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2 LETÓNIA 

Monitor da Educação e da Formação 2017– Análise por país novembro de 2017 

 
 

O Volume 2 do Monitor da Educação e da Formação 2017 compreende vinte e oito relatórios 
relativos a cada país. Toma por base os mais recentes dados quantitativos e qualitativos para 
apresentar e avaliar as principais medidas políticas recentemente tomadas ou em curso em cada 

Estado-Membro da UE, com especial incidência na evolução registada desde meados de 2016. 
Vem, portanto, complementar outras fontes de informação, que oferecem descrições dos sistemas 
educativos e de formação nacionais. 
 
A Secção 1 apresenta uma panorâmica estatística dos principais indicadores para o ensino e a 
formação. A Secção 2 identifica sucintamente os principais pontos fortes e as dificuldades do 
sistema de ensino e de formação do país. A Secção 3 centra-se nos fatores de desigualdades na 

educação e nas medidas para promover a inclusão, baseando-se em especial nos dados do 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2015 da OCDE, bem como nos últimos 

desenvolvimentos no abandono escolar precoce e no ensino pré-escolar e acolhimento na primeira 
infância. A Secção 4 analisa o investimento na educação e na formação. A Secção 5 trata das 
políticas destinadas a modernizar o ensino escolar, abrangendo a profissão de docente e as 
competências linguísticas e digitais. A Secção 6 analisa as medidas destinadas a modernizar o 
ensino superior. Por último, a Secção 7 cobre o ensino profissional e a educação de adultos.   

 
O manuscrito foi concluído em 15 de setembro de 2017. 
É possível consultar dados contextuais adicionais em linha (ec.europa.eu/education/monitor)
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1. Indicadores principais 

 
Fontes: Eurostat (cf. secção 9 para mais pormenores); OCDE (PISA). Notas: os dados referem-se à média ponderada da UE e 

cobrem um número diferente de Estados-Membros consoante a fonte; d = definição diferente, 12 = 2012, 14 = 2014, 15 = 

2015. Relativamente à mobilidade para fins de aprendizagem, a média da UE é calculada pela DG EAC com base nos números 

disponibilizados pelos países e relativos a todos os anos. Informações complementares estão disponíveis na secção 

correspondente do Volume 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 

 

Figura 1. Posição em relação ao maior (anel exterior) e menor (centro) índice de 
desempenho 

 
Fonte: Cálculos da DG Educação e Cultura, com base nos dados do Eurostat (IFT 2016) e da OCDE (PISA 2015). Nota: todas as 

pontuações se situam entre um máximo (os melhores índices de desempenho, representados pelo anel exterior) e um mínimo 

(os piores índices de desempenho, representados pelo centro da figura). 
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2. Pontos a destacar 

 

 Portugal está a registar progressos na melhoria dos resultados escolares, reduzindo o 
abandono escolar precoce e assegurando a provisão pública de ensino pré-escolar a 
todas as crianças com idades entre os três e os cinco anos até 2019.  

 A execução do «Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar» — a iniciativa 

emblemática para prevenir o insucesso escolar — está em curso. O número de escolas 
participantes excedeu as expectativas.  

 A conclusão do ensino superior está a melhorar, mas cumprir o ambicioso objetivo 

nacional da Europa 2020 será difícil. Estão em curso várias medidas para ajudar a 
simplificar a oferta do ensino superior.  

 A promoção da educação de adultos desempenha um papel crucial na política de 

educação atual, com o objetivo de combater o nível baixo de competências básicas da 
população adulta. 

3. Luta contra as desigualdades e promoção da inclusão 

Os resultados escolares estão a melhorar, com menos alunos com fraco aproveitamento 
e mais alunos com elevado aproveitamento no PISA, mas subsistem algumas 
preocupações em relação à equidade. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (PISA) de 2015 da OCDE, a percentagem de alunos com fraco aproveitamento em 

Portugal diminuiu em todas as disciplinas testadas. Os resultados do país estão abaixo da média da 
UE na leitura (17 %) e ciências (17 %), mas acima da média na matemática (24 %). Os níveis 

médios de desempenho aumentaram desde então continuamente1, colocando Portugal, pela 
primeira vez, acima das médias da OCDE e da UE. A percentagem de alunos com elevado 
aproveitamento no PISA, ou seja, estudantes que demonstraram competências de elevada 
complexidade — está também a aumentar e encontra-se agora próxima da média da UE (ver 
Figura 2).  
 
Apesar destas tendências positivas, subsistem preocupações em relação à equidade. A 

percentagem de alunos com fraco aproveitamento entre os estudantes que pertencem ao quartil 
socioeconómico inferior é 25 pontos superior ao dos pertencentes ao quartil socioeconómico 
superior (OCDE 2016)2. Este valor está próximo da média da UE (25,6 pontos). Além disso, com 
mais de 31 % dos estudantes que repetiram o ano, Portugal regista a terceira taxa mais elevada 
de repetições de ano na UE (Comissão Europeia 2017a). O fosso social a este respeito é 
significativo, com taxas superiores a 52 % entre os estudantes desfavorecidos e inferior a 9 % 

entre os favorecidos. As clivagens entre não migrantes e imigrantes de primeira e de segunda 

geração — conforme medido pelas taxas de abandono escolar precoce, o desempenho PISA e a 
repetição de ano — são comparativamente pequenas.  
 
  

                                                
1 

 As pontuações de Portugal desde 2012 aumentaram 12 pontos nas ciências, 10 pontos na leitura e 5 pontos na 

matemática.  
2  4,5 % entre os estudantes do quartil socioeconómico superior comparativamente a 29,9 % para os estudantes do quartil 

socioeconómico inferior. 
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Figura 2. Tendências nos baixos e altos níveis de desempenho no PISA (%) 
 

 
Fonte: OCDE (PISA 2015) Código dos dados em linha: quadro I.2.2a. 

 
Portugal está a progredir no sentido da  provisão plena de ensino pré-escolar para todas 
as crianças com idades entre os três e os cinco anos até 2019. O objetivo de uma provisão 
plena de ensino pré-escolar definido em 2016 é provável que seja alcançado para as crianças com 

cinco anos de idade em 20173. Em 2015, a participação de crianças com idades compreendidas 
entre os quatro anos e a idade da escolaridade obrigatória (seis anos) era de 93,6 %, ligeiramente 
abaixo da média da UE de 94,8 %. A revisão das orientações pedagógicas para o ensino pré-
escolar que abrange idades dos três aos cinco anos foi concluída, tirando partido de abordagens 
desenvolvidas na formação e desenvolvimento profissional do pessoal do ensino pré-escolar e 
acolhimento na primeira infância (EAPI) durante 2015/2016. Esta nova orientação pretende tornar 

o ensino pré-escolar numa ponte de aprendizagem para o ensino primário. A falta de instalações 
disponíveis faz com que seja mais difícil alargar a provisão universal de EAPI, que está sob a 

responsabilidade dos serviços sociais, a crianças com idades compreendidas entre os zero e os três 
anos. O Ministério da Educação está a trabalhar em novas orientações pedagógicas para esses 
níveis. 
 
Portugal registou progressos assinaláveis na redução do abandono escolar precoce4 

(AEP). A taxa caiu de 34 % em 2008 para 14 % em 2016 (Figura 3). Se esta tendência se 
mantiver, Portugal está no bom caminho para alcançar o seu objetivo nacional de 10 % da Europa 
2020. A diferença nas taxas de AEP entre estudantes nascidos em Portugal e estudantes nascidos 
fora do país é muito reduzida (0,3 pontos), mas a disparidade entre os sexos, com taxas 
superiores para os homens, está muito acima da média da UE (6,9 pontos face a 3 pontos). 
 

                                                
3   O valor era de 95,6 % em 2015, segundo o Eurostat. 
4  A percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que não completaram o ensino secundário superior e já não 

participam em ações de educação e formação. 
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Figura 3. Tendências no abandono escolar precoce em países selecionados  
 

 
Fonte: Eurostat (LFS, 2008-2016). Código dos dados em linha: edat_lfse_14. 

 

Caixa 1: O Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) 

 
Trata-se da iniciativa emblemática do governo para prevenir o insucesso escolar e reduzir a 
repetição de ano em todas as fases de ensino. No ensino básico, o novo sistema de exames 
nacionais que introduz testes formativos no segundo, quinto e oitavo anos (estudantes com 7, 
10 e 13 anos de idade) para a língua portuguesa e matemática está agora plenamente 
executado. Desde o ano letivo 2016/2017, os estudantes que repetiram mais do que um ano são 
confiados a um professor tutor com formação para acompanhar a sua aprendizagem e melhorar 

os resultados do aproveitamento, bem como para criar a sua confiança na escola.  
 
O plano tem por base uma cooperação estreita entre as administrações locais e os 
agrupamentos de escolas5. As escolas podem propor novas iniciativas pedagógicas adaptadas à 
sua população estudantil e receber recursos adicionais para as desenvolver.  
 

Será ministrada formação aos diretores e docentes das escolas, juntamente com algum pessoal 

municipal. Esta formação incidirá sobre o planeamento estratégico, a definição de indicadores e 
a utilização de recursos. Cada escola estima o seu grau de preparação para participar no plano e 
depois apresenta, a título voluntário, um conjunto de medidas para melhorar o aproveitamento 
dos seus alunos de uma forma inclusiva. Após avaliação e aprovação da proposta a nível central, 
são atribuídos recursos suplementares à escola. 
 

