7.1 – Operários, artífices e trabalhadores similares das industrias extrativas e da construção civil
e 7.2 – Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares) têm um
comportamento positivo neste plano e evidenciam problemas de ajustamento entre perfis de
oferta e procura de trabalho que situam uma oportunidade de intervenção ao nível da
formação de dupla certificação. Com efeito, embora em termos de classificação os empregos
em causa se situem no nível do operariado, existem domínios de correspondência entre estes e
a oferta desenvolvida no âmbito do sistema nacional de qualificações (nomeadamente no
que se refere ao nível 2 do Quadro Nacional de Qualificações) e refletem uma oportunidade
de afinação dos perfis profissionais que compõem a oferta de cursos qualificantes.
O estudo realizado pela ANESPO em 2010, “Análise Prospetiva da Evolução Setorial em
Portugal” permite completar e, mesmo, reforçar as linhas de leitura apresentadas. Com efeito,
analisando as entradas no mercado de trabalho dos jovens incluídos no grupo 18 - 24 anos
entre 1998 e 2008 e a número de formandos matriculados no primeiro ano dos Cursos
Profissionais, dos cursos de hotelaria e turismo e dos Cursos de Aprendizagem no ano letivo
2009/2010, o estudo colocou em evidência desajustamentos entre a estrutura da oferta e as
dinâmicas do mercado de trabalho. Tratando-se de uma análise muito fina das dinâmicas do
emprego num plano regional é insuscetível de ser amplamente mobilizada nesta análise.

67

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO CONTRIBUTO DO QREN PARA A REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE
- Relatório Final -

Porém, alguns dos resultados agregados obtidos relevam para completar a leitura acima
apresentada.
No que se refere a este estudo, sublinhamos, em primeiro lugar, a perspetiva muito enfatizada
pelo trabalho de que a oferta de educação e formação existente apresentava uma sobre
representação do número de formandos matriculados em cursos relacionados com o grande
grupo profissional dos técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e
químicas,…(3.1). Ora, sendo este um domínio onde, globalmente, se registou crescimento de
emprego, os resultadas indicam que a oferta de formação se posicionou na formação de
quadros intermédios nos segmentos que o mercado de trabalho apresentou uma menor
dinâmica. Os técnicos das ciências físicas e químicas e os operadores informáticos constituem
áreas onde o stock de oferta constitui exemplo dessa dificuldade de ajustamento. Este estudo
confirma, também, que as áreas da saúde e da educação apresentam rácios positivos entre
necessidades do mercado e oferta de formação, sendo que muitos dos domínios de exercício
considerados nestas áreas não são contemplados pela estrutura da oferta.
Este estudo coloca em evidência, em segundo lugar, que os domínios profissionais
considerados no Grupo Profissional 7, Operários, Artífices e Trabalhadores Similares e no Grupo
Profissional 8, Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem,
apresentaram dinâmicas ao nível do emprego que apontam para a existência de défices de
oferta de formação nesses domínios e para a existência de oportunidades de reconfiguração
da oferta.
Num terceiro plano, o estudo evidencia que a dinâmica de terciarização da economia em
áreas administrativas era suscetível de acolher uma maior expressão da oferta em algumas
áreas delimitadas no estudo.
A título ilustrativo, recuperemos esta passagem do referido trabalho:
“Fazendo-se uma análise comparativa entre as regiões do país – Norte, Centro, Lisboa, Alentejo
e Algarve – denota-se uma maior aglomeração nas profissões dos grupos 3, 4 e 5 da CNP […].
Numa primeira instância, observa-se uma maior concentração no grupo 3 de casos a vermelho
e laranja – revelando maiores incidências de excesso de oferta formativa – e uma maior
regularidade em casos a azul, verde e amarelo nos grupos 4 e 5 – demonstrando falta de
oferta. As regiões do Alentejo e Algarve, relativamente aos grupos de profissões 7, 8 e 9, são
quase inexistentes, sendo que as regiões Norte, Centro e Lisboa mostram uma predominância
de casos a azul e verde.
Verifica-se, em termos de excesso de oferta formativa, que, em todas as regiões, as profissões
311 e 312 apresentam fortes desajustes. Por outro lado, no que diz respeito à falta de oferta
formativa, destacam-se as profissões 421 e 512.”
Para além dos desajustamentos quantitativos que colocam em evidência, o trabalho acima
citado permite concluir, também, que a procura de uma maior articulação entre a oferta de
formação requer, além da gestão de fluxos por áreas segundo as regiões, a elaboração de
novos referenciais de qualificação que vão ao encontro de oportunidades não preenchidas
pelo leque de qualificações que estruturam a oferta.
Procurando enriquecer a análise da relação entre a oferta de dupla certificação e a atividade
económica, mobiliza-se, em seguida, a análise relativa à oferta de Cursos de Educação e
Formação que é dominantemente constituída pela oferta de nível básico.
Em linha com a análise anterior, o eixo da relação com o mercado de trabalho que agora se
tem em conta é o que se refere à articulação entre volume de formação por áreas e volumes
de procura emergentes no mercado de trabalho, sendo que os dados apresentados, por não
terem sido trabalhados no âmbito do estudo que serviu de suporte aos analisados Cursos
Profissionais e de Aprendizagem, referem-se às NUT III.
Analisando o perfil de distribuição dos cursos CEF pelas áreas de formação nos últimos dois
anos letivos, verificamos que existe uma significativa diferenciação na expressão e
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territorialização assumida pelas várias áreas, por um lado, e que, salvaguardada a diferença
introduzida pela variação no volume total de alunos, esse perfil não se altera significativamente
nos dois anos considerados. Assim, nos dois anos observados, os cursos das áreas de ciências
informáticas, comércio e hotelaria e restauração representam cerca de 43% do total da oferta,
constituindo a primeira linha de preferência no perfil da oferta. Num segundo nível de
preferência, encontramos as áreas de cuidados de beleza, eletricidade e energia, floricultura e
jardinagem, secretariado e trabalho social e serviços de apoio à criança que, no conjunto,
representam cerca de 30% da oferta nos dois anos considerados.
Este primeiro olhar impressivo relativamente ao perfil da oferta permite reconhecer que a
mesma se caracteriza por uma significativa concentração na medida em que cerca de 70%
da oferta se distribui por apenas oito áreas de educação e formação de um total de 36 áreas.
Não sendo evidente a leitura que se poderá retirar deste padrão de distribuição da oferta ela
proporciona, contudo, algumas pistas de análise que poderá ser útil considerar:






a oferta concentra-se em sectores dos serviços com expressão em termos de volume de
emprego com baixa qualificação;
as áreas mais diretamente relacionadas com atividade industrial encontram-se no
terceiro nível de representatividade;
são privilegiadas áreas em que os recursos mobilizados para a formação permitem
dispensar, ainda que eventualmente com custos, investimentos maiores na aquisição de
equipamentos e outros recursos de formação;
a área de educação e formação que assume maior expressão, ciências informáticas,
terá maior convergência com motivações da procura em termos de aprendizagem do
que com dinâmicas de procura de qualificações.

Este perfil demonstra que a oferta evidencia três grandes eixos de ajustamento:






com o mercado de trabalho no que se refere ao que são as suas dinâmicas de
recrutamento em termos de níveis de qualificação, ou seja, dificilmente o nível 2 de
qualificação – hegemónico no volume de formação analisado – poderia dar resposta
ao tipo de recrutamento feito em algumas das áreas de formação tipificadas, na
medida em que o perfil do emprego e, mesmo, os níveis de qualificação da oferta
viabilizam estratégias de recrutamento mais qualificadas;
com a disponibilidade de recursos existentes nas escolas, importando recordar que a
oferta em causa se concentra em estabelecimentos da rede pública de ensino básico
e secundário onde o nível de apetrechamento para a realização de oferta de dupla
certificação é, ainda, insuficiente;
com a apetência da procura, isto é, com a preferência que os jovens manifestarão
relativamente às áreas de formação dos cursos.

Quadro 19 - Distribuição do nº de alunos matriculados nos CEF em funcionamento no ano letivo de 2011/2012 nos cursos
mais representativos
Curso

%

Eletricidade de Instalações

6,9

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos

17,3

Jardinagem e Espaços Verdes

5,2

Práticas Administrativas

5,4

Práticas de Ação Educativa

6,1

Práticas Técnico-Comerciais

9,7

Serviço de Mesa

8,3
Sub-total

58,9

Serviço de Bar

2,4

Cozinha

2,6

Cuidados e Estética do Cabelo

3
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2,2

Fotografia

3

Instalação e Reparação de computadores

3,2
Sub-total

16,4

Total

75,3

Fonte: SIGO

A referida concentração da oferta é amplamente ilustrada pela análise da distribuição do
número de alunos matriculados no ano letivo 2011/2012 por curso. Com efeito, apenas sete
cursos (aqueles que registam um volume de alunos matriculados superior a 5% do total de
alunos) concentram quase sessenta por cento do número total de alunos. O curso de
Instalação e Operação de Sistemas Informáticos é o que mobiliza maior procura. Se alargarmos
a seleção dos cursos àqueles que concentram mais de 2% da oferta verificamos que 75% do
total de alunos matriculados está distribuído por apenas 13 cursos. As áreas administrativas e
comercial e a prestação de serviços comunitários e pessoais de reduzida qualificação
constituem o perfil dominante deste subconjunto da oferta de CEF.
A análise proporcionada pela leitura da distribuição territorial da oferta dos CEF por áreas
permite retirar como primeira e muito relevante conclusão o reconhecimento de que esta
apresenta uma apreciável sensibilidade ao território. Dito de outro modo, o perfil de
especialização da atividade económica das regiões interage positivamente com a definição
da oferta, permitindo concluir que o quadro de planeamento que resulta dos mecanismos de
interação e concertação local não é totalmente casuístico como por vezes se supõe.
Apesar disto, importará sinalizar que o perfil de concentração da oferta aponta para a
existência de fatores estruturais que limitam o potencial de diversificação da oferta e, desse
modo, mitigam o efeito de territorialização percebido e condicionam uma abordagem mais
estratégica à problemática da produção de qualificações e do alinhamento da oferta. As
condições infraestruturais (instalações, equipamentos e recursos humanos com formação
técnica adequada) e a própria orientação da procura por parte dos alunos constituirão fatores
de relevo a este nível.
No conjunto, a análise da articulação entre a oferta formativa e as dinâmicas económicas dos
territórios num plano quantitativo, ou seja, referido ao volume de formandos por áreas e cursos,
coloca em evidência um fenómeno comum de afunilamento da oferta em determinadas
áreas ao mesmo tempo que explicita a existência de dinâmicas de diferenciação territorial da
oferta que serão mais expressivas no caso dos CEF de nível 2 do que no caso dos cursos de
nível 4.
Considerando os dados do OTES, em termos globais, os jovens dos CP são mais propensos em
optar por uma transição para o mercado de trabalho (43% dos ex-alunos trabalha ou trabalha
e estuda37) do que em prosseguir estudos, sobretudo se comparados com os alunos dos CCH
(10% dos ex-alunos trabalha ou trabalha e estuda). No entanto, uma maior proporção de
jovens com CCH que se encontram a trabalhar (81% insere-se no mercado de trabalho logo
após ou mesmo antes de terminar o curso) insere-se mais rapidamente no mercado de
trabalho dos que os jovens com CP (60% insere-se logo após ou mesmo antes de terminar o
curso). Combinado com a leitura proporcionada pelos indicadores relativos à qualidade do
trabalho (regime de trabalho e tipo de vínculo), este dado coloca em evidência um quadro de
inserção profissional, ao fim de 14 meses sobre o tempo normal para a conclusão do curso,
menos precário no caso dos alunos das vias de dupla certificação.

37

Cerca de 14 meses após a data de conclusão esperada do ensino secundário.
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Uma análise por áreas de formação permite perceber, do ponto de vista de empregabilidade
dos ex-alunos dos CP que38:









Artes do Espetáculo, Construção Civil e Engenharia Civil, e Tecnologia dos Processos
Químicos são as três áreas de formação em que menos alunos se encontravam a
trabalhar no momento de inquirição (15%, 23% e 26%, respetivamente). Por oposição,
Eletricidade e Energia, Secretariado e Trabalho Administrativo e Eletrónica e
Automação, foram as que revelaram uma maior empregabilidade (47%, 45% e 44%,
respetivamente);
Complementarmente é necessário considerar que, as áreas de formação em que existe
uma maior volume de ex-alunos que não está a trabalhar nem a estudar e que se
encontra à procura de emprego são as seguintes: Audiovisuais e produção dos media,
Segurança e Higiene no Trabalho e Serviços de Apoio a Crianças e Jovens (35%, 31,4% e
30,6%, respetivamente);
As áreas de Eletricidade e Automação e Gestão e Administração são aquelas em que
uma maior proporção de ex-alunos mostrou inserir-se mais rapidamente no mercado de
trabalho, ou seja, ainda durante o curso ou imediatamente após (75% e 72%
respetivamente);
Adicionalmente, há que referir que do ponto de vista da qualidade do emprego obtido
e considerando o indicador vínculo contratual, os ex-alunos das áreas de Eletrónica e
Automação, Tecnologia dos Processos Químicos e Gestão e Administração foram
aquelas em que uma maior proporção de jovens conseguiram celebrar um contrato
sem termo (41%, 39% e 38% respetivamente).

Eficácia dos mecanismos institucionais de estruturação da oferta e da procura de formações

Relativamente aos mecanismos institucionais de estruturação da oferta e procura de
qualificações, importa situar a dificuldade de que esta se reveste. Com efeito, a orientação da
oferta por parte do sistema educativo - entendendo-se aqui que este processo é uma
dinâmica participada por uma grande diversidade de atores - exige a disponibilidade de
critérios atuais, fiáveis e operacionais para orientar a escolha pública neste domínio. Ora, o que
a realidade atesta é que embora existam na sociedade portuguesa fontes várias e ricas de
informação sobre dinâmicas de necessidades de qualificações, elas surgem em plataformas e
formas vincadamente descoordenadas relativamente ao processo de decisão desenvolvido
no sistema de educação e formação. Por outro lado, a construção das referidas dinâmicas de
ajustamento pressupõe que exista informação disponível com detalhe suficiente para
conhecer ambos os lados da relação, ou seja, oferta e procura de qualificações.
Olhando retrospetivamente a alguma distância, é improvável que se possam referenciar
plataformas de produção de informação sobre esta relação de mercado suficientemente
sistemáticas e integradoras e, mais ainda, que a informação existente encontre no mecanismo
de tomada de decisão sobre a constituição de turmas uma abordagem adequada à sua
ponderação. Com efeito, a prática dominante em matéria de definição da oferta
corresponde a um processo de concertação de âmbito local que, envolvendo sobretudo os
atores dos sistemas de educação e formação, incorpora na decisão, a par dos
constrangimentos implícitos à capacidade instalada (perfil dos formadores disponíveis,
equipamentos existentes nos operadores, oferta de estágios disponíveis,…), inputs mediados
pelo mercado de trabalho local de modo informal.
Esta praxis de âmbito local tem duas formas de expressão. A articulação entre as escolas e as
entidades empregadoras no plano local e as reuniões de rede promovidas pelas estruturas
regionais do MEC que constitui o principal nível de planeamento formal existente. Alguns dos
testemunhos recolhidos nos estudos de caso situam as reuniões de rede como espaços de
38

Note-se que apenas foram consideradas para a análise, as áreas que possuíam pelo menos 30 observações.
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decisão que constrangem a capacidade das escolas promoverem um maior ajustamento às
condições de procura dos mercados de trabalho locais. Na medida em que contradiz o
espirito que em grande medida preside e esse nível de planeamento, este entendimento
refletirá algum desconforto pela limitação da margem de escolha de cada escola em razão
da necessidade de concertar a rede e, complementarmente, a utilidade de garantir um
processo de planeamento mais informado no que se refere a linhas de planeamento.
Nesta perspetiva, procurar sinais de maior ou menor correspondência entre oferta e procura
representará indagar sobre o potencial de coincidência entre oferta e procura suscetível de ser
mediado por práticas de planeamento relativamente frágeis do ponto de vista de produção e
integração de informação. Antes disso, importará perceber que progressos se cumpriram ao
nível das práticas de planeamento num período mais recente que toma como referência o
início do QREN
No plano da orientação curricular e da adequação das competências produzidas às
solicitações do mercado de trabalho, releva o desenvolvimento do Catálogo Nacional de
Qualificações que se constitui como principal plataforma de atualização e renovação da
dimensão tecnológica da formação de dupla certificação. Este será o plano mais qualitativo
da relação entre a oferta de dupla certificação e as necessidades veiculadas pela atividade
económica, ou seja, aquela que é expressa sob a forma da relevância das competências
produzidas em cada saída profissional abrangida. A este nível, os testemunhos recolhidos
apontam para que existam ao nível da oferta de qualificações espaços por preencher que
apelam a um crescente dinamismo no desenvolvimento dos referenciais de qualificação e que
a flexibilidade curricular é um atributo fundamental ao objetivo de articulação
territorial/empresarial.
No plano mais quantitativo, ou seja, da gestão de fluxos ao nível da oferta e da produção de
qualificações também se registam progressos relevantes no período em análise. Neste plano, os
desenvolvimentos conseguidos nos últimos anos ao nível do modelo de regulação da oferta
coordenado pela ex-ANQ e agora ANQEP transmitem alguns sinais positivos. Com efeito, o
espaço de regulação das ofertas de dupla certificação evoluiu no sentido de considerar:







a mobilização de informação compreensiva relativamente à estrutura da oferta através
da plataforma SIGO;
a mobilização de informação estatística sobre o mercado de trabalho que permitiu,
embora descontinuamente, a construção de um painel de indicadores que sinalizam
dinâmicas importantes do ponto de vista do mercado de trabalho;
a produção de orientações de rede que, para além de ponderarem a informação
estatística produzida, ponderam também o produto das análises prospetivas
desenvolvidas em sedes várias;
a dinamização de práticas de coordenação e concertação na organização da oferta
que, privilegiando muitos dos fóruns já existentes, apoia processo de decisão por via do
recurso à informação acima referida.

A recomposição do perfil global da oferta, de que constitui exemplo a evolução do número de
formandos por área entre os anos letivos 2008/2009 e 2009/2010, dá nota de progressos feitos
ao nível dos mecanismos institucionais de regulação da oferta e, sobretudo, da possibilidade
de coordenação entre a lógica de iniciativa local que domina o processo de formação da
oferta e a incorporação nesse processo de informação e orientações com maior conteúdo
estratégico.
Estas linhas de evolução, podem constituir o embrião de um mecanismo de planeamento mais
estruturado que permitirá, por sua vez, uma ambição diferente quando se pensa na
articulação entre produção e procura de qualificações mas está longe de estar percorrido o
caminho para instituir uma cultura e prática de planeamento mais integrada e compreensiva.
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III.4. A trajetória de redução do abandono escolar que tem vindo a ser registada é sustentável
com base nas intervenções atualmente apoiadas?
CONTEXTUALIZAÇÃO
A percentagem de população jovem sem o secundário completo e não inserida em
educação/formação manteve-se, em Portugal, particularmente elevada e quase inalterada
ao longo de toda a década de 90. Quase metade dos jovens (18 a 24 anos) abandonava a
escola antes de completar o secundário e não participava em educação e formação
posterior. A partir de 2002 tem vindo a registar-se uma tendência de redução progressiva deste
indicador, com maior expressão particularmente a partir de 2006. Nos últimos seis anos, a taxa
de abandono precoce de educação e formação em Portugal reduz-se 18,2 p.p., passando de
39% em 2006 para 20,8% em 2012 (cf. Quadro anexo 3).
O cumprimento das metas estabelecidas no âmbito da Estratégia Europa 2020, em matéria de
redução do abandono precoce de educação e formação, chegando a pelo menos 15% em
2015 e a 10% em 2020, representa ainda claramente um desafio para o sistema educativo
português: o de reduzir, nos próximos sete anos, para cerca de metade, a percentagem de
jovens early school leavers.
Neste sentido, a apreciação da sustentabilidade dos resultados alcançados em matéria de
redução de abandono escolar, em Portugal, terá que ser equacionada quer pela necessidade
de dar continuidade à trajetória recente, mantendo-se o ritmo de progressão notável que nos
últimos anos se tem registado, quer pelo esforço de combinação de estratégias de prevenção
e intervenção no sistema educativo, evitando as saídas precoces do sistema, com o recurso
eficaz e alargado a estratégias de recuperação dos jovens adultos (18-24 anos) que já fora da
escola, tenham acesso a oportunidades de educação e formação alternativas no sentido de
completarem o ensino secundário.
RESPOSTA SÍNTESE À QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
A progressão que as vias de ensino secundário profissionalizante assumiram, nestes últimos anos,
sobretudo a partir da expansão dos Cursos Profissionais, terá contribuído não apenas para uma
significativa alteração na distribuição dos alunos entre ensino regular e ensino profissionalizante,
mas também para uma acrescida capacidade de captação de mais jovens para o ensino
secundário.
A continuidade desta dinâmica terá naturalmente fortes implicações na sustentabilidade da
tendência observável de redução do abandono escolar precoce. No que respeita ao ensino
secundário, será determinante apostar no aumento da taxa real de escolarização (72,5% em
2011), para níveis próximos dos alcançados pelo ensino básico, mas também na melhoria do
sucesso escolar (transição, conclusão, duração do percurso escolar) e dos níveis de eficiência
e eficácia conseguidos. Neste nível de ensino, são as modalidades de ensino profissionalizante
nomeadamente CEF, CP e CA que registam as taxas de desistência mais expressivas, mas com
valores já muito diminutos, entre 5,6% e 6,7% em 2011/2012 (enquanto nos CCH é de 3,5%). Será
importante dar continuidade a este esforço de redução da desistência, com particular
incidência nestas vias, embora a margem de progressão seja já certamente reduzida. Será
sobretudo necessário melhorar a taxa de conclusão registada, quer nos CP, quer no ensino
regular ao nível do secundário, na ordem dos 62% em 2011/2012.
O ensino básico atingiu já níveis de sucesso bastante satisfatórios, nomeadamente registando
taxas de desistência residuais, embora a taxas de transição/conclusão sobretudo no 3º ciclo do
ensino básico (86,2% em 2009/2010) e nos CEF (taxa de conclusão de 68,9% em 2011/2012)
revelem ainda uma significativa margem de progressão. Neste nível, o desafio que o sistema
enfrenta é o de globalmente melhorar o sucesso educativo dos jovens, ajustando as respostas
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existentes (ou criando novas respostas) a uma faixa “estreita” de jovens que tende a “resistir” à
escola e procurando garantir, quer a conclusão do ensino básico, quer o prosseguimento de
estudos para o secundário. Dado o carácter cumulativo dos processos que conduzem ao
abandono escolar, reconhece-se a importância crucial desta intervenção precoce, nos
primeiros anos e ciclos de educação, no sentido da deteção e do acompanhamento dos
alunos em risco de abandono precoce ou de não prosseguimento de estudos.
Por outro lado, reconhece-se, cada vez mais, que as estratégias de aposta nas ofertas de
dupla certificação, com uma forte componente de formação profissional, ao nível do ensino
básico e sobretudo do ensino secundário, poderão ser potencialmente recuperadoras dos
jovens que já abandonaram a escola. Considerando que em Portugal, existem cerca de 150 a
200 mil jovens que abandonaram a escola sem completarem o ensino secundário e não
frequentam educação e formação, ganham particular relevância as estratégias de
compensação no combate ao abandono precoce de educação e formação, orientadas
para a diminuição do stock de mão-de-obra jovem disponível no mercado de trabalho com
baixas habilitações.
Será ainda fundamental dar continuidade ao esforço, já muito significativo, que tem vindo a
ser realizado a vários níveis - na organização das escolas, na formação do corpo docente, na
organização das ofertas e da própria rede de entidades de ensino e formação, na política
educativa –, no sentido de melhorar a adequação e a eficácia progressiva das medidas e dos
instrumentos disponíveis, sobretudo em aspetos que se mostram particularmente críticos: a
monitorização contínua das trajetórias de educação e formação dos jovens e a necessidade
de deteção precoce do risco de abandono escolar (early warning systems); a coordenação
de políticas e, simultaneamente, a necessidade de uma intervenção local e regionalizada em
estreita articulação com as comunidades educativas e empregadoras locais; a necessidade
de envolvimento e de intervenção junto das famílias; a preparação, formação e motivação
dos profissionais de educação, em particular professores e formadores; a oferta de apoio
individualizado; a melhoria da orientação escolar e vocacional; o apoio financeiro, em
particular para os alunos de famílias economicamente desfavorecidas; e a recuperação dos
jovens que abandonaram precocemente o sistema de educação e formação, a partir de uma
oferta de qualificação escolar e profissional atrativa.
FUNDAMENTAÇÃO DA RESPOSTA
Dinâmica da procura de ofertas de dupla certificação e sustentabilidade da trajetória de redução do
abandono escolar precoce

A dinâmica da procura (alunos matriculados) nas diferentes modalidades de ensino
profissionalizante, no básico e no secundário, tem sido particularmente significativa nos últimos
anos em Portugal.
No ensino básico (cf. Quadro anexo 4), os Cursos de Educação e Formação (CEF) dirigidos
particularmente a jovens com percursos de insucesso escolar e em risco de abandono escolar
precoce, têm vindo a ganhar uma importância acrescida, em especial no 3.º ciclo do básico.
Entre 2004/2005 e 2005/2006, duplicou o número de alunos matriculados (de 7.061 para 14.147).
No ano letivo seguinte, registaram quase 26.000 e em 2007/2008 chegaram aos 45.820 alunos, o
valor mais elevado até ao momento, de acordo com os dados disponíveis. Desde esse ano,
até 2011/2012, o número de alunos matriculados em CEF no 3º ciclo do básico tem vindo a
reduzir-se ligeiramente, mantendo-se, no entanto, com valores muito expressivos (35.395 alunos
em 2011/2012). Nesse ano, cerca de 10% dos alunos matriculados no 3º ciclo do básico
frequentavam Cursos de Educação e Formação, sendo esta a modalidade mais expressiva
entre as ofertas de ensino profissionalizante.
Ao nível do ensino secundário (cf. Quadro anexo 5), a expansão e a diversificação dos Cursos
Profissionais (CP), com alargamento desta oferta às escolas secundárias públicas, a partir 2007,
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traduziu-se num acréscimo assinalável dos alunos matriculados. Entre 2005/2006 e 2011/2012,
triplicou o número de alunos matriculados em Cursos Profissionais (de 36.943 para 113.749). Em
2011/2012 , os alunos matriculados em Cursos Profissionais representavam 33% do total de
alunos do ensino secundário. Esta modalidade é a mais expressiva do total das ofertas
profissionalizantes no secundário (ensino artístico, Cursos de Aprendizagem e Cursos de
Educação e Formação), representando cerca de 82% dos alunos matriculados nestas ofertas.
Os Cursos de Educação e Formação de jovens, neste nível de ensino, têm vindo a registar um
número de alunos muito irregular. Até 2007/2008 esse número cresceu até aos 8.425 alunos. A
partir desse ano, tem vindo a diminuir, chegando a 2011/2012 com 2.012 jovens matriculados
em CEF. A sua representatividade face às demais vias profissionalizantes no ensino secundário é
de cerca de 1,5% dos alunos matriculados.
Os Cursos de Aprendizagem (CA) registaram um ligeiro incremento no número de alunos
matriculados entre 2007/2008 e 2011/2012, chegando a 21.056 alunos nesse último ano, i.e.
cerca de 15% do total de alunos matriculados em vias profissionalizantes no ensino secundário.
A progressão que as vias de ensino secundário profissionalizante assumiram, nestes últimos anos,
sobretudo a partir da expansão dos Cursos Profissionais (quer em número de alunos abrangidos,
quer pelo seu crescimento, muito significativo, a partir de 2005/2006), terá contribuído não
apenas para uma significativa alteração na distribuição dos alunos entre ensino regular e
ensino profissionalizante, mas também para uma acrescida capacidade de captação de mais
jovens para o ensino secundário.
Na verdade, a partir de 2005/2006 inverte-se a tendência de redução do número total de
alunos matriculados no secundário que se vinha registando desde 2000/2001. Entre 2005/2006 e
2011/2012 registaram-se mais 128.725 alunos neste nível de ensino. Por outro lado, o peso de
alunos em ensino secundário profissionalizante, que em 2005 era de 31%, aumentou
significativamente, chegando a 38,8% em 2010, um valor muito mais próximo da média da UE27
(50%) (Quadro 20). Segundo os dados disponibilizados pela DGEEC, relativamente aos alunos
matriculados no secundário por modalidades da oferta para jovens, este valor é atualmente
de 39,9% (ano letivo 2011/2012).

Quadro 20 - Percentagem de alunos matriculados no ensino secundário profissionalizante - Portugal e UE27 (2000-2010) %
sobre o total de alunos no ensino secundário
Anos
2000

UE27
55,1

Portugal
7,0

2001

55,7

28,3

2002

57,6

28,8

2003

55,6

8,8

2004

60,6

28,5

2005

60,5

31,0

2006

51,7

31,5

2007

51,5

31,6

2008

50,3

30,7

2009

49,6

38,4

2010

49,9

38,8

Fonte: Eurostat.