Durante o primeiro ano de aplicação, 663 centros educativos integraram o plano, representando 
80 % do total de escolas. Juntamente com os 18 % de escolas já inscritas no programa inicial 
TEIP6 que se centrou nas escolas com uma elevada percentagem de estudantes de contextos 
socioeconómicos mais baixos, isto faz com que apenas um pequeno número de centros 
educativos fiquem de fora do programa. No total, as escolas propuseram 2 915 medidas em 
diferentes domínios, tais como flexibilidade curricular, flexibilidade organizacional, equipas 
multidisciplinares, ciências experimentais e educação dos progenitores. 

 

                                                
5  Em Portugal, existem 811 «unidades de gestão escolar» (713 agrupamentos de escolas públicas e 98 escolas não 

pertencentes a agrupamentos) com base na proximidade geográfica. 
6  TEIP: os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) foram lançados em 1996, inspirados nas ZEP, zonas de 

intervenção prioritárias francesas. As escolas com uma percentagem elevada de estudantes provenientes de contextos 

socioeconómicos vulneráveis têm direito a beneficiar de financiamento e apoio adicionais através de «contratos de 

melhoria». 
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Esta cobertura significativa é muito promissora, mas assegurar os recursos necessários a nível 
local e nacional poderá ser bem difícil. O sucesso do plano no aumento do aproveitamento e no 
colmatar das lacunas no sistema irá depender da capacidade de prestar apoio técnico, de 

assegurar o acompanhamento regular das ações e da coerência geral dos diferentes projetos.  
 

4. Investir na educação e na formação 

Os padrões na despesa pública geral com a educação podem indicar melhorias na 
eficiência da despesa. Em 2015, a despesa representava 6 % do PIB, inferior aos 7,6 % em 
2010. Dado que o nível nominal do PIB nestes dois anos foi praticamente idêntico, a despesa com 

a educação diminuiu cerca de 20 % durante o período. Em percentagem da despesa pública geral 

total, a despesa com a educação voltou a aumentar para 12,4 % em 2015, após ter caído de 
14,8 % em 2010 para 11,8 % em 2014. Face às principais melhorias nos resultados descritas 
anteriormente, o nível reduzido de despesa parece indicar maior eficiência na provisão de educação 
resultante das reformas realizadas. O menor nível de despesa pública também parece consentâneo 
com uma regressão constante da população estudantil e com as projeções do Instituto Nacional de 
Estatística que prevê que o número de crianças com idades entre os 0 e os 14 anos diminuirá 
acentuadamente de 1,46 milhões em 2016 para 0,88 milhões em 2030. 

 
O orçamento nacional para 2017 mantém o nível de 2016 da dotação financeira para o 
ensino escolar. O Fundo Social Europeu (FSE) continuará a desempenhar um papel determinante 
na educação e na formação. A dotação do FSE para capital humano7 apoiará a execução do PNPSE, 
a expansão do ensino e formação profissionais e a aprendizagem reforçada de adultos através do 
«programa Qualifica» (ver Secção 7). O orçamento nacional de 2017 afetado à ciência e ao ensino 

superior prevê um aumento de 4,6 % comparativamente a 2016, confirmando a tendência 
ascendente do ano anterior8. Uma parte significativa deste aumento será utilizada para repor os 
níveis que sofreram desgaste nos anos anteriores, aumentar o número de bolsas de estudo e 
financiar um novo programa para contratar jovens investigadores. 
 
O governo e as instituições de ensino superior (IES) comprometeram-se a congregar 
esforços para garantir a estabilidade do financiamento. Em julho de 2016, o Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior assinou um acordo com todas as IES públicas (universidades 
e politécnicos), a fim de garantir a estabilidade no financiamento público durante o mandato do 
governo. O governo também se comprometeu a abandonar a recente prática comum de rever e 
cortar o financiamento às IES durante o ano. Por sua vez, as IES adotaram um mecanismo de 
solidariedade de modo a que qualquer IES confrontada com um défice financeiro seja apoiada 
através de um empréstimo concedido por outras IES no seu setor, a ser reembolsado ao longo dos 
anos subsequentes. Tal evita que o governo receba pedidos de financiamento inesperados das IES 

no fim do exercício fiscal. A reforma há muito anunciada do financiamento das IES que substituirá 
o orçamento anual por um orçamento de quatro anos também ajudará a proporcionar às 
instituições estabilidade de financiamento e melhorará a sua capacidade de participar em novos 
projetos. 

5. Modernizar o ensino escolar 

Portugal está a envidar esforços para promover a autonomia das escolas. Este objetivo é 
prosseguido erseguido através do PNPSE para promover o sucesso escolar, mas também através 
de novos sistemas de garantia da qualidade a nível das escolas e novas iniciativas para a 
participação dos estudantes na formulação de políticas e na gestão das escolas. A garantia da 

qualidade apoia-se na relação direta entre os diretores do agrupamento de escolas e o Ministério 
da Educação e nos conselhos escolares para agrupamentos, onde as partes interessadas 
apresentam os seus pontos de vista e contributos sobre os planos de desenvolvimento escolar. 

Estão criadas normas de avaliação externa e interna para cada ano, para que as escolas saibam o 
que se espera delas. Todavia, um desafio importante é desenvolver compreensão e apropriação 

                                                
7  O apoio dos FE na área temática do capital humano é prestado pelo Programa Operacional Capital Humano e pelos PO 

regionais. 
8  O orçamento de 2016 proporcionou um aumento de 3,6 % para o ensino superior durante 2015. 
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dos indicadores de garantia da qualidade — nomeadamente definições e compreensão de 
«qualidade» — e assegurar que a garantia da qualidade incide sobre melhorias reais (Comissão 
Europeia 2017b). 

 
Medidas recentes procuram melhorar a aprendizagem de línguas estrangeiras. Desde 
2015/2016, Portugal tem estado a aplicar plenamente a nova política de tornar o inglês obrigatório 
para todos os estudantes com oito anos. A partir de 2016/2017, a política é também aplicável aos 
estudantes com nove anos (Eurydice 2017). Em Portugal, o espanhol é a segunda língua 
estrangeira mais estudada no ensino secundário superior, ao passo que o francês é a segunda 
língua mais popular no ensino profissional.  

 
Os processos participativos procuram melhorar a governação escolar. O Ministério da 

Educação lançou um processo de consulta com os estudantes sobre o novo perfil de competências, 
sobre como tornar os programas curriculares mais flexíveis e sobre as futuras alterações 
pedagógicas nas escolas. O processo apoia-se na organização de assembleias de estudantes nas 
escolas para debater a escola do século XXI. A iniciativa foi escolhida pela OCDE como modelo para 
outros países enquanto parte da sua iniciativa Educação 2030. Num esforço conexo para apoiar a 

governação participativa, o Ministério da Educação lançou em 2017 uma ação-piloto ao abrigo da 
qual os estudantes do ensino secundário são encorajados a formular propostas, debater e votar 
como utilizar um pequeno orçamento (uma média de 800 euros por escola) a ser despendido na 
escola, que conta com a participação de cerca de 1 000 escolas. O objetivo é desenvolver o 
interesse e as capacidades dos estudantes para a participação cívica, a sua literacia financeira e o 
envolvimento na escola. 

6. Modernizar o ensino superior 

A conclusão do ensino superior está a melhorar, mas a taxa de emprego dos recém-
diplomados continua abaixo da média da UE. A conclusão do ensino superior em Portugal 

aumentou consideravelmente na última década, de 14,9 % em 2003 para 34,6 % em 2016. Está a 
aproximar-se da média da UE de 39,1 %, mas o objetivo nacional de 40 % até 2020 poderá ser 
difícil de alcançar. Apesar da elevada empregabilidade dos diplomados em ciências, engenharia, 
tecnologia, matemática (CETM), regista-se uma baixa adesão dos estudantes a estes domínios 
(GdP 2016). A taxa de emprego dos recém-diplomados do ensino superior aumentou para 77,8 % 
em 2016, mas continua abaixo da média da UE de 82,8 % e abaixo do nível nacional antes da 

crise.  
 
O acesso ao ensino superior é, em grande medida, determinado pela escolha dos 
estudantes da via do ensino secundário superior, mas novos cursos pretendem resolver 
esta questão. Enquanto 78 % do diplomados do ensino secundário regular prosseguem para o 

ensino superior, apenas 6 % dos diplomados do ensino secundário profissional o fizeram em 2014 
(DGEEC 2015). O principal mecanismo para promover a inscrição no ensino e formação 

profissionais de nível secundário superior é o Cursos Técnicos Superiores Profissionais, ou CTeSPs. 
Em abril de 2017, foram aprovados 598 CTeSPs. Em 2015-2016, inscreveram-se 6 430 estudantes 
, 83 % dos quais no setor público. Desde 2016, corre um debate público sobre como adaptar a 
política de acesso das IES para responder à diversidade crescente de vias de ensino secundário, 
preservando simultaneamente a qualidade e atratividade dos programas (CNE, 2017b). 
 
Existem sobreposições nos programas oferecidos no sistema binário do ensino superior. 

O sistema público do ensino superior inclui 13 universidades, 15 institutos politécnicos e cinco 
estabelecimentos de ensino de menor dimensão. Espera-se que este sistema essencialmente 
binário (universidades e politécnicos) ofereça uma diversidade de programas para responder às 
diferentes necessidades do mercado de trabalho e às exigências dos estudantes em matéria de 
oferta em formação profissional ou académica. O quadro jurídico flexível e a concorrência crescente 
entre instituições que procuram atrair candidatos num cenário demográfico em declínio deram azo 

a um aumento das sobreposições entre programas das universidades e dos politécnicos, 
designadamente a nível da licenciatura. Mais de 40 % das vagas oferecidas nos politécnicos são 
replicadas em programas de universidades similares, ao passo que 25 % das vagas nas 
universidades estão também sujeitas a sobreposições (A3ES 2013). Estão a surgir novas medidas 
para resolver estas ineficiências. 
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Capacidades não concretizadas em determinadas regiões reforçam a necessidade de 
simplificar o sistema. De 2009-2010 até 2015-2016, o número de vagas disponíveis no ensino 
superior diminuiu mais de 20 % (DGEEC 2015). Esta redução ocorreu na sua maioria na forma de 

menos vagas nas instituições privadas: a percentagem de vagas disponíveis no setor do ensino 
superior público aumentou consideravelmente, representando 57 % das vagas em 2009-2010 e 
70 % em 2015-2016. A redução contínua de vagas terminou em 2015-2016 com um aumento de 
51 000 vagas nos cursos de licenciatura e mestrado nas IES. A inscrição atingiu quase 85 % em 
média em 2015-2016, bem acima das anteriores taxas bastante baixas (DGEEC 2015), mas os 
dados indiciam clivagens pronunciadas entre diferentes centros. A Universidade do Porto e a 
Universidade de Lisboa ultrapassaram os 90 %, ao passo que a inscrição praticamente não chegou 

aos 40 % noutras instituições. Estas disparidades mostram ainda mais a necessidade de adaptar a 
rede de IES para a tornar mais eficiente e reativa à procura dos estudantes. 

 
A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) desempenha um papel 
crucial no desenvolvimento da garantia de qualidade e em ajudar a simplificar a oferta 
das IES. Em 2017, a A3ES lançou um processo de avaliação das IES; o mesmo complementará a 
certificação do sistema de garantia da qualidade desenvolvido por cada IES. Até ao momento, a 

certificação era feita a título voluntário e, portanto, abrangeu apenas algumas IES, mas agora 
passará progressivamente a ser obrigatória. As certificações, juntamente com o desempenho nas 
avaliações do programa, o desempenho em investigação e a qualificação do pessoal académico, 
serão cruciais para determinar se as IES recebem maior autonomia na próxima ronda de 
avaliações.  
 

Portugal está a envidar esforços para promover as competências digitais. A nova iniciativa 
para promover competências digitais, a INCoDe2030, inclui: um programa de literacia digital e 
formação especializada; um programa de desenvolvimento de código; e cursos de licenciatura e 

mestrado aplicados à indústria transformadora avançada. Propõe igualmente projetos-piloto em 
cinco institutos politécnicos (Bragança, Cávado e Ave, Leiria, Setúbal e Beja). Cada um 
desenvolverá uma rede comunitária que envolve empresas, associações locais, escolas e outras 
partes interessadas para refletir sobre como melhorar as competências digitais na sua zona. O 

envolvimento das empresas de TIC nos programas deverá permitir uma melhor compreensão das 
suas necessidades. 
 
Novas iniciativas apoiam as carreiras de investigação nas IES no contexto do 
envelhecimento do pessoal, da saída de pessoas altamente qualificadas e de maior 
cooperação com as empresas. O governo aprovou, em setembro de 2016, um decreto-lei que 
regula a contratação de recém-doutorados nas IES (Decreto-Lei n.º 57/2016). O objetivo é 

proporcionar condições de trabalho mais estáveis aos investigadores. O recente concurso de 
projetos de investigação, financiado pela PT2020 e pelo Conselho Nacional de Investigação, veio 
reforçar esta política ao obrigar as instituições de investigação a contratarem pelo menos um 

doutorado recente ao abrigo destas regras. Críticos desta medida alegaram que esta situação era 
injusta, pois as condições para estes novos contratos são menos favoráveis do que para os 
doutorados que já estão no sistema. O seu impacto poderá ser limitado devido aos problemas 

financeiros de algumas IES e à necessidade de rejuvenescer um pessoal docente e de investigação 
envelhecido. Embora ainda seja demasiado cedo para avaliar os efeitos na sua plenitude, trata-se 
de uma medida importante que afeta a qualidade do ensino e das atividades de investigação das 
IES, bem como a capacidade do sistema de atrair e conservar os seus doutorados mais jovens no 
contexto dos elevados níveis de saída através da emigração.  
A revisão da política de cooperação entre universidades e empresas registou uma melhoria no 
contexto português. Tal reflete o lançamento de várias iniciativas em 2016 e 2017 ao abrigo da 

estratégia nacional de investigação e inovação para a especialização inteligente. O programa 
«Interface», uma das iniciativas emblemáticas da estratégia, incentiva a I&D conjunta entre 
universidades, centros de investigação e indústria mediante a transferência de conhecimentos, o 
desenvolvimento de redes e plataformas colaborativas e incentiva as empresas a externalizarem a 

sua I&D às universidades. Também presta apoio a futuros laboratórios colaborativos, baseados 
essencialmente em universidades, que promoverão a colaboração na investigação aplicada entre 
IES e empresas. 
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7. Modernizar o ensino e a formação profissionais e 
promover a educação de adultos 

Estão a ser envidados esforços para melhorar a atratividade do ensino e formação 
profissionais (EFP) e para aumentar a participação de estudantes nos programas 
profissionais do nível secundário superior. Desenvolveram-se esforços para aumentar a 
transparência e resolver as sobreposições e a fragmentação dos programas (modalidades de 
formação) no EFP, principalmente através da publicação do sistema nacional de créditos em 
consonância com a Recomendação do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação 

Profissionais (ECVET). Contudo, o sistema apenas é aplicável aos programas de formação de dupla 
certificação dentro do catálogo de qualificações nacional. O recentemente lançado «Portal 

Qualifica» visa facilitar a obtenção de informações, permitindo aos utilizadores consultar serviços e 
ferramentas relacionados com o programa. A percentagem de estudantes do ensino secundário 
superior (CITE 3) inscritos em EFP em Portugal manteve-se estável em 2015 nos 44,9 %, um 
pouco abaixo da média da UE de 47,3 %. A taxa de emprego dos recém-diplomados de EFP 
aumentou de 68,6 % em 2015 para 69,8 % em 2016, mas continua abaixo da média da UE de 

75 %.  
 

A rede de Centros Qualifica, recentemente lançada, é um elemento determinante da 
estratégia do governo para fomentar a educação de adultos (ver caixa 2). Está previsto 
aumentar o número de centros para 300 no continente durante o primeiro semestre de 2017 com a 
criação de 40 novos centros. Em 2017/2018, o governo deverá igualmente lançar o «Passaporte 
Qualifica». Este novo instrumento e plataforma em linha melhorará o sistema de reconhecimento, 
validação e certificação de competências e ajudará as pessoas que não prosseguem os estudos a 
aceder aos programas de ensino e formação de adultos. A participação de adultos na aprendizagem 

diminuiu ligeiramente de 9,7 % nos últimos três anos para 9,6 % em 2016 e continua abaixo da 
média da UE de 10,8 %. 
 

Caixa 2: O Programa Qualifica, um esforço renovado para promover a aprendizagem 
de adultos 
 
O programa QUALIFICA concentra-se na requalificação de adultos e jovens NEET (jovens que 
não trabalham, não estudam e não seguem uma formação), a fim de aumentar os seus níveis de 

habilitações e empregabilidade. Reformula e reforça os centros CQEPS anteriores (ver infra). As 
principais ações são as seguintes: 
- criação de uma rede de 300 «Centros QUALIFICA» em todo o país antes do fim de 2017;  
- reorganização da provisão de formação para adultos;  
- criação e divulgação do «Passaporte QUALIFICA», uma ferramenta em linha para o registo de 

competências;  
- criação de um sistema de créditos para formação profissional mais consentâneo com o sistema 

europeu. 
 
O programa pretende alcançar os seguintes objetivos até 2020:  

1) assegurar que 50 % da população ativa conclui o ensino secundário superior;  
2) aumentar o número de adultos que participam na aprendizagem para adultos; 
3) 40 % desses adultos com uma idade compreendida entre os 30 e os 34 anos deverão 

obter uma qualificação de ensino superior.  