A continuidade desta dinâmica tem naturalmente fortes implicações na sustentabilidade da
tendência observável de redução do abandono escolar precoce.
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O alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos 39 vem implicar manter na escola
jovens que anteriormente a poderiam abandonar antes de concluírem os 18 anos de idade,
pelo que é antecipável que a tendência, já crescente, de alunos matriculados no 10.º ano
venha a reforçar-se. Como referido no “Estudo Preparatório do Alargamento da Escolaridade
Obrigatória”40 , até 2005/06, assistiu-se a uma diminuição do total de alunos matriculados no
10.º ano, que se inverteu a partir desse mesmo ano com 94.221 alunos em 2005/06 para 103.899
em 2006/2007 e 114.896 em 2008/2009. De acordo com o mesmo estudo, estima-se que em
2014/15, estejam a frequentar o ensino secundário mais 36,5 mil jovens do que em 2007/2008,
como resultado do prolongamento da escolaridade obrigatória.
Importa referir que a taxa real de escolarização do ensino secundário, que registou uma
melhoria significativa a partir de 2006 - de 54,2% para 72,5% em 2011 - apresenta ainda uma
significativa margem de progressão, sobretudo se compararmos com as taxas já alcançadas
no ensino básico (Quadro 21).

Quadro 21 - Taxa real de escolarização por nível de ensino em Portugal (2000-2011) - %
Anos

Educação
Pré-Escolar

Ensino Básico

Ensino
Secundário

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

2000

71,6

100,0

87,4

83,9

58,8

2001

74,8

100,0

87,0

86,8

62,5

2002

76,3

100,0

86,0

84,2

59,7

2003

76,4

100,0

86,8

82,5

58,9

2004

77,1

100,0

86,9

82,0

58,0

2005

77,4

100,0

86,4

82,5

59,8

2006

77,7

100,0

84,4

83,5

54,2

2007

77,7

100,0

88,0

86,5

60,0

2008

79,0

100,0

92,0

86,2

63,2

2009

82,3

100,0

94,9

87,3

68,1

2010

83,9

100,0

93,8

89,5

71,4

2011

85,7

99,1

95,4

92,1

72,5

Fonte: DGEEC/MEC; INE; Dados obtidos de www.pordata.pt em 2013-02-21.
Taxa real de escolarização: relação percentual entre o número de alunos matriculados num determinado
ciclo de estudos, em idade normal de frequência desse ciclo, e a população residente dos mesmos níveis
etários. (fonte – DGEEC/ME).

De facto, o prolongamento da escolaridade obrigatória, introduzindo um requisito legal para
frequência de educação até uma idade mais elevada, pode influenciar o comportamento
das famílias e dos jovens. Contudo, esta medida per si não garante o sucesso escolar. Necessita
de ser acompanhada por medidas que melhorem a oferta de educação e formação e a
variedade dos percursos educativos. Proporcionar percursos alternativos, mais ajustados e
atrativos, especialmente para os alunos que evidenciam risco de abandono escolar precoce,
e garantir em simultâneo a permeabilidade entre esses percursos, mais ou menos school-based,
e a possibilidade de progressão dos estudos, poderá ser determinante para que estes alunos
permaneçam em educação e formação.
Neste sentido, o esforço observado nos últimos anos na capacitação do sistema de ensino,
suportado em grande medida pelo QREN, em matéria de diversificação de vias de ensino, terá
que ser capaz de acompanhar o cenário expectável de pressão sobre o sistema. Serão
também determinantes, neste contexto, as opções da política educativa relativamente à
Entrada em vigor para os alunos que no ano de 2009/2010 se inscreveram no 7.º ano ou num nível inferior de ensino e
que se torna universal para os alunos em 2012/1013.
40 Capucha, Luís et al (2009). Mais escolaridade – realidade e ambição. Estudo preparatório do alargamento da
escolaridade obrigatória. Lisboa.
39
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expansão e qualidade das ofertas de dupla certificação no ensino básico e no ensino
secundário, em particular, tendo em conta o cumprimento da meta de 50% dos alunos
matriculados no ensino secundário frequentarem ofertas de dupla certificação.
Embora a capacidade do sistema educativo, ao nível do secundário, atingir um grau de
cobertura da população residente, com idade normal para frequentar esse nível de ensino,
superior àquele que atualmente regista seja fundamental para a redução do abandono
precoce de educação e formação nos próximos anos, o seu contributo dependerá também
da melhoria do sucesso escolar (conclusão do ensino básico e secundário, duração do
percurso escolar associado a cada ciclo, prosseguimento de estudos) e dos níveis de eficiência
e eficácia conseguidos, em particular no secundário e em cada uma das vias de ensino.
Como se pode verificar no Quadro 22, a taxa de transição/conclusão no ensino secundário
teve uma notória melhoria na última década. Era de 60,6% em 2000/2001, chegando em
2009/2010 a 80,7%, embora nos últimos anos (desde 2008/2009) tenha vindo a registar um ligeiro
decréscimo (em 2010/2011, a taxa de transição/conclusão no ensino secundário era de 79,2%).
Esta tendência é, aliás, verificável na evolução que, quer os cursos gerais, quer as modalidades
de ensino profissional (neste caso, incluindo apenas os cursos tecnológicos até ao ano letivo
2007/2008 e os Cursos Profissionais a partir do ano letivo de 2008/2009) registaram no período
em análise. Contudo, nestas modalidades de ensino profissional, a progressão da taxa de
transição/conclusão foi ainda mais significativa: de 53,3% em 2000/2001 para 81,6% em
2010/2011, superando inclusivamente a taxa de transição/conclusão do ensino regular a partir
de 2008/2009.

Quadro 22 - Taxa de transição/conclusão no ensino secundário em Portugal (2000/2001 e 2004/2005 a 2010/2011) - %
Nível de
ensino

Ano letivo
00/01 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Total
60,6
67,9
68,9
75,2
79,0
80,9
80,7
79,2
Cursos gerais/científico-humanísticos
62,6
71,3
70,2
76,1
79,7
78,6
78,9
77,7
Cursos profissionalizantes
53,3
56,0
64,4
70,9
73,9
84,9
83,7
81,6
Fonte: INE, I.P., Portugal, 2012. Informação disponível até 30 de Setembro de 2012; dados do Ministério da
Educação e Ciência - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.
Nota: A taxa de transição/ conclusão no ensino secundário, até ao ano letivo de 2007/2008, inclui os
cursos tecnológicos e a partir do ano letivo de 2008/2009 inclui também os Cursos Profissionais.

No entanto, como já referido anteriormente, a proporção de alunos que não revela desvio (de
nenhum ano) no cumprimento do percurso do ensino secundário é significativamente maior
nos cursos gerais (87,3%) do que nos cursos tecnológicos (72,9%) ou nos Cursos Profissionais
(74,1%).
Já os CEF, que no ensino secundário registam taxas de transição e taxas de conclusão muito
elevadas, entre 2007/2008 e 2011/2012 (com valores entre os 81% e os 91% de alunos transitados
e entre os 82,3% e os 93% de conclusão, de acordo com os dados da MISI), revelam, no
entanto, das mais baixas proporções de alunos sem desvio no cumprimento do percurso de
ensino secundário. Em 2011, apenas 30,5% dos alunos dos CEF registavam “nenhum ano” de
desvio. Mais de metade dos alunos dos CEF (56%) tinha já 1 a 2 anos de desvio face ao número
de anos requerido.
Como se pode observar no Quadro 23 a taxa de retenção e desistência, quer no ensino básico
quer no ensino secundário, tem vindo a reduzir-se consideravelmente na última década. No
ensino básico, passou de 12,3%, no ano letivo de 2000/2001, para 7,3% em 2010/2011.
Como seria de esperar; à medida que se progride no ensino, as taxas de retenção e
desistência aumentam, i.e. no 3º ciclo do básico os valores de retenção e desistência são
superiores aos do 2º ciclo; no 2º ciclo registam-se valores também superiores aos do 1º ciclo. A
taxa de retenção e desistência no ensino secundário, muito mais elevada do que no ciclo
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anterior, registou, na última década, uma diminuição assinalável. Entre 2000/2001 e 2009/2010
reduziu-se para cerca de metade (39,5% no início do período). Em 2009/2010 a taxa de
retenção e desistência no secundário foi de 18,9%. No último ano disponível regista-se, no
entanto, um acréscimo.

Quadro 23 - Taxa de retenção e desistência, segundo o nível de ensino (2000/2001 e 2004/2005 a 2010/2011 ) – Continente
%
Nível de
Ano letivo
ensino
00/01 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Ensino Básico
12,3
11,5
10,6
10,0
7,7
7,6
7,6
7,3
1.º Ciclo
8,3
5,2
4,3
3,9
3,6
3,4
3,5
3,2
2.º Ciclo
12,3
12,5
10,5
10,3
7,8
7,5
7,5
7,1
3.º Ciclo
17,9
19,3
19,1
18,4
13,7
13,8
13,5
12,9
Ensino Secundário
39,5
31,9
30,6
24,6
20,6
18,7
18,9
20,5
Fonte: DGEEC, Ministério da Educação.
Nota: Taxa de retenção e desistência: relação percentual entre o número de
alunos que não podem transitar para o ano de escolaridade seguinte e o
número de alunos matriculados nesse ano letivo.

O ensino regular e o ensino artístico que registam taxas de retenção próximas (10% em
2011/2012) revelam taxas de desistência residuais. Os CEF, para além de registarem as mais
elevadas taxas de retenção no básico (14,6% em 2011/2012), têm também as mais elevadas
taxas de desistência verificadas neste ciclo, sobretudo entre 2007/2008 e 2010/2011. De
assinalar, contudo, que a percentagem de alunos desistentes nos CEF tem vindo a baixar
consideravelmente a partir de 2009/2010: de 9,2%, nesse ano, passa para 3,4% em 2011/2012.
No ensino secundário, são os ensinos regular e artístico que registam as mais elevadas taxas de
retenção. Em 2011/2012, a taxa de retenção no ensino regular era de 20,4%, um valor cerca de
2 p.p. mais elevado do que em 2007/2008. O ensino artístico, com valores mais irregulares neste
período, regista a segunda taxa de retenção mais elevada em 2011/2012, com 13,8%. No
entanto, estas modalidades revelam as mais baixas taxas de desistência (3,5% no ensino regular
e 4% no ensino artístico em 2011/2012), quando comparadas com as outras modalidades do
ensino secundário.

Quadro 24 - Taxa de retenção, por nível de ensino e modalidade (2007/2008 a 2011/2012) - Continente %
Nível de
ensino
Ensino Básico

Modalidade

Ano letivo
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Regular
8,0
7,8
8,1
7,7
10,2
Ensino Artístico
0,2
11,0
7,2
6,4
10,3
CEF
14,6
11,0
11,2
11,5
14,6
Ensino Secundário
Regular
18,3
18,7
19,1
19,9
20,4
Ensino Artístico
14,1
17,9
16,4
15,4
13,8
CEF
11,6
5,3
4,9
4,6
6,3
Curso Profissional
3,9
5,2
10,6
11,0
11,1
Curso de Aprendizagem*
0,5
1,2
1,0
1,3
1,8
Fonte: MISI, DGEEC (tratamento próprio). Os valores apurados servem sobretudo para a desagregação por
modalidade de ensino, requerida pelo estudo, podendo, nalguns casos, suscitarem dúvidas quando
comparados com as taxas agregadas publicadas.
Nota: * taxa de reprovação; dados do IEFP.
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Nível de
ensino
Ensino Básico

Modalidade

Ano letivo
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Regular
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
Ensino Artístico
0,0
5,1
0,5
1,8
3,8
CEF
7,2
8,7
9,2
6,0
3,4
Ensino Secundário
Regular
4,1
3,7
3,8
4,0
3,5
Ensino Artístico
2,1
5,4
1,8
4,0
4,0
CEF
7,3
3,4
8,6
7,3
6,7
Curso Profissional
9,3
8,3
8,8
9,0
6,3
Curso de Aprendizagem*
3,4
4,1
3,1
6,6
5,6
Fonte: MIS, DGEECI (tratamento próprio). Os valores apurados servem sobretudo para a desagregação por
modalidade de ensino, requerida pelo estudo, podendo, nalguns casos, suscitarem dúvidas quando
comparados com as taxas agregadas publicadas.
Notas: Foram considerados os alunos que abandonaram ou que anularam a matrícula. * Dados do IEFP.

Nos CEF, onde a percentagem de alunos retidos baixou de 11,6% em 2007/2008 para 6,3% em
2011/2012, regista, neste último ano, a mais elevada percentagem de alunos que desistem
(6,7%), comparativamente às restantes modalidades do ensino secundário.
Nos CP as taxas de retenção aumentaram consideravelmente no período em análise,
passando de 3,9% para 11,1%, enquanto a taxa de desistência, que se manteve relativamente
estável entre 2007/2008 e 2010/2011, com valores na ordem dos 8% a 9%, reduziu-se
significativamente no último ano (6,3% em 2011/2012).
Nos CA a taxa de retenção tem sido sempre muito residual enquanto a percentagem de
alunos desistentes, apesar de registar alguma irregularidade no período em análise, aumentou.
Em 2011/ 2012 situa-se nos 5,6%.
Deste panorama, podemos concluir que o ensino básico atingiu já níveis de sucesso bastante
satisfatórios, sobretudo no controlo da desistência, registando taxas residuais no ensino regular
e na ordem dos 3,4% nos CEF em 2011/2012, i.e. quase metade do valor registado nestes cursos
em 2007/2008. O desafio que o sistema enfrenta neste nível é o de ser capaz de melhorar as
taxas de transição/conclusão, sobretudo no 3º ciclo (86,2% em 2009/2010 face a 92,3% no 2º
ciclo e a 96,3% no 1º ciclo), ajustando as respostas existentes (ou criando novas respostas) a
uma faixa “estreita” de jovens que tende a “resistir” à escola. Dado o carácter cumulativo dos
processos que conduzem ao abandono escolar, reconhece-se a importância crucial desta
intervenção precoce, nos primeiros anos e ciclos de educação, no sentido da deteção e do
acompanhamento dos alunos em risco de abandono ou de não prosseguimento de estudos
para o ensino secundário.
Já no que respeita ao ensino secundário, será determinante apostar, não apenas no aumento
da taxa real de escolarização (72,5% em 2011), para níveis próximos dos alcançados pelo
ensino básico, mas também na redução da taxa de repetência e desistência (19% em
2009/2010) e na melhoria da taxa de transição/conclusão (79% em 2010/2011),
nomeadamente cumprindo o objetivo constante na Estratégia 2020 de atingir, a médio prazo,
uma taxa de transição/conclusão no ensino secundário de 85%.
Neste nível de ensino, são as modalidades de ensino profissionalizante nomeadamente CEF, CP
e CA que registam as taxas de desistência mais expressivas – entre 5,6% e 6,7% em 2011/2012 apesar da melhoria registada nalguns casos. Será fundamental dar continuidade a este esforço
de redução da desistência, com particular incidência nestas vias, e sobretudo melhorar a taxa
de conclusão, ainda na ordem dos 62% em 2011/2012, registada quer nos CP quer no ensino
regular ao nível do secundário. Admite-se, no entanto, a necessidade de abordagens
diferenciadas entre os ensinos básico e o secundário e entre modalidades de ensino
profissionalizante, dada a aparente diferenciação dos perfis de procura. A dinâmica de
alteração recente desses perfis poderá ainda indiciar alterações significativas nos níveis de
desempenho educativo.
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Por outro lado, reconhece-se, cada vez mais, que as estratégias de aposta nas ofertas de
dupla certificação, com uma forte componente de formação profissional, ao nível do ensino
básico e sobretudo do ensino secundário, poderão ser potencialmente recuperadoras dos
jovens que já abandonaram a escola. Considerando que em Portugal, existem cerca de 150 a
200 mil jovens41 que abandonaram a escola sem completarem o ensino secundário e não
frequentam educação e formação, ganham particular relevância as estratégias de
compensação no combate ao abandono precoce de educação e formação. A trajetória de
redução desta taxa seria assim certamente mais acelerada. Recuperar uma significativa
percentagem destes jovens adultos para uma educação de “segunda oportunidade” será
igualmente fundamental para a melhoria das perspetivas de empregabilidade dos jovens e
para dar continuidade a futuros investimentos em educação e formação.
As ofertas de educação e formação necessitam, contudo, de adotar um ambiente de
aprendizagem relevante, respondendo a necessidades específicas e incentivando a
aprendizagem (pequenos grupos, mais professores por aluno, ensino personalizado, percursos
flexíveis e múltiplos e mais componentes de formação profissional). Para este segmento,
ganham especial relevo também o reconhecimento e a certificação das aprendizagens nãoformais e informais, em estreita articulação com o aconselhamento e a orientação vocacional
e profissional.
Práticas desenvolvidas pelas escolas no combate ao abandono escolar precoce

Embora o abandono escolar precoce, enquanto fenómeno social, resulte de um vasto
conjunto de fatores - de ordem individual, educacional e socioeconómica – a qualidade da
educação e a intervenção ao nível da escola assumem uma importância fundamental na
redução do risco de desistência. O estudo deste fenómeno tem vindo a mostrar que a
incidência do abandono escolar precoce é particularmente elevada em escolas com (EU,
2010; NESSE, 2009):






elevado peso de alunos socialmente desfavorecidos e com ausência ou poucos
mecanismos de apoio personalizado a esses alunos;
um ambiente escolar caracterizado por violência, comportamentos desviantes e
altos níveis de absentismo;
baixos níveis de desempenho, falta de relevância subjetiva dos curricula, baixo nível
de confiança em relação aos professores e poucas expectativas educativas dos
professores, dos pais e da comunidade;
fraca cooperação entre escolas e famílias.

Em complementaridade com estes resultados, procurou-se em contexto educativo, junto de
profissionais de educação e formação, de psicólogos e dos próprios alunos e suas famílias,
compreender em que medida o sistema se está a ajustar às problemáticas destes alunos no
sentido de reduzir o seu risco de abandono escolar precoce. A partir destas experiências, na
maioria das vezes com resultados observáveis e bastante positivos, parece ficar claro que não
basta dispor de modalidades e percursos formativos alternativos e mais apelativos. Muitas
outras estratégias são complementares e absolutamente necessárias para potenciar o
contributo das vias profissionalizantes e “ganhar” os jovens para a continuidade dos seus
estudos.
Conscientes da dimensão e natureza do problema, e dos inúmeros fatores de desmotivação
por parte dos jovens, os profissionais de educação e formação sublinham a necessidade de
um trabalho de proximidade e envolvimento das famílias e de um esforço permanente, atento

Conforme se considere os grupos etários 20-24 ou 15-24; dados não disponíveis para a população residente 18-24
anos de idade.
41

80

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO CONTRIBUTO DO QREN PARA A REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE
- Relatório Final -

e precoce de acompanhamento dos alunos, caso a caso, sobretudo dos que revelam sinais de
risco de abandono precoce ou dificuldades de aprendizagem.
Segundo os interlocutores, a estratégia de resposta deverá contemplar, em primeiro lugar, uma
ação concertada junto das famílias para que se esbata o impacte negativo da falta de
acompanhamento das famílias aos jovens. Ainda que aleguem que o trabalho com os
encarregados de educação (EE) é, nalguns casos, difícil e que recorrentemente não produza
os efeitos desejados, existem casos de sucesso na motivação dos pais para uma maior
articulação com a escola e com o percurso escolar dos seus educandos. Nos casos mais
problemáticos, a intervenção a nível familiar exige uma maior articulação das escolas com
outras instituições, nomeadamente com as comissões de proteção de crianças e jovens
(CPCJ), as forças de segurança e a segurança social.
De referir ainda a importância que foi dada ao investimento na educação dos pais, quando os
baixos níveis de escolaridade e de investimento educativo das famílias condicionam
negativamente as expectativas e o comportamento dos pais face à trajetória escolar dos
filhos. Neste sentido, consideram que a iniciativa Novas Oportunidades teve impactes positivos,
também a este nível, “porque o facto de os pais terem frequentado processos de RVCC
permitiu-lhes percecionar a escola de outra forma”.
A organização da escola, a seleção e a preparação dos professores e formadores e o trabalho
conjunto com outros profissionais são neste contexto fundamentais. A seleção do corpo
docente deve ter em conta a vocação e a disponibilidade dos professores e formadores para
trabalharem com públicos diversos, na maioria das vezes mais difíceis. A atenção a situações
de insucesso escolar e de risco de abandono escolar precoce exige do corpo docente a
disponibilidade para realizar um acompanhamento personalizado e preventivo destas
situações, o que é feito frequentemente extra aulas e voluntariamente. A capacidade para
motivar os alunos, criar um ambiente de confiança com os jovens e com as famílias e laços de
entreajuda entre os jovens é essencial. Refere-se ainda a necessidade de imprimir, em contexto
educativo, uma significativa flexibilidade na organização das equipas, exigindo-se uma estreita
colaboração entre os profissionais e capacidade para pôr em prática estratégias pedagógicas
mais adequadas e atrativas, visando em particular:







a partilha de informação e de procura de soluções à medida, entre o corpo
docente, para os casos identificados, obrigando a um acompanhamento
personalizado e regular dos alunos;
o trabalho em equipas multidisciplinares de apoio, orientação e acompanhamento
dos alunos (corpo docente, psicólogos, assistentes sociais,…);
a adequação dos processos de ensino e aprendizagem e das estratégias
pedagógicas às necessidades e expectativas destes públicos, valorizando
nomeadamente as características destas modalidades que são mais apelativas
para os alunos (p.e. formação em contexto de trabalho e prática simulada);
a estreita interação entre os professores da componente científica e sociocultural e
os formadores da componente técnica, no sentido de ajustar as estratégias
pedagógicas e de conferir maior componente prática ao ensino.

Para reduzir as atuais taxas de desistência sublinha-se ainda a necessidade de apoio técnico
em orientação vocacional e acompanhamento psicológico dos alunos. A informação, a
orientação e o encaminhamento são normalmente feitos com base nas preferências e
características dos alunos e nas disponibilidades da oferta, mas o despiste e a orientação
vocacional não bastam. O acompanhamento social e psicológico ao longo do tempo é
essencial para o sucesso dos alunos com perfis de maior risco ao insucesso e à desistência.
Ao nível do ensino básico é necessário haver sensibilidade dos professores e de outros técnicos
para acompanhar e direcionar os alunos para as vias mais adequadas aos seus perfis, dado
que têm um relacionamento mais próximo com os jovens. Este acompanhamento é ainda mais
indispensável quando não existe um técnico de orientação vocacional no corpo técnico da
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escola ou quando o rácio de alunos por técnico é demasiado elevado para a prossecução de
uma orientação atenta e personalizada. A possibilidade de se dispor de serviços de orientação
vocacional e acompanhamento psicológico e de equipas multidisciplinares e profissionalizadas
para o efeito poderá passar pela sua constituição em contexto educativo ou por parcerias
locais, com outras entidades de ensino e formação ou com serviços especializados disponíveis
na proximidade.
Por outro lado, a apreciação feita ao incremento do número de alunos por turma é
geralmente negativa (de 22 para 26, no caso dos CP e de 15 para 20 alunos, no caso dos CEF e
CA). Os interlocutores consideram que a constituição de turmas mais pequenas potencia um
melhor acompanhamento dos alunos.
Alguns dos fatores que motivam a maior incidência da desistência no 1º ano dos percursos
formativos (CEF, CA e CP) poderiam ser menorizados através da orientação vocacional.
Refere-se a existência de expetativas inferiores em relação a estes cursos, permanecendo uma
perceção generalizada de que a via profissionalizante é mais “fácil” e que exige um menor
esforço de estudo e trabalho. “Embora esta atitude esteja tendencialmente a esbater-se,
reflete ainda a perceção social que se tem dos cursos das vias profissionalizantes”. Entre outros
fatores explicativos desta desistência, destacam-se: as escolhas pouco fundamentadas por
parte dos alunos, i.e., os alunos escolhem os cursos de que gostam mais ignorando, nalguns
casos, o parecer do técnico de orientação vocacional que aconselha outro curso mais
apropriado ao seu nível de competências; os cursos não corresponderem às expectativas dos
alunos, ou porque são muito exigentes ou porque os alunos percebem que não gostam
daquela área profissional; a existência de uma componente sociocultural e de uma
componente científica muito pesadas, em termos de exigência de conteúdos e número de
horas; ou ainda a falta de oferta formativa nas escolas, o que leva os alunos a optar por cursos
com os quais não se identificam ou para os quais não possuem qualquer tipo de apetência.
Para além do combate ao abandono escolar precoce, os profissionais de educação e
formação envolvidos na oferta de dupla certificação procuram também promover o sucesso e
o desempenho escolar destes alunos e a continuidade dos seus estudos.
Neste sentido, as intervenções TEIP, quando ocorrem, revelam resultados muito positivos
embora se reconheça a necessidade de reforçar a intervenção nalguns territórios e escolas, de
acordo com as particularidades dos mesmos, para que se consiga melhorar o desempenho
escolar. A redução da indisciplina e da desistência está a ser bastante conseguida.
Sublinha-se, no entanto, que a melhoria do desempenho escolar destes alunos é um elemento
fundamental também para evitar a desistência em fases posteriores da trajetória escolar. O
cumprimento da escolaridade obrigatória e o prosseguimento para o ensino superior ficará
muito condicionado caso não haja um esforço também no sentido de melhorar
continuamente os resultados escolares destes alunos em fases anteriores e, em particular, nas
componentes científica e sociocultural dos cursos. Indica-se a existência de cursos com uma
componente científica (matemática, química, física,…) muito exigente para um perfil de alunos
com dificuldades de aprendizagem e bases científicas pouco sólidas. Por esse motivo, outros
cursos, em áreas menos tecnológicas, aglutinam esses alunos, quer por via da procura dos
jovens, quer por orientação de professores e técnicos especializados.
A promoção do sucesso e do desempenho escolar, nestes contextos, tem passado por um
conjunto muito diverso de estratégias, nomeadamente:




reforço das aulas complementares e do apoio individualizado em disciplinas base da
componente científica com maior nível de insucesso; planos de recuperação e aposta
em metodologias de avaliação formativa contínua, com recurso a avaliações
extraordinárias, em épocas específicas, para recuperação de módulos;
diversificação das metodologias de aprendizagem de modo a adaptá-las a estes
públicos (por ex. diagnósticos sobre o conhecimento prévio e as competências sociais e
relacionais dos alunos; uso de metodologias ativas em sala de aula, variando as
estratégias, as atividades e os materiais usados: trabalho de projeto, debates,
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concursos, trabalho individual/em pares/em grupo, simulações e dramatizações;
recurso a um questionamento variado, abrangendo os diferentes níveis cognitivos, e
avaliação formativa contínua, com uma componente de auto e coavaliação das
aprendizagens; avaliação do desempenho docente com os alunos no final de cada
período letivo; responsabilização dos alunos pela planificação e organização do seu
trabalho, de visitas de estudo ou de outras atividades; participação em atividades
extracurriculares;…);
articulação do tempo entre o plano curricular da área tecnológica e o geral para que
se consiga dar visibilidade à aplicação prática da teoria, o que, segundo os
interlocutores entrevistados é essencial para minorar o problema da desmotivação na
aprendizagem;
desenvolvimento de projetos extracurriculares em ligação com a comunidade de
modo a promover a iniciativa e a criatividade destes alunos e o sentimento de
pertença ao meio em que vivem (visitas de estudo; voluntariado e trabalho
comunitário, promovido junto de diferentes públicos; “escola aberta” trazendo os pais e
a comunidade à escola; promoção e participação em concursos e campeonatos;
dinamização com os alunos de projetos transdisciplinares e inter-turmas potenciando o
entendimento colaborativo do trabalho e a valorização dos cursos entre pares;
experiência de “um dia em prática” e realização de estágios de observação em
contexto de trabalho no final do primeiro ano dos cursos CEF; tarde livre para a “ida ao
psicólogo”; “trabalhar o futuro”, um trabalho vocacional realizado na área da
formação cívica; …);
aposta em projetos educativos que têm por base o desenvolvimento integral dos
alunos, a nível pessoal e social, contemplando, por exemplo, a promoção de estilos de
vida saudáveis, a educação sexual, o “Agir para a Igualdade” (p.e. participação de
uma escola da Damaia no “Mais Igual”, um programa promovido pela Câmara
Municipal da Amadora com o objetivo de valorizar o papel da mulher; participação na
iniciativa “Parlamento dos Jovens”), os projetos Eco-escolas ou as iniciativas de
comemoração na escola (p.e. o Dia da Europa e o Dia da Cidadania);
iniciativas de atribuição de um prémio de mérito ao melhor aluno do curso, em
colaboração com as entidades empregadoras; como referem, neste caso, os
interlocutores da escola “esta iniciativa tem o reconhecimento junto da comunidade e
das empresas e, para além de potenciar o sentimento de orgulho na frequência de um
curso de dupla certificação, promove o aumento do sucesso escolar.”.
promoção de ações de informação e formação para os pais e encarregados de
educação, procurando reduzir o seu distanciamento no que respeita à vida escolar dos
filhos, informar sobre as escolhas possíveis, mostrar os resultados e as competências
adquiridas pelos alunos nos cursos ou, nalguns casos, promover a educação e a
formação dos pais pouco escolarizados. Neste caso, o balanço que uma das escolas
estudadas faz é muito elucidativo da importância da educação de adultos na
escolarização dos filhos: “Em 2005, a escola começou a promover formação noturna
dirigida às famílias. Numa primeira fase, desenvolveram-se programas de alfabetização
e posteriormente apostámos na realização de outros cursos de desenvolvimento
financiados pelo QREN. Esta aposta de formação das famílias constitui uma mais-valia,
não só para os próprios formandos, como também teve efeitos nos alunos da “escola
de dia” porque alfabetizar os pais à noite permitiu que estes passassem a ver a escola
de outra forma, apoiassem os filhos, acompanhassem e participassem de forma mais
ativa no desenvolvimento escolar dos seus educandos.” (Escola EB 2/3 Prof. Pedro
d’Orey da Cunha, Agrupamento de Escolas da Damaia).