 
O programa operacional «Capital Humano» presta apoio financeiro à educação de adultos em 
Portugal. Desde 2014, prestou apoio financeiro no valor de 11 milhões de euros para o 
funcionamento dos centros de aprendizagem de adultos CQEPS, que precederam os centros 
Qualifica. Será lançado um novo concurso para o período 2017-2018, num montante total de 50 

milhões de euros. O programa operacional também presta um apoio de cerca de 82 milhões para 
cursos de formação de adultos. 
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9. Anexo I. Fontes dos indicadores-chave 

 

Indicador 
Eurostat, referência dos dados em 
linha 

Jovens que abandonaram prematuramente o ensino e a 
formação 

edat_lfse_02 + edat_lfse_14 

Conclusão do ensino superior edat_lfse_03 + edat_lfs_9912 

Educação e acolhimento na primeira infância educ_uoe_enra10 + tps00179 

Taxa de emprego dos recém-diplomados edat_lfse_24 

Participação de adultos na aprendizagem  trng_lfse_03 

Despesa pública total com a educação, em percentagem do PIB gov_10a_exp 

Despesa com instituições públicas e privadas por estudante educ_uoe_fini04 

Mobilidade para fins de aprendizagem edu_uoe_mobg03 

 
10. Anexo II. Estrutura do sistema educativo  
 

Idade dos estudantes                                                                                                      Duração do programa (anos)  

 

 
Fonte: Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2016. A Estrutura dos Sistemas de Ensino Europeus 2016/17: Diagramas 

esquemáticos. Factos e Números Eurydice. Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais da União Europeia. 

 
 

Comentários e perguntas sobre o presente relatório são bem-vindos e podem ser 
enviados por correio eletrónico para: 
Antonio Garcia Gomez 
Antonio.GARCIA-GOMEZ@ec.europa.eu  
ou 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-383444_QID_-13843DDF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;C_BIRTH,L,Z,2;AGE,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-383444INDICATORS,OBS_FLAG;DS-383444SEX,T;DS-383444C_BIRTH,NAT;DS-383444WSTATUS,POP;DS-383444UNIT,PC;DS-383444AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=C-BIRTH_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108805_QID_4010DA9_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;WSTATUS,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108805WSTATUS,POP;DS-108805SEX,T;DS-108805UNIT,PC;DS-108805INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108805AGE,Y18-24;&rankName1=WSTATUS_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-591613_QID_-15A2C03_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;AGE,L,Z,1;UNIT,L,Z,2;ISCED11,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-591613SEX,T;DS-591613UNIT,PC;DS-591613ISCED11,ED5-8;DS-591613INDICATORS,OBS_FLAG;DS-591613AGE,Y30-34;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-383440_QID_-20E05EC3_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SEX,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;C_BIRTH,L,Z,3;AGE,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-383440UNIT,PC;DS-383440AGE,Y15-64;DS-383440C_BIRTH,FOR;DS-383440SEX,T;DS-383440INDICATORS,OBS_FLAG;DS-383440ISCED11,ED5-8;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=C-BIRTH_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-541183_QID_641388EF_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;SEX,L,Z,0;UNIT,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-541183UNIT,PC;DS-541183INDICATORS,OBS_FLAG;DS-541183SEX,T;&rankName1=UNIT_1_2_-1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=SEX_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00179&language=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-241548_QID_-1374C123_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;DURATION,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;AGE,L,Z,2;SEX,L,Z,3;UNIT,L,Z,4;INDICATORS,C,Z,5;&zSelection=DS-241548AGE,Y20-34;DS-241548ISCED11,ED3_4GEN;DS-241548SEX,T;DS-241548DURATION,Y1-3;DS-241548INDICATORS,OBS_FLAG;DS-241548UNIT,PC;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=DURATION_1_2_-1_2&rankName7=TIME_1_0_0_0&rankName8=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-108839_QID_12F5F0C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;SEX,L,Z,2;AGE,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-108839ISCED11,TOTAL;DS-108839UNIT,PC;DS-108839INDICATORS,OBS_FLAG;DS-108839SEX,T;DS-108839AGE,Y25-64;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=AGE_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-471197_QID_165664C6_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;COFOG99,L,Z,2;NA_ITEM,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-471197INDICATORS,OBS_FLAG;DS-471197UNIT,PC_GDP;DS-471197COFOG99,GF09;DS-471197SECTOR,S13;DS-471197NA_ITEM,TE;&rankName1=TIME_1_0_0_0&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=GEO_1_2_0_1&rankName4=SECTOR_1_2_-1_2&rankName5=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName6=NA-ITEM_1_2_-1_2&rankName7=COFOG99_1_2_-1_2&sortR=ASC_-1_FIRST&pprRK=FIRST&pprSO=PROTOCOL&ppcRK=FIRST&ppcSO=ASC&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-555266_QID_-1947A001_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;SECTOR,L,Z,1;ISCED11,L,Z,2;INDICATORS,C,Z,3;&zSelection=DS-555266SECTOR,TOT_SEC;DS-555266ISCED11,ED5-8;DS-555266INDICATORS,OBS_FLAG;DS-555266UNIT,PPS;&rankName1=ISCED11_1_2_-1_2&rankName2=UNIT_1_2_-1_2&rankName3=SECTOR_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=TIME_1_0_0_0&rankName6=GEO_1_0_0_1&sortR=ASC_-1_FIRST&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-609020_QID_-2B29F98B_UID_-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;UNIT,L,Z,0;ISCED11,L,Z,1;PARTNER,L,Z,2;SEX,L,Z,3;INDICATORS,C,Z,4;&zSelection=DS-609020SEX,T;DS-609020ISCED11,ED5-8;DS-609020INDICATORS,OBS_FLAG;DS-609020UNIT,PC;DS-609020PARTNER,EUR;&rankName1=PARTNER_1_2_-1_2&rankName2=ISCED11_1_2_-1_2&rankName3=UNIT_1_2_-1_2&rankName4=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName5=SEX_1_2_-1_2&rankName6=TIME_1_0_0_0&rankName7=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_-1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&rDM=true&cDM=true&footnes=false&empty=false&wai=false&time_mode=NONE&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=
mailto:Antonio.GARCIA-GOMEZ@ec.europa.eu
mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Síntese  

Destaques da análise transnacional 
O tema principal do Monitor deste ano é a desigualdade na educação e o papel importante que a 

educação desempenha na criação de uma sociedade mais justa. A fonte privilegiada de novos 
dados é o teste do PISA9 de 2015 com alunos de 15 anos de idade com todos os Estados-Membros 
a participarem pela primeira vez. O PISA, com a sua riqueza de informações sobre o contexto dos 
alunos testados, oferece perspetivas únicas sobre o efeito que o contexto socioeconómico, um 
contexto migrante e o sexo podem ter na consecução do valor de referência da UE em matéria de 
baixo aproveitamento na leitura, matemática e ciências. 

O tema da equidade e da coesão social também está fortemente presente nos relatórios sobre os 

restantes objetivos em matéria de educação UE 2020 (Parte 2), os objetivos dizem respeito a: 

- abandono precoce do ensino e da formação; 

- conclusão de estudos superiores; 

- participação na educação e acolhimento na primeira infância; 

- taxa de emprego dos recém-diplomados;  

- participação de adultos na aprendizagem. 

A Parte 3 do Monitor tem por base as recentes incitativas políticas da Comissão e oferece um 
suporte analítico para o desenvolvimento de escolas, sobre como alcançar a excelência na docência 
e sobre a agenda para o ensino superior. 

A desigualdade continua a ser um problema na Europa 

 

A desigualdade é amplamente considerada uma ameaça à coesão social e à prosperidade a longo 
prazo das nossas sociedades. O debate público sobre a justiça social intensificou-se na sequência 
da crise financeira de 2008. 

Uma característica principal da desigualdade é a sua transmissão intergeracional, ou o impacto da 
posição socioeconómica dos progenitores no aproveitamento escolar, no estatuto profissional, nos 
rendimentos ou na saúde dos seus filhos. Os sistemas educativos têm um papel importante a 
desempenhar na criação de uma sociedade mais justa, oferecendo igualdade de oportunidades 

para todos, independentemente do seu contexto. A oferta de igualdade de oportunidades a 
crianças e jovens é mais eficaz quando integrada com apoio real aos progenitores e famílias. 

Existe uma forte associação entre aproveitamento escolar resultados sociais. As pessoas que 
apenas têm a escolaridade básica são três vezes mais suscetíveis de viver na pobreza ou exclusão 
social do que aquelas com estudos superiores. Em 2016, apenas 44,0 % dos jovens (18-24) que 
tinham concluído os estudos abaixo do nível secundário superior tinham emprego. E na população 
em geral (15-64), o desemprego é muito mais prevalecente entre os que têm apenas a 

escolaridade básica (16,6 %) do que aqueles com estudos superiores (5,1 %). Além disso, uma 
percentagem maior de pessoas com estudos superiores (80,4 %, segundo os dados de 2015) 
considera que a sua saúde é «boa ou muito boa», ao passo que a taxa era bastante menor para 
aquelas que apenas têm a escolaridade básica (53,8 %)10. A esperança de vida também aumenta 
de acordo com o nível de escolaridade: a bonificação do investimento no ensino pode abarcar até 
dez anos entre aqueles com baixas qualificações e os altamente qualificados (dados de 2015). 

 

                                                
9  O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos da OCDE. 
10  No entanto, cumpre dizer que o efeito da idade também desempenha um papel nesta disparidade, dado 

que as pessoas com baixos níveis de escolaridade tendem a ser mais velhas, devido à expansão do ensino 
nas recentes décadas. 
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Imagem1 — Taxas referentes a pessoas com 18 anos de idade ou mais «em risco de 
pobreza ou exclusão social» por nível de escolaridade, UE-28, 2015 

 
Legenda: (i) em cima, pessoas com CITE 0-2 (máx. ensino secundário inferior); (ii) meio, pessoas com CITE 3-4 (ensino 

secundário superior e ensino pós-secundário não superior); (iii) em baixo, pessoas com CITE 5-8 (ensino superior). 

 

Há inúmeros dados, sobretudo dos testes PISA realizados a cada três anos, que comprovam que as 
crianças oriundas de contextos sociais desfavorecidos têm pior aproveitamento escolar do que os 

colegas com uma situação melhor. A diferença nas percentagens de alunos com baixo 

aproveitamento no PISA, entre alunos da base e do topo do segmento de 25 % do índice PISA de 
estatuto socioeconómico e cultural (ESCS), é impressionante. Uma percentagem de 33,8 % de 
alunos da base do segmento de 25 % não alcançou o nível básico de competências em ciências, ao 
passo que apenas 7,6 % dos que se encontram no topo dos 25 % no índice ESCS não alcançaram 
esse nível. Estes valores agregados da UE, porém, ocultam diferenças significativas entre e nos 

Estados-Membros. Essas diferenças são analisadas mais pormenorizadamente no Monitor.  

 
Imagem 2 — Alunos com insucesso nas ciências nos quartis da base e topo do índice 

PISA de estatuto económico, social e cultural (ESCS), 2015 

 
Legenda: % de alunos com insucesso nos testes PISA nas ciências nos quartis mais baixos (barra da esquerda) e mais alto 

(barra da direita) do índice ESCS PISA.  
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Embora a educação desempenhe um papel determinante na integração de migrantes, a sua 
situação em termos de sucesso escolar comparativamente à dos nascidos no país continua a ser de 
desvantagem. Em 2016, 33,9 % da população não nascida na UE com idades entre os 30 e os 34 

tinha baixas qualificações (ou seja, tinham o ensino secundário inferior ou menos), mais 19,1 
pontos percentuais (pp) do que a população nascida no país. Além disso, as pessoas com um 
contexto migrante de fora da UE acumulam amiúde várias desvantagens de uma só vez, por 
exemplo, têm progenitores pobres com baixas competências, não falam a língua do país em casa, 
têm a acesso a menos recursos culturais e sofrem com o isolamento e as fracas redes sociais no 
país de acolhimento. Os jovens com um contexto migrante estão também em maior risco de mau 
aproveitamento escolar e de abandono escolar precoce. 

Em termos mais gerais, os alunos com um contexto migrante, ou seja, nascidos fora do país (isto 

é, noutro Estado-Membro da UE ou fora da UE) ou com progenitores nascidos no estrangeiro, 
enfrentam dificuldades na sua escolaridade, como demonstra o seu aproveitamento escolar 
significativamente mais baixo comparativamente ao da população nativa. 

 
Imagem 3 — Alunos com insucesso nas ciências por contexto migrante11, 2015 

 
Legenda: Da esquerda para a direita, estudantes não migrantes, de primeira geração de migrantes e de segunda geração de 
migrantes. 

Nota de interpretação: As percentagens apresentam médias ponderadas de Estados-Membros da UE selecionados onde a 

segunda geração de migrantes está acima dos 3 % de estudantes que participaram no PISA 2015. 

 
Os bons sistemas educativos requerem investimento adequado. Analisados no seu conjunto, os 
Estados-Membros da UE conseguiram recuperar da recente crise financeira e aumentaram 

ligeiramente a despesa na educação em percentagem total da despesa pública. A percentagem 
média da educação da UE coberta pela despesa pública cifrou-se em 10,3 % em 2015, o 
equivalente a 716 000 milhões de euros. A educação continua a ser a quarta maior rubrica da 
despesa pública a seguir à proteção social, à saúde e aos serviços públicos gerais. O rácio da 

despesa com educação em relação ao PIB cifrou-se nos 4,9 % nos países da UE-28 em 2015. Nos 
últimos anos este rácio estagnou. 

                                                
11  Para a definição de estudantes [i]migrantes do PISA, consultar a caixa I.7.1, capítulo 7, volume I, p. 243, 

PISA 2015: «estudantes não [i]migrantes são estudantes cuja mãe ou o pai (ou ambos) nasceu/nasceram 
no país ou economia onde realizaram o teste PISA, independentemente de o aluno ter nascido nesse país 
ou nessa economia; os estudantes [i]migrantes são estudantes cuja mãe e o pai nasceram num 
país/economia diferente daquele onde o estudante realizou o teste PISA; os estudantes [i]migrantes de 
primeira geração correspondem aos estudantes nascidos no estrangeiro cujos pais também nasceram no 
estrangeiro; os estudantes [i]migrantes de segunda geração correspondem aos estudantes nascidos no 
país/economia onde realizaram o teste PISA e cujos progenitores são estrangeiros». 
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Imagem 4 — Média da despesa pública da UE-28 em educação, serviços públicos gerais, 
saúde e proteção social em percentagem da despesa pública total, 2016 

 
Legenda: Da direita para a esquerda, educação, serviços públicos gerais, saúde e proteção social.  

Progressos no cumprimento dos objetivos de 2020 

Em 2016, a UE prosseguiu os progressos positivos dos anos anteriores em matéria de abandono 
precoce do ensino e da formação. Com uma percentagem atual de 10,7 %, a UE está a avançar 

para o objetivo principal da Europa 2020 de menos de 10 %. Contudo, a percentagem entre os 
nascidos no estrangeiro continua muito elevada (19,7 %). 

A UE também registou um ligeiro progresso no objetivo central relativo à conclusão de estudos 
superiores. Tendo atingido 39,1 %, o objetivo de 2020 de 40 % é agora possível. 

O objetivo relativo à participação na educação e acolhimento na primeira infância da faixa 
etária acima dos quatro anos de idade foi praticamente alcançado, com a UE a atingir 94,8 %. 
Assegurar a elevada qualidade e acessibilidade das creches/jardins infantis, bem como alargar a 
participação entre as crianças com menos de três anos de idade para a consecução do objetivo de 
33 % seria um seguimento lógico. 

Por outro lado, o objetivo relativo aos alunos com baixo aproveitamento na leitura, na 
matemática e nas ciências, conforme medido pelo inquérito PISA de 2015, sofreu um revés 

comparativamente ao inquérito de 2012, o que torna ainda mais oportuno o debate sobre o modo 

como as escolas e a docência devem ser melhoradas. A percentagem de alunos com 15 anos de 
idade que não alcançaram o nível básico de competências nas ciências cifrou-se nos 20,6 %, 
superior aos 16,6 % em 2012. 

O objetivo relativo às taxas de emprego dos recém-diplomados continua a recuperar da crise 
de 2008 e melhorou ligeiramente desde o ano anterior, fixando-se agora nos 78,2 %, próximo do 

objetivo de 82 %. Todavia, as diferenças entre os tipos de diplomados são substanciais: os 
titulares de um diploma do ensino superior excederam o objetivo (82,8 %), enquanto os 
estudantes que concluíram o ciclo superior de educação secundária e a educação pós-secundária 
estão apenas 10,2 pontos atrás (72,6 %). Apesar de a UE se ter aproximado mais do objetivo, o 
debate deverá incluir igualmente a correspondências entre os postos de trabalho e as 
competências que os trabalhadores possuem. A discrepância mantém-se elevada, sobretudo entre 
os titulares de um diploma de licenciatura. Trata-se de um incentivo para os educadores reverem 

os programas curriculares e as normas de ensino e para os estudantes reverem as suas escolhas 
da área de estudo. 
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Imagem 5 – Discrepância entre a conclusão dos estudos  
e a profissão, 2016 

 
Legenda: percentagens de pessoas (com idades entre os 25 e os 44 anos) com diploma do ensino superior (em cima), de 

bacharelato (meio) e mestrado (em baixo) que exercem uma profissão que tradicionalmente requer um nível inferior de 

escolaridade.  

 

Em relação à participação de adultos na aprendizagem, praticamente não se registaram 
progressos desde 2015. Fixada nos 10,8 %, a UE ainda parece longe do objetivo modesto de 15 % 

de adultos que participem em ensino e formação formal ou não formal. 

A parte 2 do volume 1 do Monitor inclui discriminações sociodemográficas pormenorizadas, a 
evolução ao longo do tempo do progresso em relação aos valores de referência supracitados e uma 
revisão das diferenças entre Estados-Membros. 

Rumo à educação de elevada qualidade para todos 

A diminuição nos resultados recentes do PISA em matéria de competências básicas, associada ao 
avanço tecnológico rápido e à globalização, definiu o contexto para o debate sobre como 
modernizar as estruturas de acolhimento de dia de ensino pré-escolar, as escolas e as 
universidades. Estas reformas serão analisadas mais aprofundadamente no presente Monitor, em 

três níveis: 
1. escolas, docentes e governação: De que modo se pode tornar as escolas mais reativas à 

natureza evolutiva das competências básicas necessárias no mundo moderno, por exemplo, 

a importância crescente das tecnologias TIC e do multilinguismo? 
2. De que modo é que a Europa pode ajudar o seu pessoal docente envelhecido, na sua 

maioria composto por mulheres frequentemente com fragilidades económicas, a 

transformar as tecnologias modernas num ativo, a aprender como funcionar num ambiente 
multicultural e a ajudar a prevenir a radicalização de jovens marginalizados e 
desfavorecidos? 