De referir ainda que as estratégias pedagógicas usadas pela iniciativa TEIP (turma de
acolhimento, apoio pedagógico, tutoria, pares pedagógicos nas áreas de português e
matemática,…), no âmbito das escolas intervencionadas, têm revelado, segundo os
interlocutores entrevistados, um contributo também muito significativo para promover o sucesso
escolar. Por outro lado, permitem estimular outras práticas pedagógicas diferenciadas e
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complementares e uma significativa atenção do corpo docente para a importância acrescida
destas práticas.
Uma das preocupações das direções escolares é a continuidade da formação dos alunos na
via profissionalizante entre ciclos, i.e., entre o ensino básico e o ensino secundário, criando
turmas na mesma área de educação e formação. (p.e, CEF de serviço de mesa e CP de
restauração). De facto, garantir a sequência das ofertas formativas entre ciclos, na mesma
escola ou na proximidade, parece ser uma estratégia fundamental para o prosseguimento dos
estudos e para conclusão da escolaridade obrigatória, com fortes implicações na estruturação
local e regional das ofertas de dupla certificação.
Por outro lado, a progressão de estudos para o ensino superior, a partir de percursos de dupla
certificação no secundário, é vista com alguma apreensão. Os interlocutores consideram que
Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 julho introduz obstáculos à progressão de estudos para o ensino
superior porque os alunos do ensino profissional não estão, na sua maioria, preparados para
realizar exames a disciplinas específicas dos currículos do cursos científico-humanísticos. Nesse
sentido, sugerem alternativas que passam, quer pela realização de exames de acesso ao
ensino superior ajustados aos curricula do ensino profissional, quer pela revisão dos curricula
nestes domínios, com o reforço do número de horas letivas em áreas nucleares das
componentes científica e sociocultural dos cursos. Grande parte destes alunos que pretende
prosseguir estudos, opta pelos cursos de especialização tecnológica (CET) para aceder ao
ensino superior, o que obriga a equacionar também a sequência destes percursos educativos
nos territórios.
Foram ainda referidos outros fatores que podem contribuir para melhorar os resultados destas
ofertas, no que respeita à melhoria do desempenho escolar e à redução da desistência,
englobando aspetos mais vastos relacionados com os modelos de gestão das entidades de
ensino e formação, a estruturação da oferta formativa e a relação com a comunidade,
nomeadamente com as empresas. Refletem sobretudo necessidades de desenvolvimento, no
que respeita a:










Formação dos professores e formadores para trabalharem com públicos diversos e
realizarem um acompanhamento mais personalizado e preventivo das situações de
insucesso escolar e de abandono escolar precoce (“É importante que os professores
adquiram competências que os habilitem a lidar com os alunos destas vias de
ensino, que possuem características diferentes das dos alunos do ensino regular, e a
ter estratégias diferenciadas das do ensino regular.”).
Estabilidade do corpo docente, reforço dos serviços de orientação vocacional e
acompanhamento psicológico e estreita relação com outros técnicos e serviços,
com sensibilidade e conhecimento da realidade do mercado de trabalho. “O
sucesso das medidas de dupla certificação no combate ao abandono escolar está
dependente do empenho das pessoas que trabalham nessas instituições.”.
Maior atenção e dedicação, de tempo letivo e de recursos, ao acompanhamento
pedagógico realizado pelas escolas junto dos alunos e à sua inserção em atividades
curriculares e extracurriculares.
Maior autonomia das escolas para definirem a sua oferta formativa (“muitas vezes
esta é imposta pela rede escolar sem ter em conta as necessidades, aptidões e
preferências da população escolar de cada escola, bem como das necessidades
do mercado de trabalho local.”).
Maior articulação da oferta de cursos a nível local e regional. Por um lado, com um
papel mais ativo das autarquias, no sentido de definir prioridades para o concelho
(“em muitos casos a oferta formativa das escolas não se cruza com as necessidades
do tecido empresarial ou com as apostas estratégicas de desenvolvimento da
região”). Por outro lado, potenciado um trabalho em rede na definição da oferta
(“não só entre escolas públicas mas também com as escolas profissionais e os
centros de emprego e formação profissional”). Neste sentido, constata-se que
deveria haver mais e melhor informação e sensibilização dos jovens para aquelas
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que são as necessidades de mão-de-obra do concelho ou da região. Ainda no que
concerne à problemática da definição da oferta formativa, deveria apostar-se
numa maior articulação entre oferta formativa dos CEF e CP, promovendo a
continuidade dos percursos educativos.
Mais parcerias para a organização conjunta de formação entre escolas, centros de
emprego e formação profissional e empresas, através da partilha de recursos físicos
e tecnológicos e do próprio corpo docente, entre as componentes sociocultural,
científica e tecnológica de formação.
85

Sistema educativo/formativo e medidas de política no combate ao abandono escolar precoce

Embora o fenómeno do abandono escolar precoce seja de natureza multidimensional e
complexa é amplamente reconhecido que as características estruturais dos sistemas
educativos assumem uma importância crucial na prevenção do abandono escolar precoce,
com impacte na redução da taxa de desistência. As evidências têm vindo a mostrar que a
taxa de desistência é normalmente mais elevada quando os sistemas educativos (EC, 2010;
OCDE, 2007):








têm uma limitada oferta ou uma oferta de pouca qualidade de educação préescolar;
recorrem sistematicamente à repetição (não transição de ano letivo) e dispõem de
apoio limitado para os alunos que não transitam ou que mostram dificuldades de
desempenho;
dificultam as transições entre níveis de educação;
não proporcionam alternativas atrativas ao nível do secundário, que conduzam ao
prosseguimento de estudos ou a perspetivas credíveis de empregabilidade;
têm falta de ofertas adequadas para grupos específicos, como migrantes e
minorias; e
dispõem de uma limitada oferta de educação de segunda oportunidade.

Assumindo este posicionamento, trata-se de discutir em que medida a organização do sistema
educativo/formativo, no que respeita à oferta de dupla certificação, e a própria política
educativa, têm sido ajustadas para dar resposta ao problema do abandono escolar precoce e
em que medida outras opções poderão vir a ser determinantes para dar continuidade à
trajetória de redução do abandono escolar precoce verificada nos últimos anos.
Relativamente às medidas de política educativa implementadas recentemente em Portugal
(cf. Anexo A2.2), é possível identificar um vasto conjunto de iniciativas dirigidas à redução da
saída precoce do sistema de educação e de formação, atuando quer na prevenção do
insucesso escolar e na intervenção em meio escolar, quer na recuperação dos que já
abandonaram a escola antes de completarem o secundário. A pertinência e amplitude das
medidas implementadas terão certamente contribuído para a tendência de redução da taxa
de abandono escolar que se verificou nos últimos anos em Portugal.
De facto, é de salientar que têm sido muito diversos os públicos-alvo abrangidos: as escolas ou
os agrupamentos de escolas com elevado número de alunos em risco de exclusão social e
escolar; os alunos diagnosticados como tendo dificuldades ao nível das aprendizagens e/ou
em risco de retenção; os alunos com necessidades educativas especiais; os alunos
provenientes de meios socioeconómicos desfavorecidos; os jovens em risco de não cumprir a
escolaridade obrigatória; os jovens que tenham abandonado precocemente o sistema
educativo e que estejam com idade superior à da escolaridade obrigatória.
Por outro lado, têm também vindo a ser introduzidos e experimentados no sistema de
educação e formação um conjunto diversificado de instrumentos e mecanismos de
recuperação, acompanhamento e desenvolvimento, e de percursos curriculares alternativos,
destinados a alunos em risco de retenção, que apresentem insucesso escolar ou risco de
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abandono precoce. A diversificação das estratégias pedagógicas tem passado pela
programação e execução de atividades de animação e de enriquecimento curricular, que se
mostrem necessárias à plena ocupação dos alunos durante o tempo de permanência na
escola (p.e. “Escola a Tempo Inteiro”) ou por atividades específicas e de carácter inovador
dirigidas à promoção do sucesso escolar (p.e. Programa “Mais Sucesso Escolar”).
É de salientar também a aposta que tem sido feita na melhoria dos desempenhos dos alunos
em competências básicas essenciais, desde os primeiros ciclos do ensino básico,
nomeadamente nas literacias de escrita e leitura, matemática e científica (p.e. Plano Nacional
de Leitura; Plano de Ação da Matemática) integrando, por um lado, a formação de
professores nestes domínios (p.e. Programa Nacional de Ensino de Português; Plano de
Formação Contínua em Matemática; Programa de Formação em Ensino Experimental das
Ciências) e, por outro lado, o estímulo à participação em campeonatos nacionais, ao ensino
experimental e ao uso das TIC.
Tem sido igualmente prosseguida uma extensa revisão curricular dos ensinos básico e
secundário assente na identificação das competências e dos desempenhos esperados dos
alunos em cada disciplina ou área disciplinar, nomeadamente através do projeto “Metas de
aprendizagem”, atualmente designado “Metas curriculares”. Numa perspetiva de
desenvolvimento da formação integral das crianças e jovens têm vindo a desenvolver-se, na
programação curricular, as componentes de “Educação para Saúde” e de “Educação para a
Cidadania”.
A implementação sucessiva de programas como os TEIP e o “Programa Escolhas”, com uma
abrangência de intervenção muito significativa no território, no envolvimento dos vários atores
educativos a nível local e no recurso a metodologias diferenciadas, parece assumir uma
importância decisiva no combate ao abandono escolar precoce. A abordagem integrada das
problemáticas da qualidade das aprendizagens, da indisciplina e do absentismo, da formação
pessoal e social/escolar e profissional dos jovens e da formação parental, da orientação
escolar e da transição da escola para a vida ativa têm merecido grande atenção ao nível das
medidas de intervenção na escola e focadas no aluno, mostrando resultados muito positivos.
No âmbito do Plano Nacional de Reformas (PNR 2013), o cumprimento do objetivo “Melhor e
Mais Educação” contempla um conjunto de iniciativas do governo que visam dar
continuidade a este esforço, nomeadamente: (1) reforçar a educação pré-escolar; (2) rever a
estrutura curricular e as metas curriculares; (3) reforçar a avaliação externa das escolas; (4)
ampliar a rede de escolas com contratos de autonomia; (5) dar continuidade ao programa de
modernização e reorganização do parque escolar; (6) melhorar a formação inicial e contínua
dos professores.
O “Programa de Combate ao Insucesso e Abandono Escolar” apresentado contempla, em
particular, um conjunto de medidas muito pertinentes, entre as quais: (1) o reforço dos Serviços
de Psicologia e Orientação e o alargamento do seu âmbito de intervenção ao pré-escolar e 1º
ciclo do ensino básico; (2) a formação contínua de professores centrada nas didáticas das
disciplinas estruturantes – Língua Portuguesa e matemática; (3) a criação, ao nível das escolas,
de mecanismos/estruturas responsáveis pela intervenção imediata perante dificuldades
detetadas nos alunos e pela articulação com as famílias e outras entidades (PNR 2013: 23).
Do ponto de vista da organização recente do sistema educativo, destacam-se a extensão da
escolaridade obrigatória aos 18 anos de idade, visando estabelecer o ensino secundário como
patamar mínimo de qualificação, e o incremento na implementação e alargamento dos CEF e
dos CP, enquanto percursos de dupla certificação alternativos ao ensino regular. A partir de
2007, as ofertas de dupla certificação registaram uma expansão muito significativa que se
traduziu no aumento do número e da tipologia das entidades envolvidas, do número e da
diversidade de cursos oferecidos e do número de vagas disponíveis. A evolução da procura
tem vindo a acompanhar esta tendência. O número de alunos matriculados em cursos de
dupla certificação aumentou significativamente. No ensino secundário, a proporção de alunos
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em ensino secundário profissionalizante chegou a 38,8% em 2010, aproximando-se dos valores
médios da UE27 (50%).
Foram igualmente referidas algumas limitações relativas ao financiamento das ofertas. As
assimetrias no acesso a financiamento comunitário atualmente existentes entre regiões,
entidades de educação e formação e modalidades de dupla certificação são apontadas
como elementos que podem aprofundar as desigualdades no acesso à educação e
formação, particularmente para públicos mais desfavorecidos e sobretudo nas regiões não
elegíveis. Por outro lado, com o agravamento da situação económica das famílias, a existência
ou não de apoio financeiro tendem a condicionar fortemente a procura e as preferências
entre cursos, modalidades e entidades. Argumenta-se que, particularmente em territórios com
problemas sociais agravados, níveis de desemprego crescentes e jovens e famílias em risco de
pobreza, sejam reequacionados os financiamentos à oferta e os incentivos à educação e
formação dirigidos às famílias (p.e., comparticipação das despesas de transporte,
alimentação, aquisição de vestuário adequado para os períodos de estágio, …).
O aumento do número mínimo de alunos por turma, cujo cumprimento é necessário para a
abertura de cursos e acesso a financiamento, tendem a limitar as estratégias de
acompanhamento personalizado dos alunos e a criar dificuldades na oferta para
determinadas áreas que, ainda que relevantes, suscitem menor procura por parte dos jovens.
Por outro lado, em contextos locais menos densos em que a procura é insuficiente não é, por
vezes, possível atingir esse limiar. Nalguns casos, o próprio mercado de trabalho local/regional
não terá também capacidade de absorver este número de diplomados. Importaria, neste
sentido, reequacionar estes limites, ou a possibilidade da sua determinação, fundamentada,
ao nível da entidade de ensino e formação.
No que respeita ao ensino profissional dos jovens, as recentes apostas do governo, expressas no
PNR 2013, passam:


pelo reforço do ensino básico vocacional, cuja experiência-piloto está em curso no ano
letivo de 2012-2013 em 12 escolas públicas e privadas. Esta oferta apresenta-se como
uma nova via de ensino destinada a alunos com mais de 13 anos, designadamente
alunos que tenham duas retenções no mesmo ciclo ou três retenções em ciclos
distintos, e que queiram optar por uma vertente de ensino mais prática, assegurando-se
a intercomunicabilidade entre vias após a realização das provas finais do 6º ano ou do
9º ano (Portaria nº 292-A/2012 de 26 de setembro);



pela revisão, em curso, das ofertas de ensino profissionalizante dual de nível secundário,
com o objetivo de identificar um conjunto de medidas, a executar a partir do ano letivo
2013/2014, visando “melhorar a atratividade e a qualidade desta oferta educativa,
bem como a permeabilidade das mesmas e as condições de acesso ao ensino
superior” (PNR 2013:19);



pela reestruturação da orientação escolar e profissional, através da criação da rede de
Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) (Portaria nº 135-A/ 2013 de 28
de março), com implementação prevista em 2013;



pela criação de uma formação de ensino superior curta, com 120 ECTS e que seja
considerada ISCED 5, a ministrar essencialmente pelos Institutos Politécnicos. “Estes
Cursos Superiores Especializados substituirão os Cursos de Especialização Tecnológica
(CET), darão continuidade às novas formações profissionais do secundário e permitirão
uma requalificação das formações curtas integradas no ensino superior, com ampla
ligação ao tecido empresarial regional, nomeadamente na definição dos programas
de estudo e na disponibilização de estágios de qualidade no final da formação” (PNR
2013:24).
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No âmbito da “Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial 2013-2020”,
lançada pelo governo, prevê-se reforçar o ensino profissionalizante e o sistema dual de
aprendizagem, melhorando a coordenação entre os Cursos Profissionais e os Cursos de
Aprendizagem42 e incrementando a componente experimental e a prática profissional destes
cursos. Neste contexto, parece estar a ser equacionada uma convergência entre estas
modalidades que permita ter um sistema comum de “formação dual”.
Por outro lado, a expansão prevista dos Cursos de Aprendizagem passará pelo aumento do
número de alunos - atualmente existem cerca de 22.000 jovens nestes cursos sendo que o
objetivo, para 2013, é de 38.000 e até 2020 pretende-se atingir os 100.000 jovens – e pelo seu
alargamento a outros níveis de ensino, i.e. passarão a estar disponíveis Cursos de
Aprendizagem de nível 2, 4 e 5, à semelhança do que aconteceu numa fase inicial do sistema
de aprendizagem.
Apesar da relevância desta estratégia para a própria evolução do sistema de educação e
formação profissional em Portugal, há algumas reservas relativamente ao cumprimento das
metas que o governo lançou (100 mil alunos até 2020). Os interlocutores entrevistados
equacionam se este reforço será exequível; se será um verdadeiro contributo para uma oferta
mais diversificada e adaptada a diferentes perfis de jovens; se o sistema educativo e formativo
encontrará no tecido produtivo nacional o enquadramento e a cultura, a motivação e a
disponibilidade para colaborar neste desígnio, nomeadamente tendo em conta que
presentemente começa a haver alguma dificuldade em incentivar as empresas a acolher
formandos; se esta aposta contribuirá efetivamente para aumentar as perspetivas de
empregabilidade dos jovens, num contexto de aumento generalizado do desemprego e, em
particular, do desemprego jovem; ou que efeitos esta estratégia terá na concorrência entre as
ofertas de dupla certificação atualmente disponíveis.
A concretização desta estratégia exigirá certamente uma forte aposta na promoção destas
ofertas junto dos jovens e famílias, sobretudo incentivando a motivação e a preferência por
percursos formativos de cariz mais tecnológico e para profissões mais industriais que, na maioria
das vezes, são ainda pouco apelativas. Sendo formações que requerem um maior investimento
em recursos tecnológicos e materiais e uma contínua modernização desses recursos será
decerto fundamental apostar em soluções de parceria e de trabalho colaborativo entre as
entidades de ensino e formação, com conhecimento técnico e capacidades tecnológicas
diferenciadas, e entre estas e o tecido empresarial. Aliás o papel que as empresas deverão
assumir na formação deverá ser amplamente reforçado, a vários níveis. Este será determinante
para a afirmação da própria lógica do sistema dual de aprendizagem em Portugal e para
introduzir novas perspetivas de empregabilidade para os jovens. A estratégia do governo prevê
a realização de 15.000 protocolos de parceria entre entidades do sistema de ensino e
empresas até 2020.
Do ponto de vista de redução da taxa de abandono precoce de educação e formação, esta
estratégia pode efetivamente vir a ser muito importante. Pretende-se reforçar a relevância da
formação para as necessidades de revitalização da economia, estreitar a ligação ao mercado
de trabalho com o objetivo de aumentar as perspetivas de empregabilidade dos jovens pósformação e incrementar a componente prática dos cursos, muito atrativa para estes jovens. A
expansão prevista para a oferta de Cursos de Aprendizagem, quer pela captação de mais
jovens, quer pela extensão desta oferta a outros níveis de qualificação, a concretizar-se,
poderá traduzir-se numa melhor capacidade de prevenir situações de abandono escolar
precoce e de propiciar trajetórias de educação e formação mais integradas. Deve, no
entanto, sublinhar-se a importância do carácter compensatório que esta medida pode assumir,
trazendo novamente para a educação e formação jovens adultos (18-24 anos) que já
abandonaram o ensino sem concluir o secundário. Esta estratégia será decerto fundamental
Os cursos de aprendizagem, apesar da diminuição da sua duração com as alterações introduzidas pela Portaria n.º
1497/2008 (de 4.500 horas para o nível 4, antigo nível 3, passaram para uma duração que varia entre as 2.800 a 3.700
horas), são ainda atualmente os mais longos das modalidades de dupla certificação e os que possuem uma
componente de formação em contexto de trabalho mais elevada (cerca de 40% da duração total do curso).
42
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para a acelerar a trajetória de redução da taxa de abandono precoce de educação e
formação registada em Portugal no sentido do cumprimento da meta dos 10% em 2020.
A análise crítica das políticas educativas de combate ao abandono escolar precoce deve
ainda equacionar as opções estratégicas da política educativa num contexto em que se
agravam as dificuldades económicas das famílias, aumenta o desemprego, em particular o
dos jovens, e se preveem fortes restrições orçamentais no sector da educação.
Neste contexto, segundo os interlocutores entrevistados, parece estar a aumentar a
importância das razões económicas para o abandono escolar precoce. Os jovens vêem-se
confrontados com a necessidade de entrada precoce no mercado de trabalho e de
assistência à família sobretudo quando ambos os pais se encontram desempregados. Também
se agravam as dificuldades em manter os filhos a estudar. Ganham, por isso, especial relevo as
medidas de proteção social e de ajuda financeira destinadas a ajudar as famílias mais
carenciadas a manter os filhos a estudar.
Foram ainda amplamente discutidos os efeitos que o aumento generalizado do desemprego, e
sobretudo do desemprego dos jovens, teria nos investimentos em educação. Se, por um lado,
a redução das perspetivas de empregabilidade dos jovens se poderá traduzir numa tendência
de permanência no sistema educativo, desde que existam condições para isso, por outro lado,
a premência de uma integração precoce no mercado de trabalho, acompanhada nalguns
casos de emigração, poderá ser a solução encarada pelo jovem, ou pela família, sobretudo
em situações de maior carência e em que as expetativas relativamente ao futuro escolar e
profissional desses jovens são baixas.
Agrava-se também a probabilidade dos jovens que desistem precocemente da escola se
manterem numa situação em que não têm emprego nem qualificação. A integração no
mercado de trabalho é cada vez mais difícil, ao contrário do que acontecia anteriormente em
que, muitas vezes, o abandono resultava na ou da integração em empregos desqualificados
em setores com grande capacidade de absorção deste tipo de mão-de-obra (construção
civil, comércio, restauração, …), sectores esses que estão hoje fortemente afetados pela crise.
Além das perspetivas de uma integração no mercado de trabalho desqualificada e
geralmente precária e pouco remunerada, muito reduzidas no atual contexto, agravam-se os
períodos de permanência no desemprego. De facto, o desemprego afeta hoje quase 4 jovens
em 10. De acordo com os dados do Eurostat, relativos a fevereiro de 2013, a taxa de
desemprego jovem (menos de 25 anos) era de 38,2%, enquanto a taxa global de desemprego
em Portugal se situava em 17,5%.
Os jovens que não estavam nem empregados nem em educação e formação (NEET)
representavam, em 2012, 18,7% da população dos 18 aos 24 anos de idade, um valor que tem
vindo a aumentar sobretudo desde 2008, em que a taxa de NEET em Portugal era de 12,7%
(Quadro 26).
Quadro 26 - Jovens (18-24 anos) não empregados nem em educação e formação (NEET) por nível de escolaridade (em pontos
percentuais das taxas de jovens NEET) – Portugal
2008
Taxa Jovens NEET 12,7%
ISCED 0-2
8,4
ISCED 3-6
4,3
Fonte: Eurostat.