3. Considera-se que tornar as escolas mais participativas envolvendo mais de perto os 
progenitores, a comunidade local e as demais partes interessadas, constitui um elemento 
indispensável na modernização da educação para obter elevada qualidade para todos. 

 

Por último, as raparigas tendem a ter um resultado inferior ao dos rapazes nas pontuações do PISA 
(embora o fosso tenha diminuído desde 2012) e são menos de que os rapazes no abandono escolar 
precoce do ensino e formação. 
As mulheres representam apenas 27 % dos diplomados em engenharia, mas dominam (67 %) nos 

diplomados em humanidades. Este rácio está refletido nas profissões da ciência em que as 
mulheres representam uma minoria de 20,2 %. 
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Imagem 6 — Percentagem de mulheres entre os diplomados 
 em engenharia e humanidades, 2015 

 
Legenda: (i) barra da esquerda, engenharia, indústria transformadora e construção; (ii) barra da direita, artes e humanidades.  

 

Destaques da análise por país 
O volume 2 do Monitor da Educação e da Formação 2017 compreende 28 relatórios individuais por 

país e está disponível em linha (ec.europa.eu/education/monitor). Os relatórios por país têm uma 
estrutura semelhante à do volume 1, mas complementam a análise transnacional com dados 
específicos por país e com informação sobre as medidas políticas e as reformas mais recentes. 
 
AT A Áustria está a dar execução ao programa de reforma adotado em 2015: o pacote relativo 

à autonomia escolar, administração e escolas secundárias foi adotado em julho de 2017. 

Embora a taxa de abandono escolar precoce tenha continuado a diminuir em 2016 para um 
nível bastante abaixo do objetivo europeu, o desempenho nas competências básicas não 
melhorou nos testes internacionais. A nova estratégia sobre a dimensão social do ensino 
superior é um elemento importante no âmbito do novo quadro para o financiamento 
público de universidades. A Áustria terá de substituir cerca de metade do seu pessoal 
docente durante a próxima década. Tal exigirá que atraia e forme professores-formandos 
suficientes, mas também oferece uma oportunidade para inovar na pedagogia. A Áustria 

tem um ensino superior excecionalmente forte, de ciclo curto e orientado para a 
profissionalização, nomeadamente nas ciências, tecnologia, engenharia e matemática. 
Contudo, necessita de mais doutorados para continuar a sustentar o seu objetivo de ser 
um líder de inovação. 
 

BE As grandes reformas escolares estão ainda numa fase incipiente: será necessário um 
compromisso político sustentado. A Bélgica alcançou o seu objetivo nacional em relação ao 

abandono escolar precoce. Estão a ser levadas a cabo ações destinadas a continuar a 
baixar os números do abandono escolar precoce por parte dos alunos com baixas ou 
nenhumas qualificações. O problema da equidade é significativo, com o PISA a mostrar 
discrepâncias de desempenho acima da média, associadas ao estatuto socioeconómico e 
ao contexto migrante. O problema poderá aumentar, dado que o crescimento da população 
escolar estará concentrado entre os grupos desfavorecidos. Novas medidas de governação 

escolar e de garantia da qualidade deverão ajudar a combinar melhor a autonomia e a 

responsabilização, assim como reduzir as desigualdades entre escolas. O desenvolvimento 
profissional contínuo dos docentes carece de melhoria. A conclusão do ensino superior é 
elevada, mas o sistema está sob pressão com números crescentes de estudantes. Há 
iniciativas que procuram dar resposta aos números baixos de diplomados em ciências e 
tecnologia e aos desequilíbrios entre homens e mulheres. 
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BG Existe uma maior tónica na educação inclusiva na Bulgária. As autoridades planeiam rever 
o modelo de financiamento do ensino escolar para apoiar melhorias na equidade 
(canalizando recursos adicionais para as escolas desfavorecidas) e na qualidade. O 

insucesso nas competências básicas conforme medido pelo PISA continua a ser um dos 
mais elevados da UE. Tal deve-se a uma combinação de fatores educativos e problemas de 
equidade. As autoridades começaram a aplicar uma nova abordagem para combater o 
abandono escolar precoce. A integração dos ciganos no sistema de ensino continua a ser 
um problema, tal como o é a segregação escolar dos ciganos no ensino. A Bulgária procura 
subir consideravelmente os salários, a fim de aumentar a atratividade da profissão de 
docente e contrariar o rápido envelhecimento dos docentes. O financiamento baseado no 

desempenho do ensino superior visa responder aos problemas da qualidade e da 
pertinência para o mercado de trabalho. A Bulgária está a realizar esforços para melhorar a 

qualidade do ensino e da formação profissionais. 
 

CY A percentagem de alunos com fraco aproveitamento em competências básicas entre os 15 
anos de idade é comparativamente elevada. Chipre encontra-se em último lugar na UE em 
ciências e matemática. A disparidade entre homens e mulheres ao nível da leitura é a mais 

elevada da Europa. A conclusão do ensino superior é uma das mais elevadas da UE, mas 
os níveis de emprego dos diplomados do ensino superior estão abaixo da média, ao passo 
que a percentagem dos que trabalham em empregos de nível não universitário é a mais 
elevada da UE. Apesar de grandes melhorias nos níveis de emprego entre os diplomados 
de EFP, as medidas destinadas a melhorar a atratividade do ensino e formação 
profissionais ainda têm de dar frutos ou sair dos níveis muito baixos de participação. A 

modernização do ensino escolar registou avanços nos domínios do desenvolvimento 
profissional contínuo e da nomeação dos docentes, mas mantém-se atrasada em relação à 
avaliação das escolas e dos docentes. O abando escolar precoce e o fraco aproveitamento 

dos estudantes em risco são combatidos através de medidas de apoio específicas nas 
escolas. 
 

CZ A taxa de emprego dos recém-diplomados é muito elevada. As desigualdades nos 

resultados escolares associadas ao contexto socioeconómico são pronunciadas e afetam 
em particular a população cigana. A percentagem de alunos com fraco aproveitamento em 
competências básicas aumentou acentuadamente, sobretudo nas ciências. Os salários dos 
docentes continuam a ser relativamente baixos, estando os seus membros a envelhecer, o 
que requer medidas para aumentar a atratividade da profissão para jovens talentosos. O 
desempenho do ensino superior confirmou a sua rápida melhoria e também o início da 
aplicação da reforma do ensino superior, há muito aguardada. 

 
DE O desempenho dos alunos com 15 anos de idade nas ciências, matemática e leitura é, de 

um modo geral, estável mas continua muito inferior para os estudantes com um contexto 

migrante. A influência de fatores socioeconómicos nos resultados escolares diminuiu, mas 
continua a ser significativa. A despesa pública com a educação continua abaixo da média 
da UE. O planeamento financeiro será confrontado com dificuldades específicas, 

nomeadamente a alteração demográfica, as infraestruturas escolares, a integração de 
refugiados e a inclusão de estudantes com necessidades especiais. A participação no 
ensino pré-escolar é praticamente universal para as crianças dos quatro aos seis anos. 
Melhorar a prestação e a qualidade do ensino pré-escolar e acolhimento na primeira 
infância é uma prioridade. Foram realizados esforços substanciais para integrar os 
refugiados em todos os níveis de ensino. Contudo, em algumas regiões existem 
dificuldades na sua colocação em escolas adequadas. Os níveis de inscrição no ensino 

superior e os níveis de desempenho bem-sucedido estão a aumentar. O ensino e formação 
profissionais parecem menos atrativos para os jovens alemães, apesar do facto de as 
perspetivas de emprego para os diplomados de EFP continuarem a ser muito animadoras. 
 

DK O ensino dinamarquês combina um elevado aproveitamento com bons níveis de equidade e 
uma concentração no bem-estar dos estudantes. A taxa de estudantes com elevado 
aproveitamento é, porém, inferior à de outros países nórdicos. A reforma do ensino e 

formação profissionais de 2015 simplificou os estudos e teve um algum impacto inicial 
positivo, por exemplo na transição para o ensino superior. No entanto, reduzir as taxas de 
abandono e atrair membros para o ensino primário continuam a ser desafios importantes. 
A reforma do ensino obrigatório (Folkeskole) de 2014 está a ser executada. Uma reforma 
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do ensino secundário de nível superior arrancará em 2017/2018. Os orçamentos públicos 
para a educação foram reduzidos, mas a Dinamarca continua a ser o maior investidor em 
educação da UE. Os números de estudantes do ensino superior duplicaram desde 2008. Tal 

conduziu a uma concentração de esforços no modo de gerir melhor os fluxos de estudantes 
e acelerar a obtenção do diploma. A transição dos estudos para o trabalho é 
comparativamente lenta. 
 

EE A Estónia dispõe de um sistema escolar que funciona bem. O insucesso em competências 
básicas e o impacto do estatuto socioeconómico no aproveitamento dos estudantes são 
baixos. O abandono escolar precoce continua a ser um problema, com vincadas diferenças 

entre sexos e disparidades geográficas. A participação no ensino pré-escolar e acolhimento 
na primeira infância mantém-se abaixo da média da UE. Os salários dos docentes 

aumentaram significativamente e está previsto aumentarem ainda mais, a fim de tornar a 
docência mais atrativa e combater o envelhecimento do corpo docente. O grau de 
conclusão do ensino superior é elevado e está a aumentar, mas persistem as disparidades 
entre homens e mulheres. O modelo de financiamento das universidades foi revisto 
visando a estabilidade dos recursos e a conclusão dos estudos em tempo nominal. Os 

inquéritos sobre o mercado de trabalho e as competências visam antever futuras 
tendências e contribuir para alterações no sistema de ensino e formação, apoiando assim 
ajustamentos na economia. 
 

EL A percentagem de alunos com fraco aproveitamento em ciências, matemática e leitura, 
conforme medido pelo PISA 2015, está acima da média da UE, sendo particularmente 

elevada entre os estudantes oriundos de um contexto migrante. O sexo e estatuto 
socioeconómico afetam profundamente o desempenho dos estudantes. A taxa de conclusão 
do ensino superior é elevada, mas a taxa de emprego dos recém-diplomados continua 

baixa e subsistem inadequações de competências macroeconómicas, conduzindo a saídas 
significativas de pessoas altamente qualificadas. Novas medidas políticas visam reforçar a 
qualidade do ensino escolar, mas os esforços para alcançar maior autonomia e eficiência 
parecem insuficientes. A Grécia está a envidar esforços importantes para ministrar 

educação às crianças refugiadas, mas subsistem vários problemas no atinente à integração 
destas no sistema geral de ensino. A reforma do ensino e formação profissionais está a 
progredir, mas há margem para aumentar a sua atratividade e reforçar a participação. 
 

ES O parlamento espanhol está a fazer uma consulta prévia às partes interessadas antes de 
redigir uma proposta para um Pacto Social e Político Nacional em matéria de Educação que 
estabeleceria os termos para uma reforma duradoura da educação. Devido a esta consulta, 

várias partes da legislação para melhorar a qualidade da educação e outras reformas 
pendentes foram suspensas. As capacidades dos estudantes conforme medidas pelo PISA 
2015 estão estáveis e próximas da média da UE e o abandono escolar precoce continua a 

diminuir. No entanto, as discrepâncias significativas entre regiões mostram que o 
progresso não é uniforme no país. O aumento da contratação de docentes deverá ajudar a 
resolver os níveis elevados de pessoal temporário nas escolas, ao mesmo tempo que a 

reforma da profissão docente é um dos principais elementos do futuro pacto. O Ministério 
da Educação, da Cultura e do Desporto está a realizar esforços consideráveis para prevenir 
a violência e a intimidação entre pares nas escolas. A inscrição no ensino superior continua 
a diminuir e a oferta educativa é muito ampla e não totalmente pertinente para o mercado 
de trabalho. A cooperação entre universidades e empresas melhorou no domínio da 
investigação e da inovação, mas ainda não chegou a outros níveis de ensino. 
 

FI As reformas do sistema educativo, tais como o programa de estudos para o século XXI, a 
nova escola abrangente e o programa de desenvolvimento de docentes destinam-se a 
manter a qualidade do sistema educativo, ao mesmo tempo que reconhecem a 
necessidade crescente de resolver as desigualdades. Em 2016, o abandono escolar precoce 

foi significativamente reduzido pela primeira vez em anos, com uma diferença moderada 
entre os sexos. Mas os jovens com um contexto migrante apresentam resultados 
significativamente piores. O desempenho da Finlândia em competências básicas no PISA 

2015 continuou a cair, mas mantém-se um dos países europeus com melhores 
desempenhos. O sistema educativo continua a enfrentar cortes no orçamento público. Mais 
migração e resultados educativos cada vez mais divergentes em diferentes regiões 
reduziram a homogeneidade dos resultados educativos.  
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FR As recentes reformas educativas concentram-se na redução das desigualdades. Os novos 
programas curriculares e práticas pedagógicas entraram em vigor e foram criados 54 000 
novos postos de docentes no ensino pré-escolar e «prioritário». O número de alunos que 

abandonam o ensino anualmente sem possuírem habilitações caiu 30 % entre 2009 e 
2016. O aproveitamento dos alunos em competências básicas continua fortemente 
associado ao seu contexto socioeconómico. A formação inicial de docentes foi reformada, 
ajudando a tornar a profissão mais atrativa, mas o desenvolvimento profissional contínuo 
não foi substancialmente melhorado. A taxa de conclusão do ensino superior é elevada. O 
ensino e formação profissionais registaram evoluções importantes, destinadas a melhorar a 
integração no mercado de trabalho para o EFP inicial e a melhorar o acesso a formação 

pertinente com vista a EFP contínuos. 
 

HR A taxa muito baixa de abandono escolar precoce é um dos pontos fortes do sistema 
educativo da Croácia. As competências básicas registaram uma descida e estão abaixo da 
média da UE. Existem diferenças no desempenho associadas ao estatuto socioeconómico, 
mas a qualidade dos programas curriculares e da docência parecem ser o principal 
impulsionador do fraco desempenho da Croácia. As taxas de participação na educação e 

acolhimento na primeira infância e na educação de adultos é baixa em comparação com 
outros países da UE. Apesar do recente crescimento económico sólido e de uma situação 
mais promissora do mercado de trabalho, os baixos níveis de competências têm de ser 
resolvidos. O mesmo se aplica à pertinência das competências adquiridas no ensino 
profissional e superior. Foram preparadas várias reformas no contexto da Estratégia para a 
Educação, Ciência e Tecnologia e a reforma curricular conexa. Contudo, o progresso em 

2017 foi reduzido. 
 

HU Foi lançada em 2017 a revisão do currículo nacional da Hungria em resposta ao 

desempenho em queda no PISA 2015. As recentes reformas no ensino pré-escolar e 
acolhimento na primeira infância poderão contribuir para colmatar as disparidades de 
aproveitamento entre alunos de contextos desfavorecidos e mais privilegiados. Um 
aumento em 2017 de candidaturas para formação inicial de docentes sugere que as 

recentes medidas estão a ajudar a atrair novos candidatos para a profissão. Os inquéritos 
de diagnóstico dos novos diplomados oferecem uma boa perspetiva sobre a situação de 
emprego dos recém-diplomados. A Hungria depara-se com escassez de competências, cuja 
resposta é dificultada pelas baixas taxas de inscrição no ensino superior e sua conclusão. 
 

IE As competências básicas dos estudantes irlandeses em leitura, matemática e ciências são 
elevadas e relativamente imunes ao contexto socioeconómico. A Irlanda continua a sair-se 

muito bem nos objetivos educativos relativos ao abandono escolar precoce e à conclusão 
do ensino superior. No entanto, continua a ser necessário resolver as desigualdades 
relativamente à participação e ao acesso. Uma execução faseada das reformas no ensino 

secundário inferior está definida para ser concluída em 2019. Estas reformas vão também 
servir para recolher matéria de informação para revisões do ensino secundário superior. As 
principais reformas dos outros setores da educação e formação e do ensino superior estão 

a progredir. O acesso ao ensino superior continua estreitamente associado ao estatuto 
socioeconómico, havendo necessidade de vias alternativas, mais orientadas para a 
componente profissional. O financiamento futuro do ensino superior é também uma 
questão fundamental. 
 

IT A reforma escolar de 2015 entrou em vigor e poderá melhorar os resultados de 
aprendizagem, bem como aumentar a equidade. Embora ainda acima da média da UE, a 

taxa de abandono escolar precoce está numa tendência descendente constante; a 
participação na educação pré-escolar é praticamente universal para as crianças dos quatro 
aos seis anos. A taxa de conclusão do ensino superior na Itália para as pessoas entre os 30 
e os 34 anos é uma das mais baixas da UE. O sistema do ensino superior enfrenta o 

problema do envelhecimento e da diminuição de elementos do corpo docente. A tendência 
negativa no financiamento do ensino superior está a ser revertida, com recursos adicionais 
afetados numa base seletiva. A transição do ensino para o trabalho é difícil, também para 

as pessoas com elevadas qualificações. Esta situação está a causar um êxodo de pessoas 
altamente qualificadas. 
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LT O despovoamento devido às tendências demográficas e à emigração constitui um grave 
problema para a eficiência da despesa na educação. Neste contexto, a baixa participação 
de adultos na aprendizagem ao longo da vida representa uma preocupação. Os principais 

desafios no ensino pré-escolar e acolhimento na primeira infância são expandir a 
participação e criar um sistema externo de garantia da qualidade. As grandes disparidades 
entre escolas nos centros urbanos e regiões rurais afeta o nível de financiamento, a 
qualidade das infraestruturas, a qualidade da docência e, em última instância, os 
resultados escolares. A configuração das condições de trabalho para os docentes está a ter 
um efeito negativo na qualidade do ensino e na entrada de jovens docentes na profissão. O 
setor do ensino superior é quantitativamente forte, mas está comprovado que existem 

problemas de qualidade e eficiência, esperando-se que venham a ser solucionados com 
grandes reformas. 