2009
13,9%
9,1
4,8

2010
14,8%
9,2
5,7

2011
16,0%
9,1
6,9

2012
18,7%
9,4
9,3

Como podemos verificar no quadro anterior, o peso dos jovens com níveis de educação baixos
(ISCED 0-2), em pontos percentuais das taxas de NEET, foi sempre mais elevado que o dos
jovens com uma escolaridade ao nível do secundário e superior (ISCED 3-6). Em 2012, esse peso
está muito equiparado. Este indicador, e a sua evolução recente, refletem bem a gravidade
da situação dos jovens no mercado de trabalho, sobretudo dos menos qualificados mas
atingindo hoje, já com a mesma proporção, também os mais qualificados.
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Para combater a taxa de abandono precoce da educação e formação é efetivamente
necessário que, em paralelo à melhoria das trajetórias educativas dos que permanecem no
sistema de educação e formação, se procure reintegrar os jovens que entretanto saíram sem
concluir o secundário. Com níveis de educação baixos, e não integrados em respostas
formativas, a probabilidade de desemprego e de permanecerem desempregados por longos
períodos de tempo aumenta consideravelmente. Como vimos, cerca de metade dos jovens
NEET em Portugal tinha uma escolaridade inferior ao ensino secundário. Partindo dos valores,
muito aproximados, da taxa de abandono precoce de educação e formação e da taxa NEET,
é possível estimar que quase metade dos jovens early school leavers, ou seja, 70 a 90 mil jovens
entre os 18 e 24 anos de idade, estarão também desempregados.
A existência de respostas céleres e adequadas para este problema é premente, no sentido de
garantir a estes jovens soluções alternativas num período de quatro meses após deixarem a
educação formal ou de ficarem desempregados (“youth guarantee” schemes). Essas soluções
podem passar por uma oferta de emprego, de educação e formação contínua, de
reintegração em educação e formação inicial ou por estágios profissionais.
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III.5. As intervenções têm privilegiado os grupos de beneficiários/destinatários e territórios que
representam desafios mais prementes e para os quais os impactos podem ser mais
significativos?
CONTEXTUALIZAÇÃO
Os estudos sobre esta matéria têm vindo a mostrar que o risco de abandono escolar precoce
afeta particularmente jovens e comunidades com determinadas características e vivências,
nalguns casos especialmente problemáticas, e que combinam múltiplos fatores de ordem
individual e socioeconómica.
Jovens com dificuldades de aprendizagem, fraco desempenho escolar e percursos escolares
marcados pela acumulação de reprovações, associados não raras vezes a comportamentos
de conflito na escola, são tendencialmente jovens que abandonam a escola sem concluir o
ensino básico ou o ensino secundário. Mas as razões do abandono escolar precoce não se
confinam à escola ou aos percursos educativos. Populações socialmente desfavorecidas e
com tradição familiar de baixos níveis educativos, minorias desfavorecidas, nomeadamente
população imigrante e minorias étnicas, ou situações de instabilidade residencial e familiar são
condições que propiciam o abandono precoce da escola. Por outro lado, quando as famílias
se confrontam com necessidades económicas acrescidas, sobretudo quando afetadas pelo
desemprego, uma situação particularmente crítica no contexto atual, agudiza-se a
necessidade de entrada precoce no mercado de trabalho dos mais jovens.
Importará, assim, na resposta a esta questão, perceber como se distribui o risco do abandono
escolar precoce entre beneficiários e territórios e avaliar em que medida as intervenções têm
privilegiado as comunidades mais expostas à ocorrência de um elevado abandono escolar.
Do ponto de vista dos beneficiários/destinatários, recorre-se a três variáveis de caracterização
disponíveis na base MISI – o sexo, a idade e o acesso a apoio social escolar - para a análise
comparada dos alunos matriculados em modalidades de dupla certificação e em ensino
regular, no ensino básico e no ensino secundário. Estas variáveis estão geralmente associadas a
níveis de desempenho e sucesso educativo distintos e ao risco de abandono escolar. Quer a
participação por modalidade, quer o sucesso escolar varia segundo o sexo. A idade, para
além de ser uma variável de caracterização relevante, constitui uma proxy da repetência,
podendo, neste sentido, influenciar o risco de abandono escolar precoce ou a propensão para
a matrícula em modalidades de ensino profissionalizante. Considera-se ainda que o recurso ao
apoio social é um indicador do estatuto socioeconómico do aluno e que este influencia o
percurso escolar e a preferência entre modalidades. Usando estas variáveis importará então
avaliar em que medida as intervenções têm privilegiado os beneficiários/ destinatários
prioritários. Esta análise será também complementada com a informação qualitativa recolhida
no trabalho de campo realizado junto de escolas, profissionais e alunos e dos atores
institucionais relevantes.
Do ponto de vista dos territórios, procura-se avaliar o ajustamento da oferta territorial das
intervenções face às necessidades registadas nas regiões. De facto, apesar da redução
significativa da taxa de abandono precoce de educação e formação em Portugal, nos últimos
anos, esta assume ainda valores particularmente expressivos nalgumas regiões do país. Será
sobretudo para estas regiões que importa avaliar a existência e o grau de cobertura das
intervenções TEIP, especialmente destinadas a territórios educativos (agrupamentos de escolas,
escolas e alunos) onde o risco de abandono escolar precoce é elevado, entre outros
problemas associados ao desempenho educativo. Também a participação em ofertas de
dupla certificação, nos ensinos básico e secundário, é diferenciada no território. Estes dados
desagregados, por NUT II, são analisados no sentido de avaliar se o perfil regional da
participação nas vias de dupla certificação é, de alguma forma, coincidente com o nível de
abandono registado nas regiões, ou se, mais do que o número, ou o peso relativo dos alunos
matriculados nestas vias, o que diferencia estas regiões são os níveis de sucesso e de eficiência
alcançados, e em particular, as taxas de desistência registadas nestas vias.
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RESPOSTA SÍNTESE À QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
A partir da análise comparativa da amostra de alunos matriculados no ano letivo 2007/2008 em
modalidades de dupla certificação e em ensino regular, realizada para efeitos de análise
contrafactual, é possível verificar em que medida estes alunos se distinguem relativamente às
três variáveis de caracterização consideradas – sexo, idade e escalão de apoio social escolar
(SASE). Estes dados, embora confinados a uma amostra de alunos delimitada, parecem indicar
que as modalidades de ensino profissionalizante, quer no ensino básico, quer no ensino
secundário, têm sobretudo constituído uma resposta educativa para alunos mais velhos e com
percursos escolares caracterizados pela retenção. No ensino básico, 84% dos alunos em CEF
têm entre 15 e 17 anos, enquanto na via regular apenas 12% dos alunos têm mais de 15 anos.
No ensino secundário, esta diferença entre modalidades não é tão significativa, embora o
peso dos alunos mais velhos (17 a 19 anos) matriculados em CP seja ainda consideravelmente
maior (45%) do que nos cursos CCH, onde é apenas de 8%. No entanto, os alunos entre os 15 e
os 16 anos de idade matriculados em CP representam já 55%. Em ambos os ciclos, regista-se
uma maior proporção de alunos do sexo masculino nas vias profissionalizantes do que no
ensino regular. Embora a distribuição pelo apoio social escolar seja muito próxima entre as
modalidades no ensino básico, os CP, no secundário, registam uma maior proporção de alunos
com dificuldades económicas (mais 12 p.p. do que nos CCH).
Ainda que com algumas distinções no que respeita aos perfis dos jovens por percurso
educativo e sinais de evolução desse perfil nos últimos anos - no sentido em que, nalguns casos,
se configurem cada vez mais como primeira escolha para alunos mais jovens e com menor
insucesso escolar - parece ser consensual que as modalidades de ensino profissionalizante
assumem uma importância fundamental no combate ao abandono escolar precoce
sobretudo para muitos dos jovens que não encontram no ensino regular um percurso possível
ou apelativo para prosseguirem os estudos. A maior apetência e motivação destes alunos por
um ensino mais prático, menos centrado na sala de aula, e mais orientado para a
profissionalização é um dos elementos mais valorizados.
No entanto, o carácter distintivo destas ofertas não parece ser suficiente para dar resposta às
necessidades dos jovens em risco de abandono escolar precoce. Os processos de decisão e
de escolha são difíceis e ainda imaturos e normalmente com poucas expectativas de sucesso.
O risco de desistência mantem-se particularmente elevado no primeiro ano dos cursos, O
desempenho escolar nas componentes de formação científica e sociocultural é geralmente
mais baixo do que nas componentes de formação em contexto de trabalho limitando as
perspetivas de prosseguimento de estudos entre ciclos (do básico para o secundário e do
secundário para o superior). O combate ao abandono escolar precoce obriga assim a um
acompanhamento atempado e regular, por parte dos profissionais, e muito próximo dos jovens
e das suas famílias, mas também a respostas complementares do sistema de educação e
formação no sentido de garantir, a par da permanência na educação, uma melhoria
progressiva do desempenho escolar destes alunos.
A cobertura regional do programa TEIP tem sido muito significativa. Desde 1996, ano em que o
programa se iniciou, tem-se assistido a um progressivo aumento do número de escolas
abrangidas em todas regiões do continente. Atualmente o TEIP3 abrange 137 agrupamentos
de escolas e escolas não agrupadas.
A maior expressão das regiões Norte e Lisboa, em particular o Grande Porto, a Grande Lisboa e
a Península de Setúbal, na intervenção do programa corresponde à incidência do problema
do abandono escolar precoce. Lisboa apresenta, no continente, uma das mais elevadas taxas
de retenção e desistência, quer no secundário quer no ensino básico. O Grande Porto e a
Península de Setúbal destacam-se com níveis de desistência elevados nos CEF e nos CP,
quando comparados com os valores globais da região Norte e Lisboa.
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Embora a intervenção TEIP2 no Algarve assuma um peso idêntico ao que regista no Norte ou
no Alentejo, com 9% das escolas e 11% dos alunos da região abrangidos, a incidência do
abandono escolar precoce é aqui mais significativa. É a região do continente onde se regista a
maior percentagem de jovens (18-24 anos) que abandonaram a escola antes de terminarem o
secundário e que não estão inseridos em educação e formação (26% em 2011). O Algarve
revela também valores muito expressivos de retenção e desistência: cerca de 9% no ensino
básico e de 25% no ensino secundário. A percentagem de alunos desistentes, em qualquer das
modalidades de ensino, é das mais elevadas do continente, particularmente nos CEF de ensino
secundário, onde mais de 1/5 dos alunos, em 2010/2011, tinha desistido destes cursos. No
âmbito do TEIP3, foram abrangidos mais 5 agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas
da região.
As regiões autónomas, não abrangidas pelo programa TEIP (apenas implementado no
continente), revelam as mais elevadas taxas de abandono precoce de educação e formação
- Açores com 44,3% e Madeira com 31,7%. Importaria equacionar, nestes territórios, a
pertinência de outras intervenções, para além das que atualmente existem, especialmente
dirigidas ao combate ao abandono escolar precoce e com uma lógica de atuação próxima
daquela que o programa TEIP tem assumido no continente, com resultados bastante positivos.
Nestas regiões, as ofertas de dupla certificação assumem uma expressão muito significativa no
número total de alunos matriculados, em particular no ensino secundário. Nalguns casos, até
superior aos valores globais para o país. A dinâmica de crescimento desta oferta, com
correspondência na evolução da procura, é apontada como tendo sido fundamental para a
redução da taxa de abandono precoce de educação e formação, registada em todas estas
regiões. Contudo, a aceleração desta trajetória exigirá, entre outras intervenções, uma
melhoria significativa dos níveis de desistência ainda registados nalgumas modalidades.
FUNDAMENTAÇÃO DA RESPOSTA
Intervenções QREN e jovens em risco de abandono escolar precoce

O contributo da oferta de dupla certificação para a promoção do sucesso escolar e, em
particular, para o combate ao abandono precoce é genericamente apreciado como muito
positivo pelos interlocutores entrevistados. Os indicadores de impacto apurados convergem no
suporte a esta apreciação. A estruturação de vias alternativas na escola para alunos com
perfis diferenciados, e normalmente pouco atraídos pelo ensino regular, é vista como uma
resposta adequada à permanência destes alunos no sistema educativo e à necessidade de
cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Particularmente a expansão desta
oferta, a partir de 2007, e o envolvimento massivo das escolas públicas, terão permitido
encontrar na escola, e na continuidade dos percursos educativos desses alunos, um conjunto
de soluções alternativas, passíveis de configurar respostas apelativas para esses alunos.
De acordo com a informação recolhida no trabalho de campo, e com os estudos disponíveis
sobre esta problemática, os jovens com elevado risco de desistência e de abandono escolar
precoce são genericamente caracterizados por:






baixa autoestima e falta de motivação para os estudos, em particular sentindo-se
pouco atraídos pelo ensino regular;
poucos hábitos de estudo e alguma dificuldade nas competências relacionais e no
saber-estar;
problemas de assiduidade, cumprimento de horários, participação nas tarefas,
sobretudo em contexto de aula, e nalguns casos associados a indisciplina e a relações
conflituosas em ambiente escolar;
percursos de insucesso escolar, marcados normalmente por dificuldades de
aprendizagem (nomeadamente em disciplinas de base nucleares como o português e
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a matemática), níveis de desempenho insuficientes e reprovações sucessivas; alguns
com registo de várias migrações entre cursos e modalidades de ensino;
idade superior à média da do nível de ensino que frequentam;
escolhas vocacionais/profissionais imaturas, desajustadas e difíceis, com pouca
expectativa de sucesso;
desvalorização da escola por parte das famílias e pouco acompanhamento da vida
escolar dos filhos;
famílias com baixos níveis de escolaridade e poucas expectativas face à trajetória
escolar e profissional futura dos jovens;
contextos familiares pouco estruturados, famílias disfuncionais e/ou com problemas
sociais e económicos agravados;
necessidade de entrada precoce no mercado de trabalho e de assistência à família
por razões económicas.

Há uma clara perceção, entre os profissionais de educação e formação, de que o abandono
escolar precoce assume uma natureza multidimensional e complexa, cujas razões vão muito
para além dos percursos educativos, combinando geralmente fatores de ordem individual e
socioeconómica. Os contextos familiares e as condições sociais e económicas em que as
famílias vivem são particularmente determinantes. Populações social e economicamente
desfavorecidas, nalguns casos minorias, e trajetórias de baixo investimento educativo no seio
da família são propícias ao desinvestimento continuado em educação nas novas gerações.
Por outro lado, o agravamento da situação económica das famílias, em particular com a
ocorrência de desemprego, ou com o prolongamento dos períodos de desemprego, tem
vindo a motivar mais os casos de desistência da escola. Os jovens vêem-se confrontados com
a necessidade de entrada precoce no mercado de trabalho e de assistência à família,
sobretudo quando ambos os pais se encontram desempregados. Nestes contextos, as
dificuldades em manter os filhos a estudar agravam-se.
Para a generalidade dos interlocutores entrevistados, grande parte do combate ao abandono
escolar precoce deve assim começar o mais cedo possível, sinalizando, nos primeiros ciclos do
ensino básico, os alunos em risco, e ser feito o mais próximo possível das famílias e dos seus
contextos particulares. De facto, na maioria das vezes, a desistência da escola não é um
episódio pontual e inesperado, mas o resultado de uma longa trajetória para o abandono
escolar precoce. Evitar esta trajetória, atuando de forma preventiva, ou interrompe-la
aquando dos seus primeiros sinais, parece ser a estratégia mais apropriada. Embora as
necessidades educativas desses jovens possam ter resposta numa oferta de educação e
formação mais adequada no espaço escolar, não dispensam um acompanhamento caso a
caso e integral, incluindo a vida do aluno para além desse espaço.
A partir da análise comparativa da amostra de alunos matriculados no ano letivo 2007/2008 em
modalidades de dupla certificação e em ensino regular, realizada para efeitos de análise
contrafactual, é possível verificar em que medida estes alunos se distinguem relativamente às
três variáveis de caracterização consideradas – sexo, idade e escalão de apoio social escolar
(ASE). Relativamente ao ensino básico (
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Quadro 27), 2/3 dos alunos no CEF são do sexo masculino e 84% têm entre 15 e 17 anos,
enquanto na via regular 57% são do sexo masculino e apenas 12% dos alunos têm mais de 15
anos. Já a distribuição pelo apoio social escolar é muito próxima entre as modalidades.
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Variáveis de caracterização

CEF
N

Sexo
Idade
ASE

Feminino
Masculino
13-14 anos
15-17 anos
ASE A + ASE B
Sem ASE/ ASE C

ER
%

3.254
6.333
1.478
8.109
3.389
6.198

34
66
16
84
35
65

N
13.701
18.232
27.960
3.973
11.970
19.963

%
43
57
88
12
37
63

Fonte: DGEEC – MISI (tratamento próprio).
Notas: Amostra dos alunos matriculados no ano letivo 2007/08 no 7º ano de escolaridade ou no 1º ano de
um CEF Tipo 2 e nos segmentos etários entre os 13 e os 17 anos. O número de alunos abrangidos pela
amostra no ensino básico é de 9540 alunos em percursos CEF e de 31933 alunos na via regular de ensino.

No ensino secundário (Quadro 28), regista-se também uma maior proporção de alunos do sexo
masculino nos CP (57%) do que nos CCH (44%). Os alunos entre os 15 e os 16 anos de idade,
matriculados em CP, representam 55%, embora o peso dos alunos mais velhos (17 a 19 anos)
seja ainda consideravelmente maior nesta modalidade (45%) do que nos cursos CCH, onde é
apenas de 8%. Relativamente ao apoio social escolar, os CP registam uma maior proporção de
alunos com dificuldades económicas (mais 12 p.p. do que nos CCH).

Quadro 28 – Características dos alunos matriculados no Ensino Secundário – Cursos Profissionais (CP) e Cursos CientíficoHumanísticos (CCH)
Variáveis de caracterização
CP
CCH
N
%
N
%
Sexo
Feminino
6.684
43
26.718
56
Masculino
8.754
57
20.595
44
Idade
15-16 anos
8.422
55
43.400
92
17-19 anos
7.019
45
3.913
8
ASE
ASE A + ASE B
4.323
28
7.482
16
Sem ASE/ ASE C
11.115
72
39.831
84
Fonte: DGEEC - MISI (tratamento próprio).
Notas: Amostra dos alunos matriculados no ano letivo 2007/08 no10º ano de escolaridade ou no 1º ano de
um CP e nos segmentos etários entre os 15 e os 19 anos. O número de alunos abrangidos pela amostra no
ensino secundário é de 15438 alunos em CP e de 47313 alunos em CCH.

Estes dados, embora confinados a uma amostra de alunos delimitada, parecem indicar que
estas modalidades de ensino profissionalizante, quer no ensino básico, quer no ensino
secundário, têm sobretudo constituído uma resposta educativa para alunos mais velhos e com
percursos escolares caracterizados pela retenção, para os quais, na verdade, o desafio do
combate ao abandono escolar precoce é não apenas mais premente como também mais
exigente. Também a informação recolhida junto dos interlocutores entrevistados aponta neste
sentido.
Os alunos que frequentam os Cursos de Educação e Formação (CEF) são maioritariamente
jovens secundarizados relativamente a outras opções (ensino regular), com um histórico de
retenções associadas a dificuldades de aprendizagem e/ou a comportamentos desviantes.
Ainda que esta modalidade seja, por isso, objeto de alguma estigmatização no sistema, ela é
também altamente valorizada pela maioria dos interlocutores entrevistados e apresenta
indicadores de impacto ao nível da redução da retenção, do abandono escolar e da
conclusão do ensino básico muito relevantes. Oferece uma alternativa válida e absolutamente
necessária ao percurso educativo destes alunos, sobretudo se usada em fases iniciais. Os CEF
são considerados “a solução e o engrenar de muitas vidas para muitos alunos que nunca
fariam o 3º ciclo”. Frequentemente assiste-se a uma mudança de atitude face à escola por
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parte dos jovens que frequentam os CEF (“Eles ficam a gostar da escola devido à experiência
no contexto de trabalho proporcionada pelo currículo do CEF”).
Já no que respeita aos alunos que ingressam nos Cursos Profissionais (CP), parece ser possível
encontrar diferentes perfis, com origem em quatro percursos distintos: (1) frequentavam um CEF
e veem no CP a possibilidade de continuar estudos e obter o 12º ano; (2) frequentaram o
ensino secundário via ensino regular e não tiveram sucesso escolar; (3) abandonaram em
algum momento o ensino e veem nos CP a oportunidade para regressar, obtendo o 12º ano e
uma certificação profissional; (4) provêm do ensino básico regular sem nunca terem estado em
situação de abandono escolar e optam pelos CP como primeira escolha porque querem obter
em simultâneo uma certificação escolar e uma certificação profissional.
Os alunos associados aos três primeiros percursos encaram os CP como a oportunidade de
obter certificação profissional através de uma via que possui um carácter mais prático e com
um peso menor da componente teórica, em termos de carga horária e de metodologias de
ensino. Nos últimos anos, com a valorização dos CP, os alunos cuja primeira opção recai nos CP
tem vindo a aumentar. Para além de obterem uma dupla certificação (escolar e profissional),
estes alunos consideram os CP como uma mais-valia para uma aprendizagem de carácter
mais prático (que lhes fornece competências valorizadas pelos empregadores) e, por outro
lado, como uma via mais fácil para a entrada no ensino superior (“porque sendo um ensino
mais acessível, é possível tirar melhores notas”).
Relativamente aos alunos dos Cursos de Aprendizagem (CA) (não contemplados no âmbito
dos dados MISI e da análise contrafactual) são geralmente jovens que já esgotaram as opções
que o sistema de ensino oferece. Normalmente têm um historial de retenções e/ou com
problemas comportamentais e relacionais em ambiente escolar. Todavia, este perfil sofreu
algumas alterações nos últimos anos “começando já a aparecer alunos, sobretudo nalgumas
áreas de educação e formação (p.e. mecatrónica) que, devido ao interesse e
reconhecimento social dos cursos, os escolhem como primeira opção”. O mesmo fenómeno é
também visível nos CP, “existindo algumas áreas de educação e formação (p.e. turismo) cujos
alunos são, na esmagadora maioria, provenientes do ensino regular, sem historial de problemas
de aprendizagem ou retenções e que reconhecem no ensino profissional a mais-valia de
permitir terminar o ensino secundário, prosseguir estudos para a faculdade e, ao mesmo
tempo, adquirir competências técnicas numa área profissional”. Valorizam sobretudo a
experiência profissional que lhes é garantida através dos estágios. Segundo estes interlocutores,
é também cada vez maior o número de alunos que opta por prosseguir estudos para o ensino
superior depois de terminado o curso profissional.
Ainda que se registem algumas distinções no que respeita aos perfis dos jovens, por percurso
educativo, e sinais de evolução desse perfil nos últimos anos no sentido em que, nalguns casos,
se configurem cada vez mais como primeira escolha para alunos mais jovens e com menor
insucesso escolar, parece ser consensual que estas modalidades assumem uma importância
fundamental no combate ao abandono escolar precoce, sobretudo para muitos dos jovens
que não encontram no ensino regular um percurso possível ou apelativo para prosseguirem os
estudos. A maior apetência e motivação destes alunos por um ensino mais prático, menos
centrado na sala de aula e mais orientado para a profissionalização é um dos elementos mais
valorizados pelo corpo docente e pelos próprios alunos.
No entanto, o carácter distintivo destas ofertas não parece ser suficiente para dar resposta às
necessidades dos jovens em risco de abandono escolar precoce. Os processos de decisão e
de escolha são difíceis e ainda imaturos e normalmente com poucas expectativas de sucesso.
O risco de desistência mantem-se particularmente elevado no primeiro ano dos cursos,
sobretudo devido a escolhas vocacionais desajustadas ou a expectativas desadequadas dos
jovens face à exigência dos cursos. O desempenho escolar nas componentes de formação
científica e sociocultural é geralmente mais baixo do que nas componentes de formação em
contexto de trabalho limitando as perspetivas de prosseguimento de estudos entre ciclos (do
básico para o secundário e do secundário para o superior). Nestes casos, as opções futuras por
áreas de educação/ formação mais tecnológicas ficam também limitadas, devido à
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impreparação e/ou a dificuldades de aprendizagem em matérias científicas de base
(português, matemática, física, química,…): “apenas os alunos com maior capacidade de
trabalho, mais motivados e com um projeto definido em termos vocacionais conseguem ter
maior sucesso na escola”.
O combate ao abandono escolar precoce obriga assim a um acompanhamento atempado e
regular, por parte dos profissionais, e muito próximo dos jovens e das suas famílias, mas também
a respostas complementares do sistema de educação e formação no sentido de garantir, a
par da permanência na educação, uma melhoria progressiva do desempenho escolar destes
alunos.
TEIP e abandono escolar precoce por região

A partir dos dados por NUT II, relativos à taxa de abandono escolar precoce de educação e
formação (
Quadro 29), é possível verificar que, em 2011, a percentagem de jovens (18-24 anos) sem o
secundário completo e que não frequentava ações de educação e formação era
particularmente elevada nas Regiões Autónomas. Os Açores registam a mais elevada taxa de
abandono precoce, com 44,3%, seguidos da Madeira, com 31,7%. No Continente, apenas o
Algarve está acima do valor do país, com 26%.

Quadro 29 - Taxa de abandono precoce de educação e formação em Portugal, por sexo e região NUT II (2011)
Total
(%)

Homens
(%)

Portugal
23,2
Norte
23,0
Centro
20,5
Lisboa
22,7
Alentejo
20,4
Algarve
26,0
RA Açores
44,3
RA Madeira
31,7
Fonte: INE/ Inquérito ao Emprego.

28,7
28,6
25,9
25,3
26,0
30,5
52,5
39,3

Mulheres
(%)
18,1
17,1
14,9
20,2
14,4
21,2
35,6
23,6

De notar ainda que a taxa de abandono precoce da educação e formação é, em todas as
regiões, mais elevada entre os homens. As diferenças entre homens e mulheres são muito
significativas. Apenas a região de Lisboa regista uma diferença inferior a 10 p.p. É também nas
Regiões Autónomas que o abandono precoce da educação e formação é particularmente
incidente entre os homens, registando-se taxas superiores em 16,9 p.p. e 15,7 p.p. às das
mulheres, na RAA e na RAM, respetivamente.
No que respeita à taxa de transição/conclusão no ensino secundário, no mesmo ano (Quadro
30), os valores registados pela Madeira e Açores (75,3% e 74,1%, respetivamente) são também
inferiores aos do continente (79,5%). No continente apenas o Algarve e Lisboa registavam taxas
de transição/conclusão no total do ensino secundário (na ordem dos 75%), inferiores à do país.
Nestas quatro regiões, as taxas de transição/conclusão no secundário são também as mais
baixas em qualquer das vias de ensino consideradas, cursos científico-humanísticos ou cursos
profissionalizantes. Nomeadamente nos Açores, a percentagem de alunos em cursos gerais
que transitam de ano ou concluem este ciclo foi a mais baixa, ficando cerca de 7 p.p. abaixo
da do continente.
A região Norte regista as mais elevadas taxas de transição/conclusão no ensino secundário,
quer nos cursos científico-humanísticos quer nos cursos profissionalizantes, com valores
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significativamente acima dos registados para Portugal nos cursos vocacionais (85,2% no Norte e
81,6% em Portugal).

Quadro 30 - Taxa de transição/conclusão no ensino secundário em Portugal por região NUT II (2010/2011)
Total

Cursos gerais/
Cursos
científicoprofissionalizantes
humanísticos
Portugal
79,2
77,7
81,6
Continente
79,5
78,0
81,9
Norte
82,1
80,0
85,2
Centro
80,6
79,6
82,0
Lisboa
75,3
74,8
76,4
Alentejo
79,5
77,4
82,5
Algarve
75,2
73,3
77,8
RA Açores
74,1
71,1
78,1
RA Madeira
75,3
74,3
77,1
Fonte: INE, I.P., Portugal 2012. Informação disponível até 30 de setembro de 2012; dados do Ministério da Educação e
Ciência – Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência.
Nota: A taxa de transição/ conclusão no ensino secundário, até ao ano letivo de 2007/2008, inclui os cursos
tecnológicos e a partir do ano letivo de 2008/2009 inclui também os Cursos Profissionais.

Tendo em conta a taxa de desistência nos ensinos básico e secundário, relativamente ao ano
letivo de 2010/2011 e com a mesma desagregação regional (Quadro 31), podemos observar
que as regiões autónomas revelam as mais elevadas percentagens de alunos retidos e
desistentes no ensino básico, total e em qualquer dos seus ciclos. No ensino secundário, estão
também entre as regiões do país com mais elevadas taxas de retenção e desistência (25,9%
nos Açores e 24,7% na Madeira). No continente, Lisboa e Algarve registam os valores mais
expressivos de alunos retidos e desistentes: 8,9% no total do básico e 24,8% no Algarve e 24,7%
em Lisboa, no ensino secundário. Os valores para o continente são de 7,3% no ensino básico e
de 20,5% no ensino secundário.

Quadro 31 - Taxa de retenção e desistência, segundo o nível de ensino em Portugal por região NUT II (2010/2011)
Ensino básico
Ensino secundário
Total
1º ciclo
2º ciclo
3º ciclo
Portugal
7,5
3,3
7,4
13,3
n.d.
Continente
7,3
3,2
7,1
12,9
20,5
Norte
6,1
2,5
5,3
11,2
17,9
Centro
6,5
2,8
6,2
11,5
19,4
Lisboa
8,9
3,8
9,5
15,7
24,7
Alentejo
8,5
4,2
8,6
14,7
20,5
Algarve
8,9
4,3
9,6
15,1
24,8
RA Açores
11,7
6,7
11,0
18,8
25,9
RA Madeira
11,2
5,1
11,9
19,1
24,7
Fontes: INE, I.P., Portugal 2012. Informação disponível até 30 de setembro de 2012; dados do Ministério da Educação e
Ciência – Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência; DGEEC/Regiões em Números 2010/2011; Secretaria
regional da Educação e Formação /Estatísticas da Educação 2010/2011 - Região Autónoma dos Açores; OSECRAM.

Relativamente ao continente, foi possível, através dos dados da MISI, isolar a taxa de
desistência por nível de ensino e modalidade para as NUT II. Os valores apresentados no
Quadro 32 mostram que, na região do Algarve, a percentagem de alunos desistentes,
relativamente às outras regiões, é mais elevada nos CEF, assumindo uma grande diferença
sobretudo nos CEF de nível secundário. Nestes cursos registaram-se no ano letivo de 2010/2011,
22,4% de alunos desistentes no Algarve, enquanto no Norte, Centro e em Lisboa, os valores
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oscilaram entre 3% a 5,7%. No Alentejo, apenas com dados para a NUTIII Lezíria do Tejo, não se
registaram desistências.
Nos Cursos Profissionais, o Algarve registou 11,4% de desistências neste ano letivo, o valor mais
elevado, mas próximo do registado no Alentejo (11,3%). No ensino artístico de nível secundário,
é a região Centro que se destaca com a taxa de desistência mais elevada (12,4%), seguida da
região do Algarve, com 11,9%. Mesmo no ensino regular de nível secundário, onde os valores
da taxa de desistência são globalmente baixos, o Algarve apresenta a mais elevada
percentagem de desistentes (5,7%).

Quadro 32 - Taxa de desistência, segundo o nível de ensino e modalidade por NUT II (2010/2011) – Continente ( %)
Nível de
ensino
Ensino Básico

Modalidade
Norte
0,2
0,3
6,0
3,8
2,4
5,7
8,6

Centro
0,2
4,1
6,4
3,6
12,5
3,0
8,9

NUT II
Lisboa Alentejo
0,4
0,4
1,1
0,0
5,6
5,0
4,3
3,7
3,3
2,9
5,4
0,0
8,3
11,3

Algarve
Regular
0,3
Ensino Artístico
n.d.
CEF
7,3
Ensino Secundário
Regular
5,7
Ensino Artístico
11,9
CEF
22,4
Curso Profissional
11,4
Fonte: Ministério da Educação / DGEEC.
Nota: Foram considerados os alunos que abandonaram ou que anularam a matrícula.

A desagregação destes dados ao nível da NUTII permite encontrar algumas diferenças
significativas nas taxas de desistência registadas em cada região, nomeadamente:








Os CEF, quer no ensino básico, quer no ensino secundário, assumem valores de
desistência mais elevados no Grande Porto (10,6% e 7,7%) e em Alto Trás-os-Montes (6,6
e 8,5%), comparativamente aos valores da região Norte.
No ensino básico, registam-se também taxas de desistência mais elevadas nos CEF no
Oeste (13,1%) e na Cova da Beira (11,1%), quando comparadas com o valor da região
Centro (6,4%). No Alentejo, com valores de desistência nestes cursos de 5%, destaca-se
o Alto Alentejo com uma taxa de desistência de 13,8%.
No ensino secundário, a taxa de desistência nos CEF em Baixo Mondego é quatro vezes
superior à da região Centro (12,5% face a 3%). Em Lisboa, a desistência nos CEF é
bastante mais elevada na Península de Setúbal (8,3%).
Nos Cursos Profissionais, as taxas de desistência mais elevadas assumem uma
distribuição muito semelhante às dos CEF. Registam-se sobretudo no Grande Porto e em
Alto Trás-os-Montes, no Baixo Vouga, na Península de Setúbal e no Alto Alentejo.

Analisando agora o Programa TEIP, apenas implementado no continente, e a cobertura da sua
intervenção a nível regional (NUT II e III), importará perceber se os territórios mais problemáticos,
do ponto de vista da taxa de desistência registada no sistema educativo e da taxa de
abandono precoce de educação e formação, estão a ser particularmente visados.
Relativamente à intervenção do TEIP2, até 2010/2011, foram abrangidas 105 escolas
(agrupamentos e escolas não agrupadas) e mais de 141 mil alunos, o que representava 9% do
número total de escolas do continente e cerca de 11% do número de alunos matriculados no
ensino pré-escolar, básico e secundário (Quadro 33).
De acordo com o relatório TEIP 2010/ 2011 (DGE, 2012), esta intervenção têm tido uma maior
incidência na população escolar do ensino básico, comparativamente ao peso relativo da
educação pré-escolar e do ensino secundário; em escolas que, relativamente ao todo
nacional, há maior peso relativo de alunos inscritos em cursos CEF e em PIEF (Programa
Integrado de Educação e Formação); e em projetos cuja orientação privilegia as tipologias de
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ação do eixo 1, apoio à melhoria das aprendizagens, e do eixo 2, prevenção do abandono,
absentismo e indisciplina.
Do ponto de vista regional, podemos verificar que a intervenção do TEIP2 tem sido muito
distribuída pelo país. Apenas o Centro regista uma intervenção menor, com 4% das escolas e
dos alunos da região envolvidos. O Alentejo e Lisboa registam o maior grau de cobertura da
população escolar abrangida pelo programa, com 14% e 13% respetivamente. Lisboa tem
também a maior percentagem de escolas envolvidas (11%).
Quadro 33 – Cobertura do Programa TEIP2 no continente e por NUT II (2010/2011)
Agrupamentos e escolas não
Alunos
agrupadas
Nº TEIP2
% no total
Nº TEIP2
Continente
105
9
141 881
Norte
38
9
58 057
Centro
9
4
8 580
Lisboa
43
11
58 969
Alentejo
9
9
9 155
Algarve
6
9
7 120
Fonte: DGE, 2012. Relatório TEIP 2010/2011.
Nota: Dados agregados da 1ª fase, 2ª e 3ª fases de adesão ao Programa TEIP2.
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% no total
11
11
4
13
14
11

A desagregação destes dados por NUT II permite verificar que é no Grande Porto e na Grande
Lisboa que se concentra um elevado número de escolas e agrupamentos intervencionados
pelo TEIP2. Cerca de metade do total das escolas abrangidas localizam-se nestas duas regiões
(18 no Grande Porto e 32 na Grande Lisboa). A Península de Setúbal assume também um peso
expressivo, com 10 escolas intervencionadas.
Atualmente está em curso o terceiro programa TEIP (TEIP3) dando continuidade aos objetivos
da edição anterior. Estão abrangidos, no presente ano letivo e na terceira edição do
programa, 137 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. O número de escolas
intervencionadas aumentou em todas as regiões. Contudo, foi na região Norte e no Alentejo
que esse aumento foi mais expressivo: no Norte, o número de escolas TEIP3 passou de 38 para
49 e no Alentejo de 9 para 17 escolas. Norte e Lisboa são as regiões com maior número de
escolas intervencionadas (49 em cada região).
A cobertura regional do programa TEIP tem sido, de facto, muito significativa. Desde 1996, ano
em que o programa se iniciou, tem-se assistido a um importante aumento do número de
escolas abrangidas: de 35 escolas em 1996 para os atuais 137 agrupamentos de escolas e
escolas não agrupadas, ultrapassando inclusivamente a meta estabelecida.
A maior expressão das regiões Norte e Lisboa, em particular o Grande Porto, a Grande Lisboa e
a Península de Setúbal, na intervenção do programa corresponde às características dos
grandes aglomerados urbanos, com elevada densidade populacional e problemas sociais e
económicos acrescidos, que tendem a afetar negativamente o desempenho educativo e o
risco de desistência precoce da escola, sobretudo em contextos mais localizados com uma
elevada concentração destas problemáticas. Como vimos, Lisboa apresentava, no continente,
uma das mais elevadas taxas de retenção e desistência, quer no secundário quer no ensino
básico. O Grande Porto e a Península de Setúbal destacaram-se com níveis de desistência
elevados nos CEF e nos CP, quando comparados com os valores da região Norte e Lisboa.
O Algarve revela também valores muito expressivos de retenção e desistência precoce,
semelhantes aos da região de Lisboa: cerca de 9% no ensino básico e de 25% no ensino
secundário. A percentagem de alunos desistentes, em qualquer das modalidades de ensino, é
das mais elevadas do continente, particularmente nos CEF de ensino secundário, onde mais de
1/5 dos alunos, em 2010/2011, tinha desistido destes cursos, enquanto os valores da desistência
nos CEF se situavam entre os 3% e os 6% nas outras regiões. De notar também que o Algarve é
a região do continente onde se regista a maior percentagem de jovens (18-24 anos) que
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abandonaram a escola antes de terminarem o secundário e que não estão inseridos em
educação e formação (26% em 2011).
Entre outros aspetos, as características económicas desta região, com uma especialização
produtiva assente sobretudo em sectores com uma significativa capacidade de gerar
emprego pouco qualificado e sazonal, condicionam certamente as opções dos jovens e das
famílias relativamente à continuidade dos estudos. Embora a intervenção TEIP2 nesta região
assuma um peso idêntico ao que regista no Norte ou no Alentejo, com 9% das escolas e 11%
dos alunos da região abrangidos, a incidência do abandono escolar precoce parece ser aqui
mais significativa. Já no âmbito do TEIP3, foram abrangidos mais 5 agrupamentos de escolas ou
escolas não agrupadas da região.
Importará, finalmente, salientar que as regiões autónomas, não abrangidas pelo programa TEIP
(apenas implementado no continente), revelam a mais elevada taxa de abandono precoce
de educação e formação - Açores com 44,3% e Madeira com 31,7% - valores muito acima dos
verificados nas outras regiões do país. Estas resultam naturalmente das taxas de retenção e
desistência registadas nos ensinos básico e secundário em anos precedentes que, embora
revelando uma melhoria progressiva, têm vindo a ser sistematicamente mais elevadas nestas
regiões do que no resto do país.
Participação nas vias de dupla certificação e abandono escolar precoce por região

Tendo igualmente como referência os valores regionalizados da taxa de abandono precoce
de educação e formação, para o ano 2011, analisa-se agora a sua correspondência com o
peso regional das ofertas de dupla certificação, por NUT II, em termos do número de alunos
matriculados (cf. Quadro anexo 5 e Quadro anexo 6).
Estes dados relativos a 2010/2011 permitem já verificar a diminuta expressão que os Cursos de
Educação e Formação dirigidos a jovens assumem nas Regiões Autónomas e no Algarve,
particularmente ao nível do 2º ciclo do básico. No 3º ciclo do básico, os CEF representam já
cerca de 12% dos alunos deste ciclo no Algarve e 10,5% na RAM, valores até ligeiramente
superiores aos registados para o país. A RAA revela ainda uma reduzida expressão desta oferta.
No ensino secundário, o peso dos alunos matriculados em Cursos Profissionais nestas regiões é
bastante mais elevado. No Algarve, representa 36,1% dos alunos matriculados no secundário.
Os Açores, 26,9% dos alunos matriculados no secundário estão em Cursos Profissionais. Na
Madeira, o peso é inferior (19,6%) ainda que significativo. Neste ciclo, a expressão dos CEF
nestas regiões é muito reduzida.
De acordo com a informação recolhida no âmbito da entrevista com a DRQP da RAM, a
redução significativa da taxa de abandono precoce de educação e formação registada na
região, entre 2007 e 2011 (de 48,3% para 31,7%), e a melhoria dos indicadores de retenção e
desistência do ensino secundário no mesmo período (de 26,6% para 24,7%), beneficiaram dos
contributos das diversas formações profissionalizantes na RAM, orientadas para os jovens.
Os cursos de dupla certificação, com destaque para a expansão dos Cursos Profissionais,
desempenharam um papel relevante, quer no desempenho educativo dos alunos ainda no
sistema educativo, quer na recuperação dos jovens que já tinham desistido da escola (nesse
período, a percentagem de jovens entre 20 e 24 anos em ofertas de dupla certificação
cresceu de 38,7% para 50,9%). Com o início da vigência do Programa Rumos em 2007, o
financiamento do FSE foi determinante para esta expansão, com impacto na adesão das
escolas públicas mas também de entidades privadas. O
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Quadro 34 ilustra a relevância, na região, das modalidades de dupla certificação no ensino
secundário. Em 2011/2012, estas representavam 40% do total de alunos no secundário.
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- Relatório Final Quadro 34 – Número de alunos matriculados no ensino secundário, por modalidade na RAM (2007/2008 a 2011/2012)
2007/2008

2008/2009
(a)
Nº
%
431
4,6
1.623
17,5
0,0
1.406
15,1

2009/2010

2010/2011

Nº
%
Nº
%
Nº
%
CEF
233
2,6
496
5,2
539
5,5
Cursos Profissionais
1.427
16,1
1.580
16,6
1.633
16,8
Cursos de Aprendizagem
0,0
59
0,6
115
1,2
Ensino Tecnológico
1.438
16,2
1.447
15,2
1.493
15,3
Total
Cursos
de
Dupla
3.098
34,9
3.460
37,2
3.582
37,7
3.780
38,8
Certificação
Ensino Regular
5.785
65,1
5.837
62,8
5.917
62,3
5.954
61,2
Total de Jovens
8.883
100,0
9.297
100,0
9.499
100,0
9.734
100,0
Fonte: OSECRAM
Notas: (a) Nos Cursos Profissionais estão englobados os Cursos de Aprendizagem. (b) Dados provisórios.

2011/2012 (b)
Nº
398
1.702
62
1.077

%
4,9
21,1
0,8
13,3

3.239

40,1

4.784
8.073

59,3
100,0

Os dados relativos à variação, entre 2007/08 e 2011/12, do número de alunos matriculados no
ensino secundário, por modalidade (Quadro 35), mostram que os percursos de dupla
certificação registaram um ligeiro crescimento neste período (+4,6%), enquanto o ensino
regular perdeu mil alunos (-17,3%). Esta quebra resulta da quebra global de 810 alunos no
conjunto da formação secundária e do maior número de alunos inscritos em modalidades de
dupla certificação. Como se pode verificar, registou-se um crescimento acentuado de alunos
nos CEF (70,8%) e um aumento de cerca de 19% do número de alunos nos CP.
Simultaneamente houve uma diminuição expressiva do volume de formandos no ensino
tecnológico (-25%), a segunda modalidade mais representada nos percursos de dupla
certificação.

Quadro 35 – Variação do número de alunos matriculados no ensino secundário, por modalidade na RAM (2007/2008 a
2011/2012) (%)
Modalidades de Formação
CEF
Cursos Profissionais
Cursos de Aprendizagem
Ensino Tecnológico
Cursos de Dupla Certificação
Ensino Regular
Total de Jovens
Fonte: OSECRAM.

Variação2007/08-2011/2012
70,8
19,3
-25,1
4,6
-17,3
-9,1

Admite-se alguma dificuldade no cumprimento das metas de redução da taxa de abandono
precoce de educação e formação na região. Em 2011, este indicador era ainda o dobro da
meta para 2015 e cerca de três vezes superior à meta para 2020. Face ao ritmo observado no
passado recente (entre 2005 e 2011 a redução média anual foi de 2,8% acelerando-se, entre
2009 e 2011, para cerca de 3,9%), para atingir a meta do PNR, a Madeira teria que acelerar
esta trajetória para uma redução média anual de 4,2% até 2015, o que, segundo a DRQP é
difícil de conseguir. Já a meta para 2020 parece mais razoável.
Os principais desafios que se colocam ao combate ao abandono escolar, no médio prazo, são
apresentados no Documento “Referenciais Estratégicos da Secretaria Regional da Educação e
Recursos Humanos” de 20 de Fevereiro de 2013, nos seguintes termos:






Diminuir o abandono escolar precoce e promover o sucesso educativo.
Desenvolver instrumentos de deteção precoce de alunos com indícios de absentismo e
de abandono escolar.
Adequar a formação dos profissionais para darem resposta a estas problemáticas.
Estabelecer parcerias com entidades de forma a possibilitar uma resposta integrada e
globalizante.
Promover a participação ativa dos diversos intervenientes da comunidade escolar.
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Programar a intervenção junto dos contextos familiares dos alunos.
Incentivar a criação de respostas formativas adequadas aos diferentes alunos e
percursos.
Introduzir mecanismos de controlo que permitam antecipar e atuar em tempo útil sobre
os todos os casos individuais de potencial abandono.
Estabelecer processos concretos que permitam a recuperação de casos.

Relativamente às ações a desenvolver, destacam-se a criação das ferramentas necessárias à
deteção do abandono escolar precoce e do absentismo e o desenvolvimento de estudos que
permitam tipificar as situações de abandono escolar precoce. No tocante às escolas, e não
obstante reconhecer-se os esforços existentes para combater o abandono precoce, não existe
uma visão em profundidade do que está em curso, na medida em que não estão
estabelecidas orientações padrão que induzam procedimentos, p.e., na organização e
funcionamento de dispositivos de orientação escolar e vocacional e/ ou na criação de rotinas
na relação com a comunidade e as empresas.
Já no que respeita aos Açores, a taxa de abandono precoce de educação e formação era,
ainda em 2011, quase o dobro da do país. Efetivamente, 44% dos jovens entre os 18 e os 24
anos abandonaram a escola sem o ensino secundário e não estavam a estudar, face a 23,2%
de jovens nesta situação no total do país. Tendo em conta a informação recolhida no âmbito
da entrevista com a Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional da RAA, em
nenhum dos cenários apresentados para a região se chegará à meta de convergência que
Portugal assumiu no âmbito da estratégia Europa 2020. O cenário mais otimista aponta para
taxas entre os 27% e os 30%. Equaciona-se inclusivamente a possibilidade de agravamento
deste indicador na região, num cenário mais pessimista, em que a taxa de abandono precoce
poderá chegar a 49%. No entanto, é de referir, segundo o interlocutor entrevistado, que o
decréscimo que tem vindo a ser verificado é sustentável e o contributo dos investimentos QREN
na redução já efetuada é evidente. Ainda assim, “mais do que arranjar medidas novas é
necessário aperfeiçoar as existentes e especialmente monitorizar e medir resultados”.
Segundo a DREQP, o QREN assume um contributo claro nesta diminuição. Por um lado, o
PROEMPREGO ao financiar a totalidade dos Cursos Profissionais no ensino secundário (“são os
mais eficazes na redução do abandono”). “Mesmo carecendo de uma avaliação
aprofundada, torna-se evidente que a partir do programa as escolas estão dotados de cursos
e ações com alguma qualidade. Essa qualidade tem sido reconhecida a nível internacional,
com prémios e medalhas Euroskills. O ensino profissional já é uma opção tão válida como o
ensino regular”. Por outro lado, no ensino básico, o QREN apoia, embora com num peso
relativo muito inferior, cursos inspirados nos Cursos de Aprendizagem, tais como o PROFIJ,
especialmente orientados para percursos de maior insucesso e abandono. O peso de jovens
envolvidos em medidas de dupla certificação no ensino básico e secundário ascende a cerca
de 40% na RAA.
Destacam-se ainda, neste domínio, os cursos Reativar, destinados a qualificar jovens
desempregados com o 12.º ano de escolaridade, e o alargamento da escolaridade
obrigatória, como determinante no prosseguimento dos estudos (“eram poucos os que eram
obrigados a prosseguir estudos…questão cultural…na região. O sector primário está enraizado
na sociedade e os jovens iam trabalhar com os pais. Não haver trabalho é fator de
manutenção da escola, aspeto já incorporado por uma boa parte das famílias açorianas”).
Para o próximo ciclo de fundos comunitários estão a ser equacionados, no âmbito da “Agenda
Regional para o Emprego e Competitividade Empresarial”, o reforço da oferta de Cursos
Profissionais e de PROFIJ e a implementação do sistema dual de aprendizagem na região
(“Dual Azores”), embora esta última medida mereça reservas, devido ao tecido empresarial,
muito pouco industrializado, da região.
Do ponto de vista de medidas para combate ao abandono precoce da escola, mereceram
particular referência a necessidade de um sistema informático que acompanhe toda a
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trajetória escolar do aluno, a exigência de monitorização e acompanhamento das escolas e a
necessidade de valorização das vias de dupla certificação, em particular dos cursos PROFIJ,
inclusive no seio das escolas e junto dos próprios professores. “Nos Cursos Profissionais essa
imagem está cada vez mais valorizada”. Aponta-se também a necessidade de maior
adequação e incisão, no combate ao abandono escolar precoce, ao nível da gestão das
escolas, dos dispositivos de orientação escolar e vocacional, da relação com a comunidade e
com as empresas e das estratégias pedagógicas.
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III.6. Os impactos estimados das intervenções apoiadas pelo QREN justificam os custos
associados?
CONTEXTUALIZAÇÃO
Conforme explicitado aquando da descrição do enunciado metodológico no âmbito do
Relatório Inicial, a resposta a esta questão pressupõe uma ponderação entre o perfil dos
impactos alcançados e o volume do investimento realizado. Complementarmente, assume-se
como relevante na estratégia de resposta à questão o recurso a informação discriminada
sobre o investimento realizado, incluindo a aferição de custos unitários relativos ao
financiamento FSE.
Nesta perspetiva, a resposta à questão distingue dois níveis de análise: um dirigido à aferição
dos custos globais associados à estratégia implementada e outro centrado na análise de
custos unitários das intervenções apoiadas. O primeiro domínio de análise visa apoiar uma
avaliação global da proporcionalidade do investimento realizado, enquanto o segundo
domínio de análise procura aferir da razoabilidade do custo associado a cada um dos
instrumentos mobilizados.
RESPOSTA SÍNTESE À QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
A expressão dos impactos alcançados nos domínios de atuação e considerando as metas
assumidas pela programação e, mais amplamente, pelas políticas públicas de educação e
formação, remetem para uma resposta afirmativa a esta questão de avaliação. Com efeito,
ao nível do ensino básico o total de alunos nas vias profissionalizantes corresponde a cerca de
10% do total de alunos, a taxa real de escolarização no 3º ciclo progrediu de 86,5% para 92,1%
no período em análise, a taxa de abandono escolar reduziu-se para valores residuais neste
nível de ensino.
No ensino secundário, o total de alunos a frequentar as vias profissionalizantes eleva-se a 38,8%,
a taxa real de escolarização progrediu de 60% para 72,5% e a taxa de abandono escolar
precoce caiu 18,2 p.p. no período em análise.
Como ficou explícito na análise comparativa realizada entre os resultados dos alunos a
frequentar as vias profissionalizantes e os alunos a frequentar o ensino regular, o diferencial de
contribuição das primeiras para os impactos alcançados é muito expressivo.
Ora, estes resultados correspondem a um investimento global do FSE que é inferior a 10% do
total da despesa realizada no sistema de educação e formação (0,6% do PIB em 2011) e que o
seu contributo não representa mais de 50% da despesa pública total efetuada com estas
modalidades. Nesta perspetiva, considera-se que os resultados alcançados nos indicadores de
impacto selecionados para aferir a eficácia das políticas apoiadas são de molde a justificar o
investimento realizado.
No que se refere à adequação dos custos unitários das intervenções apoiadas, os dados
recolhidos explicitam, também, que os custos unitários associados ao financiamento do FSE
mostram um bom nível de eficiência. Com efeito, embora os termos da comparação não
sejam metodologicamente idênticos43 e, nessa medida, possam introduzir algum desvio nos
valores apurados, o conjunto de indicadores recolhidos permite reconhecer que, num plano

43 Conforme se explicita na nota metodológica apresentada na Caixa 3
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comparativo com outras fontes de financiamento, os custos unitários do FSE se situam em níveis
relativamente baixos. Complementarmente, o cruzamento de dados a nível nacional e
europeu sugere que, à luz de critérios de preservação da qualidade e eficácia da formação,
não será muito grande a margem de manobra para promover significativos ganhos de
eficiência no sistema por via do financiamento do FSE. Excetua-se desta leitura as Regiões
Autónomas da Madeira e Açores onde os custos médios são significativamente mais elevados
do que a média nacional e, mesmo, mais elevados do que os custos médios apurados para
outras modalidades de ensino.
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FUNDAMENTAÇÃO DA RESPOSTA
Volume, evolução e peso do investimento realizado nas vias de dupla certificação no quadro do
investimento global nas políticas de educação e formação

O total da despesa aprovada nas modalidades de dupla certificação e nos projetos TEIP
ascende, para o período de 2007 a 2011, a 2.326 milhões de euros conforme explicitado no
quadro seguinte.

Quadro 36 – Despesa aprovada por modalidade de formação e programa operacional – 2007-2011
Tipologia

Descrição da tipologia

Aprovado em valor de

Aprovado em valor

Aprovada em valor

custo total

Despesa Pública

despesa FSE

€
POPH

4 238 991 751,74

01.01.00.00

Sistema de Aprendizagem

01.02.00.00

Cursos Profissionais

01.03.00.00

Cursos de Educação Formação de Jov ens

08.01.01.00

Sistema de Aprendizagem

08.01.02.00

Cursos Profissionais

08.01.03.00
09.01.02.00

€

€

4 226 156 189,92

2 954 552 778,92

231 623 641,07

231 623 228,27

162 136 259,82

1 239 853 133,18

1 234 282 530,28

863 997 771,44

543 071 316,64

542 948 263,28

380 063 785,08

4 880 027,91

4 880 027,91

3 543 388,27

15 309 787,17

14 960 020,48

10 862 470,87

Cursos de Educação Formação de Jov ens

8 090 751,34

8 088 850,91

5 873 314,67

Cursos Profissionais

6 192 390,07

5 820 345,34

2 945 094,73

2 049 021 047,38

2 042 603 266,47

1 429 422 084,88

Subtotal
06.11.00.00

Programas Integrados de Promoção do Sucesso Educativ o

115 857 874,88

115 857 874,88

83 012 167,39

09.06.11.00

Programas Integrados de Promoção do Sucesso Educativ o

25 091 782,10

25 091 782,10

12 696 441,77

140 949 656,98

140 949 656,98

95 708 609,16

97 479 902,85

97 401 779,78

82 791 512,77

Subtotal
PROEMPREGO
01.01.01.01

Cursos Aprendizagem

01.01.01.02

Cursos de ensino profissional

01.01.01.04

Cursos PROFIJ
Subtotal

PO RUMOS

6 821 149,71

6 801 262,16

5 781 072,84

75 060 724,44

75 007 306,60

63 756 210,56

15 598 028,70

15 593 211,02

13 254 229,37

97 479 902,85

97 401 779,78

82 791 512,77

39 188 709,87

39 118 350,57

31 294 680,43

01.01.01.01

Sistema de Aprendizagem

4 802 044,50

4 802 044,50

3 841 635,58

01.01.02.02

Ensino Profissional

18 448 981,60

18 379 843,36

14 703 874,67

01.01.03.01

Cursos de Educação e Formação

15 937 683,77

15 936 462,71

12 749 170,18

Subtotal

39 188 709,87

39 118 350,57

31 294 680,43

2 185 689 660,10

2 179 123 396,82

1 543 508 278,08

Modalidades de Dupla Certificação
Programas Integrados de Promoção do Sucesso Educativ o
Total

140 949 656,98

140 949 656,98

95 708 609,16

4 375 660 364,46

4 362 676 320,27

3 068 638 972,12

Fonte: IGFSE/SIIFSE

A análise do resumo da despesa aprovada permite concluir, também, que os TEIP têm uma
representatividade financeira relativamente residual no conjunto da despesa, representando,
até 2011, apenas cerca de 1% do total aprovado nos diferentes programas e 1,1% da despesa
aprovada no período pelo POPH. De referir que os dados relativos a 2012 encaminhados pelo
POPH antecipam um reforço muito significativo da execução orçamental nos TEIP em 2012
(cerca de 90 milhões de euros), o que aponta para um quadro de fraca execução da medida
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no período temporal a que se referem os dados coligidos no SIIFSE. Complementarmente,
verifica-se que o ensino profissional concentra 57% da despesa aprovada em todos os
Programas Operacionais, sendo a modalidade que concentra maior volume de
financiamento. Os Cursos de Educação e Formação são a segunda modalidade com maior
financiamento associado, representando cerca de 25% da despesa total aprovada enquanto
os Cursos de Aprendizagem representam cerca de 11% da despesa aprovada.
Procurando contemplar uma aferição do contributo anual do FSE para o financiamento dos
instrumentos de política em curso de avaliação, procedemos a um exercício de divisão do
total aprovado pelo número de anos, obtendo uma repartição equitativa da despesa
aprovada.
O exercício de anualização da despesa associada ao financiamento de cursos de dupla
certificação, com base na divisão simples pelo número de anos abrangidos, permite associar
ao FSE um esforço anual de cerca de 462 milhões de euros no financiamento dos instrumentos
de política em causa no continente e nas regiões autónomas, sendo que cerca de 80% deste
montante é canalizado para o financiamento do ensino profissional ao nível do ensino
secundário e os Cursos de Educação e Formação ao nível, sobretudo, do ensino básico.
A análise da despesa de funcionamento realizada no âmbito do sistema de educação e
formação ao nível dos ensinos básico e secundário no continente, segundo a área de despesa
e a fonte de financiamento, permite concluir, desde logo, que mais de 80% da despesa se
concentra no financiamento da oferta regular e que a sua evolução ao longo do período
apresenta uma linha de crescimento entre 2007 e 2010 que é interrompida em 2011 e em certa
medida retomada em 2012. Olhando para a despesa pública afeta à oferta de dupla
certificação verifica-se que esta cresceu de forma continua e relativamente intensa entre 2007
e 2010 vindo a decair moderadamente desde essa altura. Como confirmaremos adiante, as
quebras verificadas a partir de 2010 no que se refere aos custos de funcionamento dos níveis
de ensino em questão e das modalidades de dupla certificação apresentam uma intensidade
inferior à verificada para a totalidade do orçamento da educação.
Globalmente, e assumindo uma distribuição linear do financiamento FSE ao longo do período,
é possível constatar que o financiamento associado às ofertas de dupla certificação não
ultrapassa mais de 18% (2011) do financiamento total afeto aos ensinos básico e secundário e
que o financiamento assegurado pelo FSE a estas ofertas é inferior a 10% do total da despesa.
Considerando que no ano letivo 2010/2011 o número de alunos nas vias vocacionais
representava já cerca de 38% do total, o indicador acima apresentado aponta para uma subrepresentação destas vias na despesa total.
Quadro 37 – Despesas de funcionamento do ensino básico e secundário 2007-2012

Despesas de Funcionamento Ensino Básico e Secundário (milhões de euros)
2007
2008
2009
2010
2011
EB/ES Regular
4176
4150
4461
4803
4389
Dupla Certificação Jovens ME
40
317
458
582
554
Dupla Certificação Jovens FSE
432
432
432
432
432
Sub-total DC
472
749
890
1014
986
Total
4648
4899
5351
5817
5375

2012
4731
518
472
990
5721

% Dupla Certificação no Total
% FSE no Total EB/ES

17%
8%

10%
9%

15%
9%

17%
8%

17%
7%

18%
8%

Fonte: Ministério da Educação e Ciência / DGPGF

Tomando por referência o total da despesa realizada em 2011 (que se aproxima muito da de
2012 que é a única que está corretamente anualizada no que se refere ao financiamento FSE)
e o PIB em 2011, pode verificar-se (cálculos próprios) que o total da despesa afeta às ofertas
profissionalizantes representa cerca de 0,6% do PIB. Tomando em consideração que a grande
fatia desta despesa se refere ao ensino secundário, recorremos a dados da Comissão Europeia
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relativos a 2003 (os únicos acedidos) que distinguem o financiamento público ao nível do
ensino secundário por tipo de programa para comparar a proporcionalidade da despesa
afeta a estes programas em Portugal. Analisando esses dados, podemos verificar que o volume
da despesa afeta aos programas profissionalizantes varia entre 1,1% da Finlândia, o valor mais
elevado, e 0,4% em Chipre e na Turquia. A Hungria, a Holanda e a Eslováquia apresentam um
valor de 1% do PIB, a Suécia de 0,8%, o Luxemburgo e a Alemanha de 0,7 e a França e a
Bulgária de 0,6%. De notar que no ano em causa o valor obtido para Portugal seria bem inferior
aos 0,6% apurados para 2011.
Nesta perspetiva, considerando a centralidade atribuída às metas de redução do abandono
escolar precoce e a ambição das metas definidas para a expansão da oferta de dupla
certificação (cerca de 50% do total de alunos a frequentarem o ensino secundário) que
orientaram a programação do Agenda Potencial Humano e foram reiteradas já pelo atual
governo, é possível afirmar que o financiamento associado a estas políticas estará ainda
aquém de ter a proporcionalidade adequada. Complementarmente, importa reconhecer a
importância do financiamento associado ao FSE para assegurar este segmento da oferta na
medida em que o seu contributo (considerando o custo total) representa perto de metade da
despesa pública canalizada para o financiamento das vias profissionalizantes. Este indicador
evidencia bem, sobretudo num contexto de redução da despesa pública no sistema
educativo, a dependência que a sustentabilidade da aposta referida à expansão da oferta de
dupla certificação e, consequentemente, da aposta na drástica redução do abandono
escolar precoce têm dos apoios canalizados por via do FSE.
Adequação dos custos unitários das intervenções apoiadas

Na estratégia de resposta a esta questão procurou-se mobilizar o conjunto de referências
disponíveis relativamente a custos unitários ao nível do ensino secundário e promover uma
leitura integrada dos mesmos. O ponto de partida da análise é, como suscitado pela
subquestão de avaliação em causa, analisar a proporcionalidade dos custos unitários
associados à intervenção do FSE. Neste sentido, o recurso a custos padrão que permitam
referenciar os custos FSE e, nesse quadro, os instrumentos de política apoiados constitui um
recurso fundamental para o exercício de resposta a esta subquestão. Uma vez que cada uma
das fontes consideradas adota uma metodologia própria para a determinação dos custos
unitários, a leitura comparativa proporcionada pelo exercício realizado não deve merecer uma
leitura absoluta e linear, permitindo, antes, a construção de termos de referência que no seu
conjunto ajudam a ajuizar a proporcionalidade dos custos unitários financiados pelo FSE. Ao
nível da operacionalização, assumiu-se a utilidade de analisar em conjunto o custo unitário da
via geral do ensino secundário, o custo unitário das modalidades de dupla certificação
incluídas no ensino secundário público (só parcialmente financiadas pelo FSE em algumas
regiões), o custo unitário das modalidades de dupla certificação promovidas na rede de
escolas profissionais privadas e na rede de implementação dos Cursos de Aprendizagem (onde
se concentra o financiamento do FSE).
A partir da recolha efetuada, os custos de referência mobilizados para o exercício são:







Os custos unitários turma calculados pelo Grupo de Trabalho para o Apuramento do
Custo Real dos Alunos do Ensino Público por Ano de Escolaridade que distinguem os
custos associados à via regular e às vias vocacionais;
Os custos unitários por aluno apurados pelo Tribunal de Contas realizada em 2011 por
solicitação da Assembleia da República e que contemplam um valor global para o
2º/3º ciclo do CEB e para o Ensino secundário;
Os custos médios apurados pela OCDE para a despesa por aluno por tipo de programa
no ensino secundário;
Os custos unitários por turma aprovados pelo FSE e os custos unitários por hora formação
apurados através do SIIFSE para as modalidades de dupla certificação financiadas pelo
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FSE, ou seja, Cursos Profissionais, Cursos de Aprendizagem e Cursos de Educação e
Formação.
Como se verifica do exposto, não existe harmonização entre as fontes consultadas no que se
refere à unidade em análise (turma, aluno ou hora de formação) nem total coincidência entre
o objeto tomado para cálculo e a metodologia usada. Por essa razão, entende-se necessário
apresentar de forma resumida os principais pressupostos implícitos no cálculo de cada um dos
custos considerados.
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Caixa 3 – Principais pressupostos dos custos unitários mobilizados
Grupo de Trabalho para o Apuramento do Custo Real dos Alunos do Ensino Público por Ano de
Escolaridade
Os dados relativos ao exercício realizado pelo Grupo de Trabalho SEEAE referem-se ao ano letivo
2009/2010
Dos oito cenários trabalhados pelo GTSEEAE considerámos aquele que, de entre os que discrimina valores
segundo as vias, apresenta, de acordo com os autores do trabalho, maio precisão na determinação dos
custos.
No exercício realizado não se consideram custos de investimento. Consideraram-se como rúbricas
fundamentais para cálculo: “custo da docência, custo da manutenção básica relacionada com as
instalações e custos administrativos”.
O cenário base considerado exclui custos indiretos com professores sem atividade letiva e custos com
cozinheiras. Para além deste cenário, incluíram-se no quadro os cenários que projetam a evolução do
custo tendo em consideração os cortes salariais adotados no âmbito da implementação do programa de
ajustamento.
As fontes de financiamento consideradas incluem o FSE no que se refere aos cursos de dupla certificação
promovidos na rede pública.
A dimensão média apurada das turmas ronda os 20 – 22 alunos, tornando mais efetiva a comparação
com os custos unitários estabelecidos para as escolas profissionais privadas.
Por turmas de ensino profissionalizante consideraram-se as turmas do ensino tecnológico, artístico e
profissional.