  
LU O desempenho PISA dos estudantes com 15 anos no inquérito de 2015 ficou 

consideravelmente abaixo da média da UE nas três componentes: matemática, leitura e 
ciências. Calculada de acordo com os inquéritos nacionais, a taxa de abandono escolar 
precoce é elevada e tem vindo a subir desde 2009. Em setembro de 2016, foi iniciada uma 

reforma ambiciosa para melhorar o acesso e a qualidade no ensino pré-escolar e 
acolhimento na primeira infância. Foram adotadas várias ações para melhorar a qualidade 
da docência e o apoio às crianças com necessidades especiais. A fim de ir ao encontro da 
forte procura de trabalhadores altamente qualificados, o Luxemburgo procedeu a 
alterações à reforma de 2014 relativa ao auxílio financeiro aos estudantes com efeitos a 
partir de setembro de 2016. 

 
LV A Letónia registou recentemente notáveis progressos na redução do abandono escolar 

precoce e na melhoria do aproveitamento em matéria de competências básicas. O novo 

modelo de financiamento para o ensino superior e o novo sistema de garantia da qualidade 
estão a ser levados à prática dentro do prazo. A taxa de conclusão do ensino superior é 
elevada, mas a oferta em número suficiente de diplomados CETM, destinados aos setores 
com grande intensidade de conhecimento, continua a ser a constituir uma dificuldade. O 

ensino e formação profissionais estão a sofrer alterações significativas, mas ainda existe 
uma margem considerável para expandir a aprendizagem em contexto laboral e atualizar 
os currículos. A disparidade entre homens e mulheres na educação constitui um amplo 
desafio, com as mulheres a superarem os homens de forma significativa, tanto em termos 
de qualificações como de proficiência em competências básicas. 
 

MT Malta está a investir fortemente no seu sistema de ensino e formação. Apesar de um 

progresso constante, a taxa de abandono escolar precoce ainda é elevada e a conclusão do 
ensino superior mantém-se baixa. A reforma do ensino secundário foi lançada e poderá 
ajudar a reduzir o abandono escolar precoce. A transição do sistema de ensino para o 

mercado de trabalho é mais fácil do que na maioria dos outros países da UE. A participação 
de adultos na aprendizagem é relativamente baixa, sobretudo entre aqueles com baixas 
qualificações. 

 
NL A tendência descendente no abandono escolar precoce manteve-se em 2016. Apesar de 

um bom desempenho escolar geral, registou-se uma descida nas competências básicas e 
um aumento na desigualdade educativa. O desempenho escolar e a situação de emprego 
dos jovens oriundos de um contexto migrante continua a ser um problema importante. Os 
Países Baixos enfrentam uma escassez crescente de docentes. Na sequência da transição 
do sistema baseado em subvenções para empréstimos aos estudantes, as inscrições no 

ensino superior diminuíram em 2015, mas recuperaram em 2016. 
 

PL Em termos gerais, o desempenho escolar é forte. A Polónia é um dos países com melhores 
resultados da UE em matéria de abandono escolar precoce, conclusão do ensino superior, 

sendo o nível geral de competências básicas dos jovens elevado relativamente a outros 
países da UE. A participação no ensino pré-escolar e acolhimento na primeira infância 
aumentou consideravelmente, mas os problemas relacionados com a primeira infância 

subsistem. O sistema do ensino primário e do ciclo inferior do ensino secundário está 
previsto ser reformulado a partir de setembro de 2017, em articulação com uma extensão 
subsequente do ensino secundário superior. Estas alterações estão a suscitar preocupações 
em várias partes interessadas. O governo lançou uma nova reforma do ensino superior 
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para melhorar a qualidade, o desempenho e a internacionalização. A pertinência do ensino 
profissional para o mercado de trabalho continua limitada, apesar das recentes iniciativas. 
As reformas da formação profissional começam em setembro de 2017. A política avulsa 

relativa ao ensino de adultos resulta num baixo interesse e numa fraca participação no 
ensino e na formação comparativamente à média da UE. 
 

PT Portugal está a registar progressos na melhoria dos resultados escolares, reduzindo o 
abandono escolar precoce e assegurando a provisão pública de ensino pré-escolar a todas 
as crianças com idades entre os três e os cinco anos até 2019. A execução do «Plano 
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar» — a iniciativa emblemática para prevenir o 

insucesso escolar — está em curso. O número de escolas participantes excedeu as 
expectativas. A conclusão do ensino superior está a melhorar, mas cumprir o objetivo 

ambicioso nacional da Europa 2020 será difícil. Estão em curso várias medidas para ajudar 
a simplificar a oferta do ensino superior. A promoção da educação de adultos desempenha 
um papel crucial na política de educação atual, tendo como objetivo combater o nível baixo 
de competências básicas da população adulta. 
 

RO A Roménia está a dar execução a um programa curricular baseado nas competências no 
ensino escolar. Estão em curso planos para formar docentes para lecionarem um programa 
curricular mais modernizado. O insucesso nas competências básicas continua a ser um dos 
mais elevados da UE. Tal deve-se a fatores educativos e a problemas de equidade. O 
acesso a um sistema geral de ensino de qualidade constitui um problema em especial para 
os estudantes das zonas rurais e para os ciganos. O financiamento da educação é baixo. 

Os riscos de abandono escolar precoce continuam elevados, com consequências para o 
mercado de trabalho e o crescimento económico. A pertinência do ensino superior para o 
mercado de trabalho está a melhorar, mas a conclusão do ensino superior é a mais baixa 

da UE. Estão em curso esforços para introduzir um sistema duplo de ensino e formação 
profissionais. A participação de adultos na aprendizagem continua a ser muito baixa, 
apesar da necessidade de requalificação. 
 

SE A Suécia investe fortemente na educação, com a despesa pública geral na educação a 
figurar entre as mais elevadas da UE. A Suécia regista uma das taxas mais elevadas da UE 
de conclusão do ensino superior e a taxa de emprego dos seus recém-diplomados do 
ensino superior é muito elevada. Os resultados do ensino escolar melhoraram após anos 
de uma deterioração do desempenho, registando-se melhorias particularmente vincadas na 
matemática e na leitura. As desigualdades estão a aumentar: resolver o aumento do défice 
de desempenho entre estudantes nativos e nascidos no estrangeiro constitui um desafio. A 

atratividade do ensino e formação profissionais está a melhorar. 
SI Com uma baixa taxa de abandono escolar precoce e uma percentagem elevada de 

conclusão do ensino superior, a Eslovénia tem uma população com um elevado nível de 

formação e já alcançou os seus objetivos nacionais ao abrigo da Estratégia Europa 2020. A 
elevada participação no ensino pré-escolar e acolhimento na primeira infância proporciona 
uma base sólida para o sucesso posterior nas competências básicas. O setor do ensino 

superior está a ser objeto de reformas que visam associar o financiamento ao 
desempenho, aumentar as taxas de conclusão, fomentar a internacionalização e reforçar o 
controlo de qualidade interno. O ensino profissional é frequentado por um grande número 
de jovens. No entanto, estão a ser reintroduzidos os estágios para um maior envolvimento 
dos empregadores e ajudar os jovens a transitar para a vida laboral. 
 

SK A Eslováquia pretende desenvolver uma orientação central mais estratégica das políticas 

de educação. Os resultados do PISA 2015 revelaram uma diminuição nas competências 
básicas e um elevado nível de desigualdade, com o baixo rendimento fortemente associado 
ao contexto socioeconómico. Existem grandes disparidades regionais, que afetam 
sobretudo a comunidade cigana. Os docentes não são suficientemente pagos e o seu 

estatuto é baixo, o que limita a atratividade da profissão. O seu desenvolvimento 
profissional contínuo não é suficientemente orientado para as necessidades de 
desenvolvimento. A formação inicial de professores não está claramente concentrada na 

preparação para a docência em termos práticos. A educação continua a ser relativamente 
subfinanciada em todos os níveis. A taxa de conclusão do ensino superior na Eslováquia 
registou um progresso substancial. A garantia da qualidade do ensino superior ainda não 
satisfaz as normas internacionais, o setor está insuficientemente internacionalizado e 
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carece de uma oferta de estudos de ciclo curto orientada para a profissionalização. 
 

UK O Reino Unido tem um desempenho comparativamente bom na maior parte dos 

indicadores de Educação e Formação 2020. O PISA 2015 mostra que as competências 
básicas dos estudantes do Reino Unido em ciências, matemática e leitura são estáveis 
desde 2006, comparativamente elevadas e razoavelmente equitativas. A equidade é um 
objetivo político principal em todas as quatro partes do Reino Unido, com elevados níveis 
de debate em torno de abordagens políticas, nomeadamente na Inglaterra. As disparidades 
no financiamento escolar estão no âmago da reestruturação atual do financiamento das 
escolas na Inglaterra. As baixas taxas de retenção na profissão docente impõem uma 

pressão significativa na contratação e formação de docentes e geram elevados custos. O 
Reino Unido possui uma das taxas mais elevadas da UE em matéria de conclusão do ensino 

superior. 
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