Relatório do Tribunal de Contas
O período em análise é o ano letivo 2009/2010
O cálculo agrega todas as modalidades de ensino promovidas nas rede pública pelo facto de os dados
financeiros não se encontrarem desagregados. Nesta medida, o exercício contempla, também, as ofertas
formativas para adultos.
Excluíram-se do cálculo as despesas de investimento, as despesas suportadas pelo FSE e aquelas que se
referem a funções não letivas. Também não se incluíram as despesas de funcionamento inerentes ao
MEC.
Os apuramentos realizados agregam os custos relativos aos 2 e 3º ciclo do básico e o ensino secundário.

Dados da OCDE
Os dados usados referem-se a 2009.
Os cálculos feitos pela OCDE contemplam o total despesa realizada pelos estabelecimentos de ensino no
nível secundário de ensino dividida pelo número de alunos (equivalente a tempo inteiro).
Os cálculos são apresentados pela OCDE em dólares dos Estados Unidos e, para efeitos de comparação,
foram convertidos e euros tendo por referência a taxa de câmbio em vigor em janeiro de 2009.
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O custo unitário por turma considerado refere-se ao valor médio dos montantes por turma aprovados pelo
Despacho 11498/2012 (entre 80.080 euros e 98.920 euros).
No caso dos custos unitários por hora/formando os valores apurados têm por base: custo total executado
em 31.12.2011 / volume de horas de formação por tipologia de projeto. Os valores do custo total integram
todos os custos elegíveis pelo que, sendo as elegibilidades são diferentes de acordo com a modalidade,
o custo médio apurado é influenciado pela diferenciação existente ao nível do tipo de despesa
financiada pelo FSE. Em particular, chama-se à atenção para o facto dos custos associados aos Cursos
de Aprendizagem integrarem uma componente de apoio a formandos (bolsa) que não têm um mesmo
tipo de elegibilidade nas outras modalidades.

A leitura dos principais pressupostos apresentados, permite fixar as advertências tendo em
conta o tipo de análise pretendida:







A discriminação entre a via geral e profissionalizante apresentada no exercício do
GTSEEAE tem por base a dimensão do currículo uma vez que não existem custos
discriminados a este nível.
De acordo com o GTSEEAE as custos unitários apurados poderão estar sobrestimados.
Ao considerarem os dados relativos a todas as ofertas para jovens e adultos, os cálculos
realizados pelo Tribunal de Contas “normalizam” situações muito contrastadas do ponto
de vista do número médio de alunos o que tenderá a penalizar o custo médio das
ofertas para jovens onde o número de alunos tenderá a ser superior e mais estável ao
longo do tempo.
Os cálculos da OCDE não têm capacidade discriminativa do tipo de despesa realizada
pelos estabelecimentos de ensino.

No quadro seguinte apresentam-se os custos unitários por turma apurados pelo GTSEEAE para o
ensino secundário e os que resultam das regras de financiamento do FSE.

Quadro 38 – Custos unitários por turma no ensino secundário

Custos Unitários por Turma Ensino Secundário

Estudo GT SEEAE

Regular

Vocacional

Cenário Base

102.508

115.839

Cenário base ajustado com corte salarial

97.731

111.080

Cenário base ajustado com corte salarial
85.219
mais subsídios
Fonte: Relatório GTSEEAE; Despacho 11498/2012

Custos Associados ao Financiamento
através do Fundo Social Europeu tendo
por base o valor médio dos montantes
por turma aprovados pelo Despacho
11498/2012
Cursos Profissionais

89.500

98.896

A análise dos dados permite concluir que o custo unitário por turma associado ao
financiamento do FSE no apoio aos Cursos Profissionais que são promovidos no âmbito da rede
das escolas profissionais privadas é tendencialmente inferior face aos custos unitários
calculados para a oferta promovida na rede pública. No caso dos Cursos Profissionais incluídos
na rede pública, não foi possível determinar um custo unitário para a comparticipação
assumida pelo FSE. Neste caso, a informação disponível confirma que os custos existentes
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correspondem em mais de 85% a custos com salários de pessoal docente e não docente. A
evolução verificada no decréscimo dos custos entre os cenários considerados sugere isso
mesmo e faz admitir que a principal razão da diferença entre os cursos unitários apurados
numa e noutra rede estará, precisamente, muito influenciada pelos custos salariais em
resultado da distribuição de serviço e dos níveis remuneratórios praticados em cada um dos
subsistemas.
A perspetiva de adequação e fiabilidade dos custos apresentados para o conjunto do sistema
de educação e formação é reforçada pela análise dos custos médios por aluno apurados
para a média da OCDE e para a UE 21 quando comparados com uma simulação de custo
unitário por aluno para a rede de escolas públicas e para a rede de escolas profissionais. Nessa
simulação utilizaram-se os custos médios unitários por turma divididos por 22 alunos que constitui
o número de alunos de referência para os custos unitários aprovados pelo FSE e o número
médio de alunos apurado nos cálculos realizado pelo GTSEEAE. Embora não correspondendo a
uma rigorosa forma de cálculo, os dados apurados não deixam de ser significativos para a
matéria em análise. Assim, é possível verificar que o custo médio por aluno apurado pela
OCDE, tanto para a média dos países da OCDE como para a média da UE 21, atinge valores
significativamente mais elevados do que os apurados na simulação feita para o caso
português. De resto, a diferença verificada é tão significativa no caso dos cursos regulares
como no caso dos cursos de dupla certificação.

Quadro 39 – Custos unitários por aluno no ensino secundário

Custos Unitários por Aluno Ensino Secundário
Estudo GT SEEAE

Simulação custo unitário aluno
considerando o cenário ajustado com
corte salarial mais subsídios (média a 22)

Custos Associados ao
Financiamento através do Fundo
Social Europeu

Regular

Vocacional

Cursos Profissionais Escolas
Privadas

3.874

4.495

4.068

Custo médio por aluno, incluindo todos os custos apurado pela OCDE / 2009
Média OCDE
6065
6876
Média UE 21
6323
7078
Fonte: Relatório GTSEEAE; Despacho 11498/2012

A razoabilidade do cálculo dos custos unitários apurados por turma e por aluno é confirmada
pela análise desenvolvida pelo Tribunal de Contas que situa esse custo para o conjunto do 2º e
3º ciclo e ensino secundário em 4.648 euros. Quando comparado com este, o valor estimado
para o custo unitário por aluno pago pelo FSE (4.068 euros) corrobora a perspetiva acima
apresentada de que o financiamento associado ao FSE é, em termos unitários,
tendencialmente inferior ao assumido pelo financiamento público nacional, atestando, em
termos comparativos, pela eficiência e proporcionalidade da despesa financiada pelo FSE.
Duas notas se justificam neste passo da análise. Primeiro, sublinhar que a diferença nos custos
salariais num e noutro sistema (quer por via de uma diferente estratégia de distribuição de
serviço quer por via dos custos unitários do trabalho) justificará, em grande medida, as
diferenças assinaladas. Segundo, referir que o custo médio apurado contém significativas
diferenças regionais que adiante se detalham.
Outro dado que importará considerar refere-se à diferença de custo em função do tipo de
modalidade frequentada pelo aluno. Não havendo cursos regulares financiados pelo FSE,
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considerou-se que o principal termo de comparação a estabelecer seria entre a via regular e
profissionalizante no âmbito da rede pública. Assim, verifica-se que, em média, as turmas de
ensino profissionalizante são entre 13% a 16% mais caras consoante o cenário considerado.

Quadro 40 – Variação entre o ensino regular e o vocacional por cenário

Variação entre regular e vocacional por cenário
Cenário Base
Cenário base ajustado com corte salarial
Cenário base ajustado com corte salarial
mais subsídios

13,0%
13,7%
16,0%

Fonte: Relatório GTSEEAE; Despacho 11498/2012

Quando comparadas com a diferença apurada para os países da OCDE e da UE 21, verificase que a diferença calculada para Portugal é ligeiramente superior mas mantém um nível de
proporcionalidade semelhante. Deve recordar-se, ainda, que o cálculo disponível para a rede
de escolas públicas não toma em consideração custos reais, mas a dimensão do currículo, não
podendo, por isso, ser assumida como referência rigorosa.
Quadro 41 – Variação entre o ensino regular e vocacional

Variação entre regular e vocacional OCDE e EU
OCDE
11,8%
EU 21
10,7%
Fonte: OCDE / Education at a GLance 2012

Para a análise do custo médio hora formando apurado no SIIFSE não foi possível encontrar
termo de comparação nos exercícios consultados. Nesta medida, esse indicador tem,
sobretudo, relevância analítica para captar as diferenças entre modalidades e entre regiões.
No que se refere à diferença entre modalidades, verifica-se que os Cursos de Aprendizagem
são, em média, cerca de 20% mais elevados no que se refere ao custo médio hora formando
do que os Cursos Profissionais que, por sua vez são, em média, apenas muito ligeiramente mais
onerosos que os Cursos de Educação e Formação. Uma vez que a forma de cálculo utilizada
considerou “todos os custos com a formação, incluindo formandos e formadores”, os custos
com apoios a formandos justificarão grande parte da diferença que torna os custos com os
Cursos de Aprendizagem mais elevados. Fora isso, a análise dos custos em termos de média
global aponta para uma relativa indiferenciação entre modalidades que a forte dependência
dos custos com salários do pessoal docente e não docente ajudará a explicar.
Mais significativas são as diferenças que se estabelecem a nível regional. Com efeito, neste
plano é possível destacar que: i) nos Cursos de Aprendizagem e nos Cursos Profissionais as
regiões da Madeira e Açores apresentam custos unitários significativamente mais elevados; ii) a
região do Algarve nos Cursos Profissionais e Cursos de Educação e Formação e a região de
Lisboa para os Cursos Profissionais são as que apresentam custos unitários por formando mais
baixos o que será explicado pelo facto de nessas regiões o FSE apenas assumir o financiamento
à rede de escolas públicas que não contempla a totalidade de custos; a região Norte é a que
maior nivelamento apresenta no custo médio apurado para as três modalidades.
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PO FSE

POPH
POPH
POPH
POPH
POPH
PO RUMOS
PROEMPREGO
TOTAL

Região NUTS II

Alentejo
Centro
Norte
Lisboa
Algarve
Madeira
Açores

Custo médio
/hora/formando abrangido
Aprendizagem
3,23
3,27
2,88
3,62
5,06
5,37
3,10

Custo médio
/hora/formando
abrangido Cursos
Profissionais
2,76
2,60
2,50
1,77
1,12
4,94
5,07
2,61

Custo médio
/hora/formando
abrangido CEF
2,43
2,51
2,75
1,66
2,04
2,22
2,59

Fonte: IGFSE

O conjunto de dados apresentados aponta para a sub-representação das ofertas
profissionalizantes em termos de mobilização de recursos de financiamento associados ao
sistema de educação e formação que a obtenção de custos unitários mais baixos ajudará a
compensar. Complementarmente, regista-se um quadro de maior eficiência do financiamento
ao nível do FSE, que produz custos unitários mais baixos, importando perceber em que medida
estes se poderão associar exclusivamente ganhos de eficiência ou traduzir mecanismos de
desvalorização de custos, nomeadamente os associados às despesas com pessoal. Verificamse, também, disparidades regionais que explicitam a possibilidade de ainda promover ganhos
em matéria de eficiência e equidade no financiamento FSE.
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III.7. O volume de recursos financeiros alocados às intervenções é adequado tendo em conta
o(s) desafio(s) estratégico(s) em causa e o volume total de recursos disponíveis no QREN?
CONTEXTUALIZAÇÃO
Como foi antecipado no ponto anterior, a resposta a esta questão é devedora da reflexão
realizada na resposta à Questão Transversal 4. Nesta perspetiva, no sentido de contextualizar o
exercício de resposta a esta questão, opta-se por situar alguns dados de fundo. Desde 2009, o
orçamento para a educação tem estado sobre grande pressão, registando decréscimos
acentuados a partir de 2010. Considerando a despesa total prevista para o ensino não superior,
verificamos que o decréscimo registado entre 2010 e 2012 teve uma variação negativa de 28%.

Quadro 43 - Evolução da despesa em educação considerando o ensino não superior

Fonte: GFF/Ministério da Educação e Ciência

No que se refere ao financiamento das vias profissionalizantes, os dados apresentados na
questão anterior permitem verificar que no que se refere ao financiamento assegurado pelo
Orçamento de Estado também esta rúbrica têm estado sujeita a uma significativa pressão.
Apesar disso, o decréscimo de 12% verificado no financiamento das modalidades
profissionalizantes via Orçamento de Estado é bastante inferior ao verificado para o total da
despesa.
A par do contexto de expressiva redução da despesa, os dados anteriores colocam em
evidência, sobretudo por via da comparação estabelecida no plano internacional, que os
ganhos de eficiência não terão, em contextos relativamente normais de gestão dos custos,
significativas margens de incremento.
Em termos de contextualização acresce, ainda, que o financiamento assegurado pelo FSE,
sendo muito significativo, representa atualmente um pouco menos de metade do
financiamento total dirigido às modalidades de dupla certificação.
Conforme se apresenta no quadro seguinte, a Agenda Temática Potencial Humano
concentrou cerca de um terço dos seus recursos (32,4%) na prioridade relativa à Qualificação
Inicial que acolhe os instrumentos de política vocacionados para combater o abandono
escolar precoce.
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da Agenda Potencial Humano (€)

Prioridades da Agenda Potencial Humano

Despesa Aprovada

Despesa aprovada

Despesa

em valores de Custo

em valores Despesa

aprovada em

Total

Pública

valores FSE

Peso da
Despesa
prgramada no
Total em valores
FSE

QI

Qualificação inicial

2 374 254 395,27

2 365 759 956,24

1 675 893 190,37

AALV

Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida

2 228 921 833,66

2 227 656 259,47

1 541 941 428,78

29,8

GAP

Gestão e aperfeiçoamento profissional

585 446 472,58

466 754 966,99

356 927 363,56

6,9

FAC

Formação av ançada para a competitiv idade

754 962 632,76

754 941 472,33

594 294 593,66

11,5

ETVA

Empreendedorismo e transição para a v ida ativ a

583 300 799,04

538 437 973,02

383 495 154,24

7,4

CIDS

Cidadania,, Inclusão e Desenv olv imento Social

772 597 407,62

695 508 512,70

456 495 869,06

8,8

IG

Igualdade de género

58 677 105,72

58 675 817,72

39 729 090,25

0,8

AT

Assistência Técnica

148 966 993,30

148 947 999,27

125 520 224,53

2,4

7 507 127 639,95

7 256 682 957,74

5 174 296 914,45

100,0

Total

32,4

Fonte: IGFSE/SIIFSE

RESPOSTA SÍNTESE À QUESTÃO DE AVALIAÇÃO
A ambição das metas associadas à estratégia de combate ao abandono escolar precoce e,
em particular, a relevância atribuída à expansão da oferta de dupla certificação no
reequilíbrio do leque de ofertas e na promoção da eficácia de resposta do sistema de
educação e formação, justificam a prioridade que lhe é dada pelo volume de recursos que
atribuídos no contexto da Agenda Temática Potencial Humano. Contudo, considerando a
dimensão das metas, designadamente do ponto de vista da expansão das taxas de
escolarização e a representatividade visada para as vias profissionalizantes, e tendo em conta
o facto dos custos unitários associados às intervenções apoiadas pelo FSE serem, já,
comparativamente mais baixos que os custos médios das outras vias de ensino e dos valores
apurados no ao nível dos países da OCDE, antecipa-se que a disponibilidade de recursos
assegurada para o financiamento anual dos instrumentos de política em causa seja insuficiente
para assegurar a concretização das metas da Agenda 2020. Para além da vertente
quantitativa, este juízo encerra, também, a ponderação das exigências que, da análise feita,
resultam em termos das estratégias e recursos úteis à qualificação das respostas asseguradas
pelo Sistema Nacional de Qualificações.
FUNDAMENTAÇÃO DA RESPOSTA
Proporcionalidade dos recursos afetos pelo FSE aos objetivos de política tendo em conta a estrutura de
custos inerente aos instrumentos escolhidos

Analisando o recorte da despesa por rúbrica será lícito assumir que no plano da execução a
Agenda Temática Potencial Humano deu adequado relevo à prioridade referida ao combate
ao abandono escolar precoce na medida em que esta não esgotava os objetivos com
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centralidade estratégica no âmbito da programação FSE. Porém, reconhecer a relevância
atribuída a esta prioridade no contexto da programação e execução financeira não
corresponde a reconhecer a sua suficiência do ponto de vista da sustentação das políticas
que apoia. Ora, para procurar proceder a um juízo neste plano importará convocar, ainda,
alguns dados sobre a dinâmica de execução física das medidas.

Quadro 45 - Alunos matriculados no ensino secundário por modalidade de ensino - Portugal
118

Cursos de
Ensino Regular
n.º

%

Ensino artístico
n.º

%

Cursos profissionais
n.º

%

Cursos de

educação e

aprendizagem

formação

n.º

%

n.º

Total
%

n.º

2006/2007

238.843

81,3

1.838

0,6

47.709

16,2

0

0,0

5.224

1,8

293.614

2007/2008

221.889

73,4

1.809

0,6

70.177

23,2

0

0,0

8.425

2,8

302.300

2008/2009

215.542

65,5

2.185

0,7

93.438

28,4

13.584

4,1

4.388

1,3

329.137

2009/2010

212.159

62,1

2.095

0,6

107.266

31,4

17.619

5,2

2.320

0,7

341.459

2010/2011

211.233

61,3

2.140

0,6

110.462

32,1

18.669

5,4

2.117

0,6

344.621

Fonte: INE/Anuário Estatístico Portugal 2010

O quadro apresentado atesta a significativa progressão do número de alunos a frequentar o
ensino secundário em Portugal durante o período de referência desta avaliação assim, como
coloca em evidência a muito significativa expansão da oferta de dupla certificação no
contexto global da oferta, evoluindo de 52.933 alunos em 2006/07 para 131.248 em 2010/11.
Contudo, esta evolução muito positiva, permitindo cumprir a meta prevista do ponto de vista
da taxa de abandono escolar para 2009 (25%) poderá não ser suficiente para atingir a meta
desejada para 2015, ou seja, 15% (10% para 2020). Por outro lado, a progressão verificada ao
nível das vias de dupla certificação de nível secundário, que sustenta os ganhos obtidos no
que se refere ao número global de alunos neste nível de ensino, ainda não alcançou a
referência de 50% no quadro do total de alunos a frequentar o ensino secundário. Estes dois
dados sustentam a perspetiva de que será ainda necessário reforçar o número de alunos a
frequentar o ensino secundário para cumprir o duplo objetivo da escolaridade obrigatória até
aos 18 anos e de redução do abandono escolar precoce dentro das metas da agenda 2020 e
de que esse reforço deverá ser acompanhado de um crescimento significativo ao nível das
modalidades de dupla certificação.
Dois dados simples são convocáveis para ilustrar esta reflexão: i) o número de alunos nas vias
de dupla certificação teria de crescer em cerca de 40 mil para que a meta dos 50% de
referência para as vias de dupla certificação fosse alcançada tendo em conta o universo de
alunos matriculados no nível secundário; ii) considerando o número de indivíduos no escalão 18
– 24 anos em Portugal, um ganho de 8% na taxa de abano escolar precoce significaria
abranger mais 65 mil indivíduos no sistema o que, mesmo considerando alguma atenuação
que resulta da dinâmica demográfica recessiva, não deixa de constituir um desafio de grande
monta para o sistema de educação e formação.
Como referido acima, a resposta mais direta a esta questão transversal mobiliza a informação
trabalhada na questão transversal 4 e aquela que acima se expôs. Assim, considerando:




o exposto na questão transversal 4 no que se refere aos já significativos níveis de
eficiência associados aos custos unitários apurados para as ofertas profissionalizantes,
limitando a expetativa quanto a libertação de recursos financeiros por via da obtenção
de significativos ganhos de eficiência;
o acima exposto no que se refere à sub-representação do financiamento dirigido às
ofertas vocacionais no contexto do financiamento aos ensinos básico e secundário,
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representando, em 2012, 18% da despesa total ao nível dos ensinos básico e secundário
e apenas 0,6% do PIB;
a exigência de crescimento do número de alunos abrangidos pelos instrumentos de
política em análise, implícita, ao objetivo de cumprir as metas de política adotadas pela
agenda 2020 e pelo próprio governo;
que o financiamento assegurado pelo FSE representa menos de metade da despesa
total afeta ao financiamento destes instrumentos de política e que a componente
assumida pelo orçamento de estado tem registado significativos recuos desde 2010;
119

Entende-se que o nível de financiamento assumido pelo FSE (pressupondo a sua manutenção
nos atuais patamares até 2015) e, mais globalmente, pelo FSE num quadro de
complementaridade com um Orçamento de Estado em contração, dificilmente poderá
assegurar em condições de qualidade e sustentabilidade o cumprimento dos objetivos de
política e metas estabelecidas.
Proporcionalidade dos recursos afetos pelo FSE face à relevância e exigência do desafio estratégico em
causa no conjunto do investimento programado pelo QREN

Esta é uma questão que encerra um juízo sobre a proporcionalidade do investimento realizado
pelo FSE face à prioridade estratégica atribuída ao objetivo de política de combate ao
abandono escolar.
Em primeiro lugar, é possível afirmar que a dotação financeira associada ao financiamento das
modalidades profissionalizantes pelo FSE (cf. quadro acima), se entendido como
complementar do esforço assumido pelos recursos públicos nacionais se mostrou capaz de
alavancar a expansão da oferta e aproximá-la das metas políticas visadas pela Agenda do
Potencial Humano. Ao mesmo tempo, é possível reconhecer, também, que o sucesso
observado na estratégia de expansão da oferta prosseguida constitui um fator propulsor do
financiamento suportado pelo Orçamento de Estado, que cresceu de forma muito expressiva
ao longo do período e, nessa medida, assumiu uma importância fundamental para robustecer
este campo de políticas de educação e formação e, inclusive, contribuir para a sua
sustentabilidade.
Em segundo lugar, e numa ótica dirigida a ajuizar sobre a representatividade do investimento
no âmbito dos recursos mobilizados pelo QREN, que não encontra um termo de referência
evidente para apoiar a análise, o facto de esta prioridade concentrar um terço dos recursos
afetos à Agenda Potencial Humano não sugere que se questione a sua adequada
representatividade na economia do QREN.
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IV. CONCLUSÕES e RECOMENDAÇÕES
IV.1 Combate ao Abandono e Insucesso Escolar: o contributo da oferta de dupla certificação e
dos TEIP
O roteiro de conclusões e recomendações do Estudo organiza-se em dois grandes tópicos de
leitura que procuram permitir uma abordagem mais integrada aos resultados obtidos na
resposta a cada uma das questões de avaliação consideradas.
Evolução do abandono escolar precoce e do sucesso educativo na última década
1. Os resultados obtidos ao longo do “Estudo de Avaliação do Contributo do QREN para a
Redução do Abandono Escolar Precoce” refletem, globalmente, um impacto muito
significativo do QREN na redução do abandono escolar precoce e na promoção dos níveis de
qualificação da população jovem.
A evolução global do indicador relativo ao abandono escolar precoce (reduzindo 16 pontos
percentuais entre 2007 e 2012) constitui o resultado mais evidente da trajetória realizada. A
estratégia de diversificação pedagógica apoiada pelo FSE representou um contributo
fundamental para esse resultado. O movimento de expansão da oferta de dupla certificação
e de progressivo reequilíbrio entre a representatividade destas modalidades e da via regular de
ensino acompanha uma melhoria contínua em indicadores-chave para aferir o desempenho
do sistema de educação e formação como será o caso mais evidente das taxas de
escolarização, de desistência e abandono escolar precoce e de conclusão. Tomando em
perspetiva a evolução registada nos principais indicadores considerados ao longo da primeira
década do milénio, verificamos que a progressão contínua que todos apresentam evidencia
uma progressão mais acentuada entre 2005/06 e 2008/9, grosso modo. É assim no que se refere
às taxas de escolarização (refletindo o reforço da participação em educação) mas, também,
nas taxas de desistência, transição e conclusão. É particularmente evidente neste período o
progresso verificado ao nível do número de alunos matriculados nos ensinos básico e
secundário e do número de conclusões. A evolução nas taxas reais de escolarização no
básico e secundário, a redução para valores residuais das taxas de desistência do ensino
básico e o ganho obtido na redução da taxa de abandono escolar precoce exprimem bem
esta realidade.
A relação entre a intensificação dos ganhos obtidos e a expansão das ofertas de dupla
certificação tem expressão na coincidência temporal em que ocorrem e é atestada pela
análise contrafactual realizada. Com efeito, medido pela diferença de impacto nas taxas de
conclusão, desistência, transição e retenção, o contributo das modalidades de dupla
certificação face as vias regulares de ensino para promover o sucesso educativo é muito
expressivo. No caso do ensino básico, controlando as características dos alunos da via regular
pelas dos alunos CEF, verificamos que a taxa de conclusão dos alunos matriculados nos CEF é
65,7 p.p. mais elevada do que a dos alunos matriculados no ensino regular. No nível secundário
e na comparação entre os Cursos Profissionais e os Cursos Científico-Humanísticos esse valor
situa-se nos 20,7 p.p. No caso da taxa de desistência, para os alunos matriculados nos CEF
verifica-se uma diminuição progressiva da taxa, situando-se 9,7 p.p. abaixo da dos alunos
matriculados nos ensino regular dois anos após a data normal de conclusão do curso. No
ensino secundário o mesmo indicador regista um decréscimo de 4,9 p.p. No seu conjunto, os
dados da análise contrafactual evidenciam o contributo relevante das ofertas de dupla
certificação na redução do abandono precoce e dos níveis de retenção, ao mesmo tempo
que atribui uma expressão ainda maior à melhoria das taxas de conclusão.
Globalmente, todos os dados reunidos no âmbito desta dimensão de análise destacam a
relevância da estratégia prosseguida no âmbito do QREN para elevar as taxas de participação
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dos jovens em percursos de educação e formação e para o progressivo alargamento dos
níveis de escolarização pelo reforço dos níveis de transição e conclusão. Embora evidenciando
algum abrandamento, a evolução ao nível da retenção e desistência mantêm-se positivas. No
caso dos indicadores de transição e conclusão os ganhos alcançados observaram,
nomeadamente no caso do ensino secundário, um ligeiro recuo em 2009/10 e 2010/11 mas
terão retomado uma trajetória positiva em 2011/12.
Das observações apresentadas resulta a perspetiva de que os ganhos potenciados pela
expansão das ofertas de dupla certificação têm assumido e mantido uma grande relevância
na promoção das taxas de escolarização mas que, no entanto, ao contrário do que
aconteceu nos primeiros anos do período em análise, nos últimos anos este acréscimo na
participação tem sido acompanhado de uma acrescida dificuldade em fazer melhorar os
indicadores de desempenho relacionados com o aproveitamento escolar. Os últimos anos
letivos com dados disponíveis acentuam esta tendência sem que se possa confirmar a
estabilidade dessa evolução. Contudo, a desaceleração dos ganhos a partir de 2009/10
coloca em evidência que o sistema está já a trabalhar num patamar de dificuldade acrescido
em termos de públicos e que a necessidade de qualificar as estratégias e instrumentos assume
maior importância.
O abandono escolar precoce no território e o contributo dos TEIP
2. Apesar da redução significativa da taxa de abandono precoce de educação e formação
em Portugal, nos últimos anos, esta assume ainda valores particularmente expressivos nalgumas
regiões do país, evidenciando alguma desigualdade regional na trajetória de convergência.
O Algarve é a região do continente onde se regista a maior percentagem de jovens (18-24
anos) que abandonaram a escola antes de terminarem o secundário e que não estão inseridos
em educação e formação (26% em 2011). As regiões autónomas revelam as mais elevadas
taxas de abandono precoce de educação e formação do país - Açores com 44,3% e Madeira
com 31,7%. No conjunto, quer do ponto de vista dos resultados quer do próprio investimento
que lhe está associado, o desempenho alcançado pela estratégia desenhada no âmbito do
QREN apresenta nuances territoriais com relevo e surge mais fragilizado nas regiões autónomas.
Embora a intervenção TEIP2 no Algarve tenha assumido um peso idêntico ao que regista no
Norte ou no Alentejo, com 9% das escolas e 11% dos alunos da região abrangidos, a incidência
do abandono escolar precoce é aqui mais significativa. O Algarve revela também valores
muito expressivos de retenção e desistência: cerca de 9% no ensino básico e de 25% no ensino
secundário. A percentagem de alunos desistentes, em qualquer das modalidades de ensino, é
das mais elevadas do continente, particularmente nos CEF de ensino secundário, onde mais de
1/5 dos alunos, em 2010/2011, tinha desistido destes cursos.
As regiões autónomas, apesar da elevada expressão do abandono escolar precoce, não são
abrangidas pelo programa TEIP (apenas implementado no continente), ou por alguma outra
intervenção de natureza semelhante, concentrando a sua estratégia na diversificação das
ofertas.
Os resultados apurados colocam em evidência a utilidade de adotar estratégias de atuação
que sejam capazes de uma maior eficácia na descriminação das problemáticas territoriais.
3. Os resultados alcançados pelo Programa TEIP, vocacionado para dar resposta aos
problemas de abandono e de insucesso escolar das crianças e jovens inseridas em contextos
sociais problemáticos, refletem a necessidade de afinar estratégias para elevar a um patamar
de maior eficácia a ação do Programa.
A análise da evolução das taxas de abandono nas escolas TEIP leva a concluir que este
instrumento de política assume um contributo positivo para a redução da saída precoce do
sistema de ensino, sendo que a dinâmica de evolução positiva assume relevância maior
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quando se considera o ponto de partida das escolas. O modo como a ação do Programa
contribuiu para reduzir o abandono precoce é mais visível no ensino básico, especialmente no
3º ciclo (- 2,5 p.p. no período de implementação do QREN), e no ensino secundário (- 3,9 p.p).
Nestes níveis de ensino a redução da taxa de interrupção precoce do percurso escolar
apresenta uma evolução positiva e assegura ganhos moderados no plano da convergência
com os valores médios nacionais.
No caso da promoção do sucesso escolar, os resultados apurados refletem uma menor
consistência nos ganhos alcançados. Ao nível do 3º ciclo, os ganhos na redução da taxa de
insucesso nas escolas TEIP face à média nacional situou-se em 5,3 p.p. entre 2006/07 e 2010/11
mas observou um recuo de 4 p.p. no período se considerarmos a taxa de insucesso apurada no
ano letivo 2011/12 e a compararmos com a taxa observada em 2007/08 (ano em que se
observaram ganhos relevantes neste indicador). No ensino secundário a evolução é, também
ela, globalmente negativa face no período (regista-se um recuo de 2,9 p.p. entre 2007/08 e
2011/12).
Também no plano dos resultados obtidos pelos alunos das escolas TEIP se verifica uma
evolução que acompanhando a curva ditada pela evolução dos resultados a nível nacional
não evidenciando ganhos assinaláveis na ótica da convergência com as médias nacionais.
4. A análise realizada permitiu confirmar que a intervenção seguida no âmbito deste
instrumento de política não se faz tanto pela diversificação das vias de educação e formação
(que, de resto, na amostra contrafactual trabalhada as ofertas profissionalizantes assumem nas
escolas TEIP uma representatividade semelhante à das escolas não abrangidas pelo Programa)
mas antes pelo reforço das atividades pedagógicas e de acompanhamento dos alunos ao
nível da escola. De acordo com a análise documental e os estudos de caso, a territorialização
afigura-se como uma dimensão crítica dos projetos TEIP, na medida em que a articulação com
o meio envolvente se joga predominantemente no plano operacional dos projetos, em
desfavor da sua dimensão estratégica. As características dos projetos educativos confirmam
esta tendência, uma vez que são enfatizadas as questões escolares e pedagógicas e
insuficientemente valorizadas as relações da escola com as dimensões e os atores sociais,
culturais e económicos do contexto de intervenção.
A análise contrafactual realizada converge na evidenciação de que os ganhos obtidos pelo
Programa TEIP na descriminação de territórios problemáticos apresenta um contributo modesto
para o objetivo de política para que visa contribuir. Com efeito, quando comparados os
percursos escolares dos alunos matriculados em escolas abrangidas e em escolas não
abrangidas pelo Programa TEIP, verifica-se que para alunos com as mesmas características em
termos de sexo, idade e apoio social escolar as escolas TEIP não apresentam melhor
desempenho. No caso do ensino básico, a taxa de conclusão para os alunos matriculados nas
escolas TEIP é 7,6 p.p. inferior no ano normal de conclusão do ciclo. No caso do ensino
secundário, o mesmo indicador é 11,3 p.p. inferior. A diferença nas taxas de desistência é muito
mais reduzida mas, ainda assim, tem um comportamento menos favorável nas escolas TEIP (a
taxa de desistência é 0,1 p.p. no básico e 0,7 p.p. no secundário). O exercício contrafactual,
embora acentuando um retrato negativo da performance alcançada pelo Programa,
corrobora a perspetiva dada pelos indicadores estatísticos recolhidos que os resultados são
mais frágeis no que se refere à redução do insucesso escolar do que no que se refere à
redução da interrupção precoce do percurso escolar.
O exercício contrafactual evidenciou, também, que na comparação com as escolas não
abrangidas pelo Programa TEIP, as escolas TEIP mostram um desempenho ligeiramente mais
favorável ao nível das modalidades de dupla certificação, ou seja, estas modalidades são
apropriadas favoravelmente pelos projetos TEIP na promoção do sucesso escolar (a taxa de
conclusão nos Cursos Profissionais nas escolas TEIP era 2,1 p.p superior face às escolas não TEIP,
enquanto nas Cursos Cíentifico-Humanisticos era 8,6 p.p inferior).
Considerando que a definição dos projetos TEIP entra em linha de conta com a
representatividade de alunos imigrantes, de etnia cigana e incluídos em famílias com níveis de
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escolaridade abaixo da média, ainda que em contexto minoritário no contexto da escola, a
leitura combinada dos frágeis ganhos globais (verificada nos indicadores estatísticos apurados
pelo Ministério) com o desempenho apurado no exercício contrafactual sugere que a eficácia
do Programa poderá esta focalizada nesses segmentos do público-alvo. As condições de
eficácia fazem reconhecer a utilidade de desenhar estratégias de ação dirigidas a públicosalvo específicos e, por isso, mais focadas ao nível da estratégia.
Pelo seu caráter estrutural face aos objetivos da Iniciativa, esta realidade interpela diversas
dimensões da estratégia prosseguida por este instrumento de política e dá ênfase ao
questionamento da relação e do papel da escola nos fenómenos de exclusão social e na sua
crescente multidimensionalidade.
No plano da recolha qualitativa é enfatizado o efeito de foco na resposta a casos
problemáticos e a internalização das estratégias de ação. A atuação a partir da sala de aula e
a centralidade das estratégias de aprendizagem assumem maior protagonismo do que as
ações de mediação com o contexto familiar e social envolvente. A fragilidade dos resultados
convoca a importância de a estratégia atuar sobre os contextos de inserção social e familiar
que acentuam o efeito de desvinculação relativamente à escola e fragilizam a eficácia das
estratégias centradas na aprendizagem.
Globalmente, no que respeita à estratégia de intervenção mais seletiva e de âmbito territorial
protagonizada pelo Programa TEIP, os resultados da avaliação evidenciam ganhos limitados na
trajetória de convergência das escolas abrangidas com as médias nacionais. Esses ganhos são
mais relevantes no combate ao abandono escolar precoce do que na promoção dos
resultados escolares e refletem uma eficácia seletiva junto dos diferentes públicos abrangidos.
Sustentabilidade futura da trajetória de redução do abandono escolar precoce
5. Apesar da progressão notável que nos últimos anos se tem registado em matéria de redução
do abandono precoce de educação e formação, o cumprimento das metas estabelecidas no
âmbito da Estratégia Europa 2020 representa ainda um enorme desafio para o sistema
educativo português.
No que respeita ao ensino secundário, será determinante apostar no aumento da taxa real de
escolarização (72,5% em 2011), para níveis próximos dos alcançados pelo ensino básico (92,1%
no 3º ciclo do ensino básico em 2011), mas também na melhoria contínua do sucesso escolar
(transição/conclusão, retenção e desistência) e dos níveis de eficiência e eficácia
conseguidos. O aumento da participação no ensino secundário, entre o grupo etário dos 15-18
anos de idade, por um lado, e a melhoria das taxas de conclusão de ciclo, por outro lado,
serão fundamentais para reduzir progressivamente os early school leavers entre o grupo etário
dos 18 aos 24 anos de idade. Em 2011/2012, a taxa de conclusão registada, quer nos CP, quer
no ensino regular ao nível do secundário, era ainda na ordem dos 62%, apesar dos valores já
muito residuais das taxas de desistência verificadas em qualquer das modalidades de ensino.
Também o ensino básico atingiu já níveis de sucesso bastante satisfatórios, nomeadamente no
controlo da desistência. Ainda assim, as taxas de transição/conclusão, sobretudo no 3º ciclo do
ensino básico (86,2% em 2009/2010) e nos CEF (taxa de conclusão de 68,9% em 2011/2012),
revelam uma significativa margem de progressão. Neste nível, o desafio que o sistema enfrenta
é o de globalmente melhorar o desempenho educativo dos jovens procurando garantir, quer a
conclusão do ensino básico, quer o prosseguimento de estudos para o secundário. Dado o
carácter cumulativo dos processos que conduzem ao abandono escolar, reconhece-se a
importância crucial desta intervenção precoce, nos primeiros anos e ciclos de educação, no
sentido da deteção e do acompanhamento dos alunos em risco de abandono precoce ou de
não prosseguimento de estudos.

123

ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO CONTRIBUTO DO QREN PARA A REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE
- Relatório Final -

Contudo, a sustentabilidade dos resultados alcançados em Portugal em matéria de redução
de abandono escolar terá que ser equacionada também pela necessidade de combinar
estratégias de prevenção e intervenção no sistema educativo, evitando as saídas precoce do
sistema, com o recurso eficaz e alargado a estratégias de recuperação dos jovens adultos (1824 anos) que já fora da escola, tenham acesso a oportunidades de educação e formação
alternativas no sentido de completarem o ensino secundário.
6. Considerando que em Portugal, existem cerca de 150 a 200 mil jovens que abandonaram a
escola sem completarem o ensino secundário e não frequentam educação e formação,
ganham particular relevância as estratégias de compensação, orientadas para a diminuição
do stock de mão-de-obra jovem disponível no mercado de trabalho com baixas habilitações.
Recuperar uma significativa percentagem destes jovens adultos para uma educação de
“segunda oportunidade” será igualmente fundamental para melhorar as perspetivas de
empregabilidade desses jovens e para dar continuidade a futuros investimentos em educação
e formação.
Reconhece-se, cada vez mais, que as estratégias de aposta nas ofertas de dupla certificação,
com uma forte componente de formação profissional, ao nível do ensino básico e secundário,
constituem percursos de educação e formação mais ajustados à diversidade de alunos, mais
atrativos para aqueles que evidenciam risco de abandono escolar precoce e potencialmente
recuperadores dos jovens adultos que já abandonaram a escola. A maior apetência e
motivação destes jovens por um ensino mais prático, menos centrado na sala de aula, e mais
orientado para a profissionalização é um dos elementos mais valorizados.
O desempenho escolar nas componentes de formação científica e sociocultural é geralmente
mais baixo do que nas componentes de formação tecnológica e em contexto de trabalho,
limitando as perspetivas de prosseguimento de estudos entre ciclos (do básico para o
secundário e do secundário para o superior). Nestes casos, as opções futuras por áreas de
educação/ formação mais tecnológicas ficam também limitadas, devido à impreparação
e/ou a dificuldades de aprendizagem em matérias científicas de base (português,
matemática, física, química,…).
No entanto, este elemento não parece ser suficiente para dar resposta às necessidades dos
jovens em risco de abandono escolar precoce. Os processos de decisão e de escolha são
difíceis e ainda imaturos e normalmente com poucas expectativas de sucesso. O risco de
desistência mantem-se particularmente elevado no primeiro ano dos cursos, sobretudo devido
a escolhas vocacionais desajustadas ou a expectativas desadequadas dos jovens face à
exigência dos cursos.
O combate ao abandono escolar precoce obriga assim a um acompanhamento atempado e
regular, por parte dos profissionais, e muito próximo dos jovens e das suas famílias, mas também
a respostas complementares do sistema de educação e formação no sentido de garantir, a
par da permanência na educação, uma melhoria progressiva do desempenho escolar destes
alunos.
Contributos diferenciados por modalidade
7. Embora não seja totalmente coincidente no volume e tipo de informação recolhida, a
análise realizada a cada uma das modalidades de dupla certificação apoiadas pelo FSE
sugere a existência de distinção nos públicos abrangidos e no tipo de resposta assegurada.
Os dados trabalhados no exercício de análise contrafactual explicitam que a retenção
constitui um dos principais fatores potenciadores do insucesso escolar e clarificam contributos
diferentes segundo as modalidades. No âmbito das vias regulares, a repetência reincidente
constitui uma armadilha que dificilmente é revertida pelos jovens que a experienciam,
produzindo um efeito muito potenciador de trajetórias de abandono. Nas vias
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profissionalizantes, embora a retenção no final de ciclo assuma uma expressão ligeiramente
mais elevada do que o verificado nas vias regulares de ensino, a transição durante o percurso é
mais elevada e constitui um relevante recurso para prevenir o abandono e potenciar as
conclusões de ciclo. A leitura comparativa entre modalidades evidencia elementos comuns e
distinções considerando os dois níveis de ensino em análise que importará sinalizar.
Os dados recolhidos na análise contrafactual ajudam a explicitar com clareza a distinção,
ainda que em ciclos distintos, entre os CEF e os Cursos Profissionais.
O diferencial de impacto dos Cursos de Educação e Formação ao nível do ensino básico nos
indicadores de desistência, transição e conclusão é significativamente superior à verificada nos
Cursos Profissionais no ensino secundário e expressa uma discriminação favorável relevante aos
alunos com maior número de repetências (aferido pela idade) e do sexo masculino. A
diferenciação de impacto em função do estatuto económico e social (aferido pelo ASE) não
apresenta grandes diferenciações. Assim, os CEF apresentam um contributo relevante na
resposta ao seu público-alvo preferencial. Jovens com maior número de repetências (onde se
encontra mais representado o sexo masculino).
O diferencial de impacto dos Cursos Profissionais é menos pronunciado, converge, mas com
um impacto ligeiramente mais baixo, na discriminação aos alunos mais velhos e, no que se
diferencia do dos verificado no básico, apresenta uma relevante variação em função do
estatuto económico e social dos alunos. Ou seja, o contributo para a melhoria dos indicadores
de desempenho escolar é maior nos grupos economicamente mais desfavorecidos. De referir
que as repetências (aferidas pela idade) associadas aos alunos do secundário no caso dos
Cursos Profissionais são, sobretudo, repetências “adquiridas” no percurso do ensino básico uma
vez que as retenções no percurso profissionalizante de secundário são relativamente reduzidas
e que não há significativa distinção na distribuição entre rapazes (ligeiramente mais
representados) e raparigas nas idades mais velhas no nível secundário.
No conjunto, os resultados apurados relacionam o impacto no básico com a reparação de
trajetórias de exclusão mais pontuadas por processos de não identificação com a escola,
comumente associados a processos de rejeição, abandono, indisciplina e repetência a que os
alunos do sexo masculino estarão mais expostos. No caso do secundário, o impacto positivo
associado aos Cursos Profissionais coloca em maior evidência a resposta a situações de
desfavorecimento económico, potenciando os ganhos no desempenho, já de si mais elevado
em termos médios, das raparigas.
Ainda no caso do ensino secundário, a análise entre modalidades sublinha, também,
diferenças de perfil de recrutamento, domínios de formação e indicadores de desempenho
entre os Cursos Profissionais e os Cursos de Aprendizagem, sendo possível encontrar uma
diferenciação de atributos que ajudam a desenhar identidades próprias. Em particular,
sublinhe-se o público-alvo, mais hegemónico em torno de alunos com percursos escolares com
problemas, e as áreas de formação, com maior representação de atividades industriais, no
caso dos Cursos de Aprendizagem. A diferenciação pedagógica dos Cursos de Aprendizagem,
apoiada no reforço da componente prática mas, também, numa função reforçada de tutoria
e acompanhamento dos formandos e a maior expressão de áreas formativas práticas constitui
um ativo desta modalidade para resposta a alunos com maior risco de abandono e com
maiores dificuldades de aprendizagem nas áreas disciplinares da formação geral.
Os Cursos Profissionais, por sua vez, reúnem atributos diferenciadores na diversidade de áreas
formativas que contemplam, na preservação de um maior foco à formação de base e no
desenvolvimento de estratégias de apoio formativo que promovem uma maior eficácia na
promoção de estratégias de prosseguimento de estudos para o ensino superior.
No seu conjunto, os resultados apontam no sentido da distinção de posicionamentos entre as
modalidades e na segmentação de públicos. Esta diferenciação articula-se, naturalmente,
com a diversificação de estratégias curriculares e pedagógicas, sublinhando a utilidade dessa
diversificação no sentido de promover uma maior capacidade do sistema de educação e
formação em dar resposta ao perfil de motivações dos alunos.
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Breve reflexão sobre os Cursos Vocacionais
Justifica-se neste ponto introduzir uma breve referência aos Cursos Vocacionais de Nível
Secundário recentemente aprovados pela Portaria nº 276/2013 de 23 de agosto. Em regime de
experiência piloto este ano letivo, os Cursos Vocacionais alargam a atual oferta de cursos de
dupla certificação, assumindo no seu enunciado programático o objetivo de dar resposta ao
cumprimento da escolaridade obrigatória, à articulação com as necessidades das empresas,
em particular no sentido de dar resposta a necessidades de base regional, e ao
prosseguimento de estudos. Esse enunciado sublinha, também, a importância atribuída à
articulação entre a escola e as empresas no desenvolvimento curricular, ainda que sob a
égide do Catálogo Nacional de Qualificações e a importância de “que a oferta de ensino
secundário vocacional se distinga da oferta do ensino secundário profissional tendo em vista
aprofundar a diversidade e coordenação das respostas”.
Este referencial estratégico afirma os objetivos de promoção da diversidade da oferta.
Importará, por isso, olhar para alguns dos seus principais atributos organizativos.
Ao nível do público-alvo, os Cursos Vocacionais abrangem jovens que tenham concluído o
ensino básico e que tenham 16 anos e jovens com frequência do ensino secundário, não
estabelecendo diferenciações em função do ponto de acesso. Nesta perspetiva, os Cursos
Vocacionais funcionam como uma modalidade de ciclo completo, posicionando-se mais
como alternativa aos Cursos Profissionais e Cursos de Aprendizagem do que como alternativa
aos Cursos de Educação e Formação uma vez que estes funcionam numa ótica de
recuperação de escolaridade, oferecendo percursos diferenciados consoante o ponto de
acesso dos jovens ao longo do ciclo de estudos de nível secundário, e baseiam a formação na
escola. Considerando os desafios que se colocam ao nível do alargamento da escolaridade
obrigatória de nível secundário e os resultados apresentados neste estudo quanto ao
contributo da ofertas de dupla certificação para esse objetivo, não parece que o espaço de
intervenção dos CEF fique plenamente preenchido com a oferta criada e que,
consequentemente, deixe de equacionar-se a sua relevância. Com efeito, os dados
recolhidos, com destaque para a avaliação contrafactual, sublinham o importante contributo
dos CEF para promover a redução do abandono escolar precoce no ensino básico. Nesta
ótica, interessará questionar se o objetivo de reduzir o abandono escolar antes até aos dezoito
anos de idade e de favorecer a conclusão do ensino secundário poderá dispensar, sem custos
de eficácia, a existência de uma resposta que permita desenhar percursos à medida para
aqueles que estão em risco de abandonar a meio do ciclo o ensino secundário.
À luz da reflexão realizada, a especificidade e proposta programática dos Cursos de
Educação e Formação surge preservada no quadro da estratégia de diversificação da oferta
que os Cursos Vocacionais aprofundam.
Do ponto de vista curricular, a organização proposta para os Cursos Vocacionais é a seguinte:
- Formação Geral: 600h
- Formação Complementar: 300h
- Formação Vocacional: 700h
- Estágio Formativo: 1400h
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De acordo com o diploma que cria esta oferta, as componentes de formação geral e
complementar devem ter por referência as componentes da formação sociocultural e
científica dos cursos profissionais, enquanto as componentes vocacional e de estágio formativo
são referenciadas à componente tecnológica das qualificações constantes no Catálogo
Nacional de Qualificações. Contudo, apesar da referenciação ao Catálogo, os Cursos
Vocacionais acentuam o objetivo de flexibilização curricular, colocando em plano de
evidência a estratégia de abertura à participação das empresas na construção dos programas
formativos. A conciliação entre a articulação ao Catálogo Nacional de Qualificações e uma
maior adequação dos programas formativos às necessidades empresariais, na tal base
regional acima referenciada, pode representar um contributo interessante desta modalidade
para o esforço de melhor articulação da oferta de qualificações às necessidades do tecido
produtivo, justificando que na fase piloto se confira atenção aos avanços conseguidos neste
plano.
Ao nível das linhas gerais da organização curricular, a diferenciação face aos Cursos
Profissionais faz-se, nomeadamente, pela redução da carga horária associada à formação
geral e cientifica de base e pelo significativo reforço do papel da formação em contexto de
trabalho no desenvolvimento da formação tecnológica, prevendo a sua organização em
alternância.
Globalmente, reduz-se o tempo de aprendizagem na escola e aumenta o tempo de
aprendizagem na empresa, acompanhando uma perda de relevância das aprendizagens
disciplinares face às aprendizagens técnicas e práticas. O programa de formação ganha,
também, uma flexibilidade negociada. No seu conjunto, pode considerar-se que esta é uma
abordagem e organização curricular bastante mais aproximada da adotada pelos Cursos de
Aprendizagem.
Do exposto ressalta que a aposta dos Cursos Vocacionais se centra na valorização da empresa
enquanto espaço de formação e no relevo atribuído à vertente técnica da formação e
aposta na vertente de formação em contexto de trabalho como elementos de atratividade
dos jovens. Ora, desta leitura resulta um quadro de maior diferenciação face aos Cursos
Profissionais do que aos Cursos de Aprendizagem e, complementarmente, a perspetiva de que
mais dificilmente os Cursos Vocacionais poderão afirmar um desempenho elevado e,
porventura, suficientemente eficaz na preparação para o prosseguimento de estudos, mesmo
que numa ótica de fileira vocacional a flexibilidade formativa possa constituir uma valia na
relação com o ensino superior. Ao mesmo tempo, entende-se que a procura da eficácia
formativa é resgatada aos espaços oficinais das escolas e transferido para o contexto real de
exercício profissional. Situa-se então esta oferta num plano alternativo de diversificação
pedagógica e de público-alvo face aos Cursos Profissionais, surgindo como o que poderíamos
apelidar do modelo “dual” no quadro do sistema educativo, preservando a articulação com o
Catálogo Nacional de Qualificações que está presente, também, nos Cursos de
Aprendizagem.
Deste enunciado, resulta um conjunto adicional de questões-chave para a análise da
estratégia interpretada pela aposta na criação dos Cursos Vocacionais.
A primeira é a de que, nos seus termos, a linha programática dos Cursos Vocacionais
enquadra-se num referencial que valoriza a diversificação de ofertas e abordagens
pedagógicas como estratégia de resposta ao abandono escolar precoce e à promoção do
sucesso educativo. Esta é uma postura convergente com o diagnóstico produzido neste
trabalho que atribui pertinência à promoção do ensino profissional e à valorização da sua
identidade pedagógica e de públicos. Dito de outro modo, importará que as propriedades de
cada oferta sejam claramente afirmadas e percebidas para que o próprio processo de
orientação escolar seja frutífero.
Num segundo plano, estes cursos privilegiam a formação em contexto de trabalho, através do
estágio formativo, afirmando-a como aspeto identitário fundamental. A aposta no reforço da
formação em contexto de trabalho, identificada no presente estudo como uma opção a
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valorizar no ajustamento das ofertas, assume aqui uma versão maximalista que coloca
exigências não negligenciáveis.
Evoluindo na reflexão, a questão que se coloca será a de saber qual o espaço de
diferenciação destes cursos face aos Cursos de Aprendizagem e, em associação com este
aspeto, que vantagem resulta da sua promoção a partir da rede de estabelecimentos
escolares de ensino secundário. Sobre estes aspetos, as questões que se colocam para reflexão
são maiores. A afinidade da organização curricular entre as duas ofertas é grande – ainda que
encostada no caso dos Cursos Vocacionais às cargas horárias mínimas dos Cursos de
Aprendizagem – e a ênfase colocada na ligação às empresas o eixo nuclear da oferta, pelo
que a possibilidade de se estabelecer uma diferenciação de público-alvo por via do perfil da
oferta parece algo incerta e insuficiente para de modo exclusivo sustentar a sua constituição. É
certo que a flexibilidade curricular pode constituir um trunfo útil que o tempo de
implementação pode afirmar ou não. Neste perspetiva, ganha relevo o objetivo de criar uma
modalidade própria da rede de estabelecimento de ensino que facilite o propósito de
assegurar maior representatividade de estratégias de resposta dentro do sistema educativo e o
objetivo de agilizar a captação de alunos.
Promover uma oferta baseada numa forte intervenção do tecido empresarial encerra
elevados desafios pedagógicos- que aqui não cabe detalhar – e para a qual a aprendizagem
acumulada e os recursos (materiais e imateriais) reunidos no âmbito da rede de centros do
Instituto de Emprego e Formação Profissional constitui uma valia relevante. A capacidade de
investimento que, globalmente, a rede destes centros tem mantido será difícil de reproduzir e
representa um recurso fundamental para capacitar a sua resposta (refira-se a título de exemplo
todo o esforço de apetrechamento dos Centros de Formação de Setúbal e Évora em
articulação como projeto Embraer). Reunir recursos e capacidade organizativa a um mesmo
nível do lado da rede de estabelecimentos de ensino não constitui exigência despicienda,
sobretudo quando a escassez de recursos financeiros limita a possibilidade de investir na
capacitação do sistema e a experiência se constrói com o tempo.
A promoção de formação em contexto de trabalho compreende grandes exigências do
ponto de vista da organização, acompanhamento e tutoria da formação – que noutro ponto
deste relatório se referenciam – e requer o envolvimento de empresas que reúnam os requisitos
adequados à realização desta formação. Esta circunstância deve ser equacionada no quadro
da expansão da oferta e coloca exigências que não podem ser ignoradas ao nível da
qualificação de atores e práticas. De outro modo, a transferência de carga curricular da
componente disciplinar para a formação prática encerra um risco de diluição da natureza
pedagógica da presença na empresa com a possibilidade de se transformar num tempo de
estágio em que a construção das competências curricularmente desenhadas é
secundarizada.
O exposto faz destacar a importância do período experimental para a recolha de elementos
de análise que permitam aferir da melhor estratégia para afirmar uma maior presença do
ensino em alternância no quadro do Sistema Nacional de Qualificações e, em articulação com
a aposta nesta modalidade mas não necessariamente por seu intermédio, o reforço da
componente de formação em contexto de trabalho nas ofertas de dupla certificação.

Recomendações: Combate ao Abandono e Insucesso Escolar: o contributo da oferta de
dupla certificação
No sentido de garantir uma maior eficácia na promoção do sucesso educativo ao nível do
ensino básico e, consequentemente, de reduzir as taxas de retenção e o número de alunos
que não concluem este nível de ensino e/ou não prosseguem para o ensino secundário:
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 Aprofundar a estratégia de diversificação pedagógica dos percursos de básico,
reforçando as componentes vocacionais e de formação prática do currículo; neste
âmbito, alargar a oferta de cursos profissionalizantes/vocacionais ao nível do 3º ciclo do
ensino básico. A par do esforço de diversificação, recomenda-se a preservação das
metas governamentais no sentido de elevar a representatividade das vias de dupla
certificação ao nível do ensino básico (3º ciclo) e secundário (neste caso assumindo
como referência a meta de 50%). (MEC; ANQEP; DGE)
 Aprofundar os mecanismos de deteção precoce e de acompanhamento individualizado
dos alunos com desempenhos escolares mais fracos e maior risco de entrarem em trajetos
de repetência e abandono. Procurar deslocar os esforços de atenção individualizada de
uma atuação reativa a comportamentos de indisciplina e desresponsabilização para uma
atuação preventiva que procure identificar e atuar sobre os fatores indutores desse
comportamento. (DGE, ANQEP)
 As estratégias de acompanhamento individualizado devem conciliar o apoio à
aprendizagem que reforce o trabalho em sala de aula e em tempo adicional de estudo
acompanhado com mecanismos de resposta a problemas de inserção social e familiar
que prejudicam o desempenho escolar. Nesta dimensão, importa reforçar a articulação
entre a escola e a família, apostando em estratégias de mediação profissionalizadas que
promovam a participação da família e assegurem uma adequada mobilização de
recursos de apoio social e económico disponíveis no quadro da intervenção estatal ou de
organizações sem fins lucrativos. Promover um maior envolvimento dos pais e família na
vida escolar e o investimento em programas de sensibilização e educação dos pais,
quando os baixos níveis de escolaridade dos pais condicionam negativamente as
expectativas e o comportamento face à trajetória escolar dos filhos e quando as
responsabilidades educativas destes não são plenamente assumidas, constitui uma
relevante valência desta aposta. (MEC; DGE; ANQEP)
 No sentido de melhor calibrar algumas das opções a assumir, considera-se útil realizar uma
avaliação dos fatores subjacentes ao recuo verificado em alguns dos principais
indicadores de sucesso ao nível do sistema educativo, nomeadamente a partir do ano
letivo 2010/11, ponderando a relação dessa evolução com as opções (re)organizativas e
de política educativa associadas ao processo de contração orçamental com expressão a
partir de 2010. (MEC)
 O aperfeiçoamento do modelo de intervenção do Programa TEIP, privilegiando uma
maior focalização da ação através de uma acrescida seletividade no tipo de problemas
e públicos visados e uma modelização da estratégia de intervenção que promova uma
acrescida capacidade de articulação com os contextos familiares e sociais de inserção
dos jovens. Esse esforço de acrescida articulação deve apoiar-se no reforço do papel de
mediação/ligação da escola à família e aos instrumentos e instituições que no terreno
podem prestar apoio na resolução dos problemas existentes, aprofundando a estratégia
incluída na recomendação acima expressa. A experiência e a aprendizagem
desenvolvida no âmbito do projeto EPIS (nomeadamente ao nível da mediação), assim
como do próprio quadro diversificado de implementação dos projetos TEIP, deve ser tida
em conta neste plano. A mediação de proximidade, profissionalizada e investida de
estabilidade na relação técnico-aluno constituem atributos valorizados no projeto EPIS
que relevam para uma melhor articulação no quadro dos projetos TEIP entre a dimensão
de apoio à aprendizagem e a promoção de um contexto de inclusão sociofamiliar mais
reforçado. (MEC; DGE)
 No âmbito dos Programas TEIP, e considerando o facto de nestas escolas o desempenho
associado às ofertas de dupla certificação ser comparativamente melhor do que nas
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outras escolas, fazer uma valorização acrescida nas modalidades de dupla certificação
num quadro de diversificação da oferta. Ainda no âmbito da intervenção do Programa
TEIP, dinamizar o funcionamento de uma comissão local de apoio à escola que reúna as
entidades relevantes para assegurar uma melhor capacidade de ativar as estratégias e
mobilizar os recursos adequados a dar resposta aos problemas identificados. Trata-se de
favorecer a constituição de uma rede local de proximidade que, de forma mais
personalizada e diligente, assegure complementaridade de resposta à atuação da
escola em domínios relevantes para melhorar o apoio prestado aos alunos. As áreas da
segurança social, saúde, justiça, proteção de jovens em risco, habitação, constituem
exemplos de setores a abranger. A comissão deve reunir numa base regular na escola e
assegurar a participação das entidades locais que atuam nos domínios considerados
necessários (incluindo entidades privadas com atividade relevante para os fins em causa).
(MEC; DGE)
No domínio do ensino secundário e no sentido de elevar a eficácia na redução do abandono
escolar precoce e na promoção do sucesso educativo:
 Reorganizar os percursos dos CEF de modo a permitir a integração de alunos sem
aprovação no 10º ano de escolaridade, de jovens que tendo obtido a certificação
escolar pretendam obter uma certificação profissional de nível 4 do QNQ e de flexibilizar
as exigências ao nível do alinhamento de áreas formativas com o ensino básico. O reforço
da componente de formação em contexto de trabalho constitui, também uma opção
relevante para valorizar a eficácia pedagógica dos CEF. No entanto, esta não parece ser
uma opção articulável, nas suas premissas, com o desenho em curso de uma nova oferta
ao nível do ensino secundário (Cursos Vocacionais). (MEC; MEE; ANQEP; IEFP)
 A redução de trajetórias de abandono sem que se verifique a conclusão do ensino
secundário, nomeadamente nos jovens que se encontram fora da escolaridade
obrigatória constitui, ainda, uma prioridade com grande relevância; nesta ótica,
considera-se útil alargar a diversificação pedagógica ao nível das modalidades
profissionalizantes, nomeadamente pela introdução de uma modalidade vocacionada
para desenvolver estratégias de recuperação da escolaridade (a partir do 10º, 11º ou 12º
ano) junto dos jovens que interrompem o percurso de secundário (em particular nos cursos
científico-humanísticos); essa estratégia de diversificação pode passar pela reativação
dos Cursos de Educação e Formação de nível secundário ou pelo desenho de uma nova
modalidade que reúna propriedades importantes como o desenho de percursos à
medida do ponto de interrupção do percurso e uma relevância curricular grande das
componentes de formação prática e em contexto de trabalho. (MEC, DGE, ANQEP)
 A diversificação pedagógica e o alargamento efetivo dos Cursos de Educação e
Formação ao nível secundário permitirão uma maior individualização estratégia dos
Cursos Profissionais e dos Cursos de Aprendizagem. Os resultados da avaliação refletem já
uma individualização de perfil de resposta que importa considerar: os Cursos de
Educação e Formação, combinados com as estratégias de apoio acima referenciadas,
reúnem condições preferenciais para responder a problemas mais críticos de
aproveitamento escolar e risco de abandono; os Cursos de Aprendizagem reúnem
condições preferenciais para consolidar uma via de qualificação intermédia mais
exclusivamente orientada para a inserção no mercado de trabalho e para a resposta a
áreas formativas valorizadas pela atual visão para a especialização produtiva do país - a
especialização da rede de centros de formação do IEFP constitui uma importante maisvalia neste sentido; os Cursos Profissionais tendem a corresponder de forma crescente à
oferta de uma escolha alternativa para um público com percursos escolares normais e
representam uma opção preferencial para combinar a certificação profissional de nível 4
com a possibilidade de alinhar uma fileira de qualificação vocacional com o ensino
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superior. A perspetiva de evolução ao nível do ensino politécnico no sentido de reforço
da vocação profissionalizante deve ser considerada nesta equação. (MEC)
 Flexibilizar as estratégias curriculares dos Cursos Profissionais permitindo uma maior
capacidade de adequação a contextos regionais/setoriais do mercado de trabalho e o
reforço da componente de formação em contexto de trabalho, sem hipotecar o espaço
de diferenciação entre estes e os Cursos de Aprendizagem. A estratégia de flexibilização
no desenho curricular e nos programas formativos, valorizada no âmbito dos Cursos
Vocacionais, poderá constituir uma pista e elemento de aprendizagem a valorizar no
âmbito desta recomendação (MEC; ANQEP)
 No quadro da proposta de reforço da formação em contexto de trabalho e do reforço
da aposta no ensino dual, aposta declarada da agenda governativa, deve ser
acompanhada de uma maior profissionalização e regulação da função de tutoria,
justificando-se, como acontece noutros países europeus, desenvolver um referencial de
competências e, num segundo momento, de certificação para a função de tutoria e,
mais latamente, das condições de exercício da formação em contexto de trabalho nas
empresas. O mapeamento especificado das competências a desenvolver em cada curso
no âmbito da formação em contexto de trabalho (através da elaboração de um
referencial orientador da organização e desenvolvimento dessa componente da
formação) constitui uma condição importante para salvaguardar a adequação das
aprendizagens. (MEC; ANQEP)
 A valorização da componente profissionalizante justifica, também, um maior investimento
na qualificação pedagógica dos formadores da componente técnica. (MEC; ANQEP;
IEFP)
 Garantir que a revitalização da estratégia de intervenção do Programa TEIP reforça a
relevância da intervenção junto dos alunos do ensino secundário. (MEC, DGE)
Tendo em conta a exigência do esforço necessário para alcançar a meta de redução do
abandono escolar precoce até 2020, importará ainda ter em conta a capacidade de
melhoria progressiva do sistema, em particular no que respeita à promoção, organização,
relevância e permeabilidade das vias de dupla certificação:
 Continuada aposta na valorização social destas vias, quer para a conclusão da
escolaridade obrigatória e prosseguimento de estudos, quer para a empregabilidade,
envolvendo jovens e famílias, empregadores e comunidades locais, mas também as
escolas e o corpo docente, evitando a estigmatização destas ofertas dentro da própria
escola. (MEC, MTE)
 Ativar a partir do quadro de possibilidades regulado ao nível dos Cursos de Educação e
Formação uma oferta de cursos de nível secundário, de vocação escolar ou de dupla
certificação, orientada para recuperar para o sistema de educação e formação os
jovens adultos (em particular do segmento 18-24 anos) que não tendo concluído o ensino
secundário não se encontram nem a estudar nem a trabalhar. Também os Cursos de
Aprendizagem podem ser chamados a dar um contributo mais dirigido na resposta a este
público-alvo. (MEC, MEE ANQEP; IEFP)
 Visando uma maior proximidade ao mercado de trabalho, a reativação da oferta de
Cursos EFA pode privilegiar a participação da rede de centros de formação do IEFP e das
Escolas Profissionais – beneficiando, também, de uma maior capacidade disponível nesta
rede –, assim como, explorar uma maior flexibilização organizativa da componente
profissionalizante do currículo (ao nível dos módulos e do reforço da formação em
contexto de trabalho). Neste âmbito, a flexibilização do currículo para dar resposta a
necessidades de base setorial ou regional específicas (explorando as margens de
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flexibilidade dos referenciais do Catálogo) e o aprofundamento de estratégias de
formação em contexto de trabalho, constituem opções a considerar e aprofundar. (MEC;
MEE; ANQEP; IEFP)
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IV.2 Empregabilidade, Aprendizagens e Produção de Competências: o contributo da oferta de
dupla certificação.
Promoção da empregabilidade
8. As taxas de empregabilidade dos alunos do ensino secundário44 confirmam a vocação
profissionalizante dos cursos de dupla certificação. Em primeiro lugar, confirmam que a
preferência pelo curso de dupla certificação é amplamente influenciada pela opção de
transitar para o mercado de trabalho no fim do ensino secundário. Enquanto ao fim de cerca
de 14 meses sobre a data previsível de conclusão do curso secundário 43,2% dos alunos dos
Cursos Profissionais se encontrava a trabalhar e ao final de 9 meses após a conclusão do curso
44,2% dos alunos dos Cursos de Aprendizagem estava a trabalhar, esse indicador era apenas
de 10% para aqueles que frequentavam um curso científico-humanístico (OTES)45. Esta vocação
profissionalizante é reforçada quando analisamos a representatividade daqueles que, tendo
optado por não estudar, se encontravam a trabalhar ao fim de 14 meses da data previsível de
conclusão dos estudos, ou seja, 53,3% no caso dos Cursos Profissionais, 46,2% no caso dos CEF
e 28,5% no caso dos Cursos Científico-Humanísticos46.
Quando a análise dos dados não considera estritamente aqueles que se encontram só a
trabalhar e inclui os jovens que conciliam uma atividade profissional com o prosseguimento de
estudos47, os dados evidenciam uma significativa inflexão. Neste caso, a percentagem de
alunos dos Cursos Científico-Humanísticos que estudam e trabalham é superior à registada para
os Cursos Profissionais em cerca de 10 p.p. Também é notório que para uma percentagem
muito significativa de alunos da via geral essa inserção profissional ocorre antes da conclusão
do curso.
Combinado com a leitura proporcionada pelos indicadores relativos à qualidade do trabalho
(regime de trabalho e tipo de vínculo), este dado coloca em evidência um quadro de inserção
profissional, ao fim de 14 meses sobre o tempo normal para a conclusão do curso, menos
precário no caso dos alunos das vias de dupla certificação.
Tratando-se de resultados apurados um ano apenas após o tempo normal para a conclusão
do ensino secundário, estes dados refletem, em grande medida, o efeito da opção individual
dos formandos relativamente à possibilidade de prosseguimento de estudos. Contudo, na justa
medida em que os resultados da avaliação explicitam a perceção de que é ainda insuficiente
o reconhecimento das ofertas qualificantes no mercado de trabalho, onde o recrutamento é
fortemente orientado pela certificação escolar, os dados apurados sublinham o desempenho
positivo das ofertas de dupla certificação. Com efeito, a relevância do recrutamento mediado
pelo diploma de escolaridade, uma “herança” do modelo de regulação do mercado de
trabalho português, constitui um relevante óbice a uma maior afirmação do diploma
profissional e, concomitantemente, um óbice ao aprofundamento de um quadro de
ajustamento no mercado de trabalho que favoreça a mediação da procura de qualificações
específicas e o alinhamento da oferta.
9. No plano da organização da oferta, são significativos os dados que apontam para uma
excessiva concentração da oferta de educação e formação na área dos serviços, sendo
contudo também notório que esta terciarização acompanhou, em parte, a própria
Disponíveis a partir do inquérito aplicado pelo OTES e cuja amostra não é, em todas as modalidades,
estatisticamente representativa.
45 Nesta análise considera-se como universo de referência (denominador) todos os ex-alunos/formandos que
responderam no inquérito à questão referente à sua situação perante a atividade exercida nas categorias “Estudo” +
“Trabalho” + “Estudo e Trabalho” + “Já não estudo, mas estou à procura de emprego” + “Outra situação”.
46 Nesta análise considera-se como universo de referência (denominador) todos os ex-alunos/formandos que
responderam no inquérito à questão referente à sua situação perante a atividade exercida nas categorias “Trabalho”
+ “Estudo e trabalho” + “Já não estudo, mas estou à procura de emprego”.
47 “Trabalho” + ”Trabalho e estudo”.
44
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terciarização da atividade económica registada na última década, nomeadamente, nos
setores da ação social, da educação e da saúde. O perfil da oferta surge fortemente
influenciado pelas preferências da procura por parte dos jovens e pelo próprio perfil de
dotação de recursos em termos de equipamentos e formadores das escolas. Dito de outro
modo, a organização da oferta surge condicionada por uma viciação dos termos do mercado
formativo, determinada pela convergência entre as preferências da oferta e procura, que
limita o efeito de transmissão a partir do mercado de trabalho.
Os trabalhos consultados neste âmbito apontam para a existência de relevantes
oportunidades para diversificação da oferta, nomeadamente em qualificações vocacionadas
para o setor industrial, e sustenta a acuidade de garantir um melhor alinhamento entre o perfil
da oferta e da procura num momento em que se perspetiva um movimento de marcada
reorientação no padrão produtivo da economia portuguesa.
10. A reflexão anterior remete para o questionamento do modelo de regulação da rede de
oferta. Neste caso, os resultados apurados situam uma capacidade limitada de incluir uma
perspetiva mais estratégica na componente de planeamento. Apesar disso, alguns exemplos
sinalizados no estudo evidenciam progressos relevantes neste plano que importa aprofundar.
As limitações no planeamento de fundo mais estratégico entroncam nas fragilidades do
modelo de antecipação de necessidades de formação, vulnerabilizado, nomeadamente, por
uma insuficiente compreensividade nas metodologias e uma insuficiente sistematicidade na
produção de dados. Contudo, será mais significativo neste plano a fragilidade identificada ao
nível da capacidade de fazer transmitir para as opções de rede as orientações de fundo mais
estratégico que vão sendo conseguidas. O sistema pauta-se por uma dinâmica de
concertação local que, contornando os riscos de uma excessiva centralização do processo de
decisão, tem dificuldades em sobrepor aos constrangimentos próprios dessa concertação local
– atores intervenientes, concertação de interesses de operadores, tipo de empregadores
envolvidos, …- uma visão com conteúdo estratégico mais amplo (no tempo e no programa).
11. Ao nível curricular, a dinamização do Catálogo Nacional de Qualificações só
limitadamente reverte o ajustamento que procura garantir às necessidades veiculadas pelo
tecido produtivo para a oferta profissionalizante na medida em que, embora já se encontre em
desenvolvimento esse trabalho, ainda não é possível assegurar o alinhamento dos Cursos
Profissionais pelos referenciais de qualificação que nele se integram. Nesta medida, o Catálogo
Nacional de Qualificações cumpre insuficientemente o objetivo de alavancar a comunicação
entre a procura e oferta de qualificações e, nessa ótica, de aprofundar a adequação dos
cursos às necessidades de qualificação. Os avanços positivos na revisão e atualização de
qualificações inseridas no Catálogo em áreas relevantes para a oferta, de que constituem
exemplo o turismo e a metalomecânica, sublinham a pertinência de alargar o seu âmbito de
aplicação.
Financiamento
12. Os resultados alcançados e a representatividade que as ofertas de dupla certificação
assumem no quadro do sistema de educação e formação, situam como uma importante maisvalia para reforçar a performance do sistema de educação e formação o investimento
realizado. A despesa associada aos instrumentos avaliados, tendo em conta o número de
alunos abrangidos, evidencia uma boa eficiência por via de um custo unitário
comparativamente mais reduzido, nomeadamente no que se refere ao FSE. Os dados
analisados sugerem, contudo, que as diferenciações de custos se estabelecem por via da
estratégia remuneratória e de distribuição de serviço entre subsistemas (público e privado),
sugerindo, também, que serão já limitadas as margens para promover significativos ganhos de
eficiência no quadro do financiamento do FSE sem incorrer em riscos de fragilização da
qualidade e eficácia das respostas. No caso das ofertas de dupla certificação, o risco de
subfinanciamento dos recursos necessários ao desenvolvimento de componentes específicas
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do currículo assume maior relevo. Os termos de comparação recolhidos a nível internacional,
embora com limitações de comparabilidade que são identificadas, não deixam de colocar o
custo unitário das ofertas de dupla certificação apoiadas pelo FSE num patamar que podemos
adjetivar como “competitivo”.
13. Embora os indicadores financeiros apresentados apontem no sentido de um bom nível de
eficiência, a ambição das metas estabelecidas pela Agenda 2020 em termos de redução do
abandono escolar precoce e pelas próprias metas nacionais para expansão do ensino
profissionalizante posiciona como insuficiente o volume de recursos financeiros que têm sido
afetos à estratégia. Com efeito, a expansão do número de alunos e as exigências de
qualificação da oferta, no que se destaca a importância de valorizar a vertente pedagógica e
os recursos afetos à formação prática, dificilmente serão conciliáveis com o atual volume de
investimento afeto às ofertas profissionalizantes. Esta conclusão assume uma importância
adicional quando se discute a estratégia de generalização do modelo dual para as ofertas
profissionalizantes de nível secundário. A tentação que o atual contexto orçamental
comportará de desonerar os custos da formação técnica por via da expansão da
componente de formação prática assumida pelas empresas, não sendo claro em que
condições de financiamento se fará esta acrescida responsabilização do tecido empresarial,
poderá representar uma armadilha no plano da adequação e qualidade da formação.
No que se refere às ofertas com perfil mais orientado para a recuperação do abandono
escolar precoce, algumas das hipóteses que importa equacionar para a sua valorização
podem representar um acréscimo de investimento na dotação de recursos a mobilizar e, nessa
medida, colocar requisitos adicionais ao nível do financiamento.
Ainda no que se refere à problemática do financiamento, a incontornável opção do ponto de
vista dos objetivos da política pública de promover o regresso a percursos de educação e
formação dos jovens que abandonaram a escola precocemente bem como a exigência de
alargamento da taxa de escolarização no ensino secundário no âmbito do cumprimento da
escolaridade obrigatório, confrontam o sistema de educação com a necessidade de alocar
mais recursos às ofertas de dupla certificação.

Recomendações:
Competências

Empregabilidade,

Qualidade

das

Aprendizagens

e

Produção

de

O reforço da integração das ofertas qualificantes com as necessidades do tecido produtivo
constitui uma linha fundamental de aposta para valorizar as ofertas de dupla certificação e
consolidar o percurso de afirmação social que tem sido realizado, devendo priorizar:


O desenvolvimento dos instrumentos e metodologias de orientação escolar e
vocacional e a efetiva generalização da sua aplicação ao universo de alunos que
concluem o ensino básico. Este desenvolvimento constitui uma condição de base para
poder cumprir o objetivo de melhor alinhamento entre oferta e procura. Neste sentido,
a plena entrada em funcionamento da rede de CQEP e a capacidade de fazer da
sua atuação um elo de integração da relação entre as escolas, as famílias e o tecido
empregador constituirá um recurso a valorizar. (DGE; ANQEP; IEFP)

Afirmação crescente de uma lógica de “especialização inteligente” de base regional, em que
o padrão de especialização produtivo e as opções de desenvolvimento económico sejam
integrados e reforçados por uma oferta diferenciada de qualificações intermédias; esta lógica
tenderá a melhorar a atratividade destas ofertas na medida em que poderá potenciar
perspetivas mais credíveis para a empregabilidade dos jovens.


Mobilizar os Conselhos Setoriais para a Qualificação como plataforma para mapear as
qualificações que permitem suportar a «especialização inteligente» referida, investindo
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no desenvolvimento de estratégias qualitativas de aferição de necessidades e de
criação de redes regionais para orientar a produção de qualificações. Sublinha-se a
utilidade de dinamização de uma agenda de diagnósticos de âmbito setorial e da sua
articulação com redes de atores que apoiem a estruturação de processos de
especialização inteligente da produção de qualificações. (ANQEP; IEFP)


Reforçar estratégias integradas e sistemáticas de antecipação de necessidades de
competências que mobilizem estratégias de prospeção qualitativas e quantitativas e
assegurem informação relevante para apoio ao processo de decisão ao nível da rede
escolar. Nesta ótica, o investimento central deve residir na função de produção dos
diagnósticos e de coordenação do processo de disseminação e análise de
informação. ANQEP; DGE; IEFP



Continuar a estratégia de flexibilização curricular do Catálogo Nacional de
Qualificação, potenciando a adequação de base regional e empresarial, flexibilizando
mais a sua organização curricular. Aumentar, por exemplo, a componente opcional do
currículo nos referenciais do CNQ ou contemplar a possibilidade de uma parte do
referencial ser desenhado à medida de determinados contextos setoriais e/ou
regionais constituem exemplos dessa estratégia. Complementarmente, deve assegurarse a articulação do CNQ e a organização curricular dos Cursos Profissionais. Esta
recomendação prevê a agilização da possibilidade de organização dos Cursos
Profissionais a partir dos referenciais do Catálogo Nacional de Qualificações; (ANQEP)



Maior legibilidade das ofertas disponíveis e suas saídas profissionais, racionalizando e
evitando sobreposições, sobretudo em contextos territoriais delimitados e/ou com
procuras insuficientes (jovens e empregadores) em determinadas áreas de educação
e formação. A constituição de uma nova oferta (Cursos Vocacionais) não deixará de
poder representar uma dificuldade acrescida para o esforço de coordenação exigível
neste plano(DGE; ANQEP; IEFP).



Reduzir os obstáculos ao prosseguimento de estudos, entre ciclos, com ofertas
adequadas de cursos na mesma área de educação e formação, ou similares no
contexto da escola ou na proximidade. A relação entre os CEF de básico e as ofertas
profissionalizantes de secundário e entre estas e ofertas vocacionais de nível superior.
(MEC; ANQEP)



Assegurar a sequência dos percursos educativos no ensino superior, a nível regional, em
particular com a oferta de CET. (MEC; ANQEP)



Rever as exigências e a adequação dos cursos procurando compatibilizar a
especificidade e as expetativas dos alunos relativamente aos conteúdos, tempos
letivos e estratégias pedagógicas dos programas (sobretudo entre as componentes
sociocultural, científica e tecnológica), com a qualidade das aprendizagens e as
exigências do conhecimento e das competências requeridas, quer para as transições
de ciclos educativos, quer para a empregabilidade. (ANQEP; IEFP; DGE)

A opção de expansão e de especialização das ofertas pressupõe desafios nos planos
organizativos e pedagógicos que constituem importantes requisitos de eficácia e melhoria da
qualidade das aprendizagens:


A escolaridade de 12 anos e o objetivo de universalização do ensino secundário
justificam que se reequacione a função qualificante dos cursos de nível básico,
nomeadamente no que se refere à atribuição de um nível de qualificação profissional.
A certificação profissional de básico deverá evitar constituir um fator indutor de
transição precoce para o mercado de trabalho. Nesta perspetiva, a certificação nesse
nível de ensino deverá, tendencialmente, estar articulada com o acesso a percursos
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de nível secundário que aprofundem e concluam a aquisição de competências
profissionais, preservando-se a componente vocacional como recurso de
diferenciação pedagógica e como formação de base alinhada com percursos
qualificantes de nível secundário. (MEC, MTE)


No que se refere aos Cursos de Educação e Formação, a evolução curricular deverá
equacionar a possibilidade de reforço das componentes formativas em contexto de
trabalho, orientando o seu desenvolvimento para a aquisição de competências
profissionais mas, também, comportamentais. (MEC, MTE, ANQEP, IEFP)



A definição de referenciais de aprendizagem baseados em competências é uma
condição relevante para contribuir para a qualidade e eficácia das aprendizagens e
um mecanismo de garantia com redobrada importância em face do projetado
reforço da formação em contexto de trabalho. (ANQEP, IEFP)



O desenvolvimento de competências comportamentais constitui, também, um desafio
ao desenvolvimento curricular das ofertas formativas e, por essa via, ao Catálogo
Nacional de Qualificações. (ANQEP)

No que se refere ao financiamento das intervenções analisadas e à sustentabilidade das
metas e objetivos de política existentes, contempla-se:


A necessidade de adequar o nível de investimento às metas previstas, pressupondo um
equilíbrio diferente na afetação de recursos entre as vias regulares e de dupla
certificação e o reforço do financiamento global afeto aos instrumentos de política e
estratégias consideradas. Em particular, associa-se esta necessidade ao objetivo de
expansão das taxas de escolarização e do sucesso escolar ao nível do ensino
secundário com vista ao cumprimento da escolaridade de 12 anos. (MEC, MTE)



O objetivo de redução da taxa de abandono escolar (medida no segmento 18 – 24)
justifica o reforço dos recursos financeiros afetos à estratégia de qualificação dos
adultos jovens que não concluíram o ensino secundário. (MEC, MTE)
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