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PRINCIP AIS CONCLUSÕES
O presente relatório Eurydice tem por objetivo fornecer uma panorâmica geral da educação e da
formação de adultos na Europa e apoiar a tomada de decisão a nível das políticas neste domínio.
Para além de promover uma abordagem integrada à aprendizagem ao longo da vida, este estudo
destaca as políticas e as medidas que visam garantir o acesso suficiente às oportunidades de
aprendizagem para adultos cujas competências e qualificações não correspondem plenamente às
exigências do mercado de trabalho e da sociedade. Para tal, o relatório adota uma perspetiva ampla,
contemplando e explorando um conjunto de áreas interligadas.
A partir de uma seleção de indicadores gerais sobre a educação e formação de adultos (Capítulo 1),
o relatório avalia os compromissos políticos assumidos pelas autoridades públicas de nível superior
no sentido de facultar o acesso à aprendizagem ao longo da vida dos grupos mais vulneráveis de
aprendentes adultos, particularmente aqueles que carecem de competências de base e que detêm
poucas ou nenhumas qualificações (Capítulo 2). Faz-se, em seguida, uma síntese dos programas
com financiamento público existentes em cada um dos países abrangidos, incluindo os que visam
oferecer aos adultos uma oportunidade de atualizar as suas competências e qualificações ao longo
da sua vida adulta (Capítulo 3). O relatório também aborda a questão da flexibilidade da
aprendizagem, analisando as medidas suscetíveis de facilitar o regresso dos adultos à educação e
formação (Capítulo 4). Um outro elemento em análise são as iniciativas de sensibilização e os
serviços de orientação (Capítulo 5). Por fim, são estudadas as medidas financeiras mais suscetíveis
de encorajar a participação dos adultos na educação e formação, com particular enfoque nos
incentivos financeiros para grupos com participação limitada na aprendizagem ao longo da vida
(Capítulo 6).
O relatório assenta em diversas fontes de informação, com especial destaque para os dados
recolhidos através das Unidades Nacionais da Rede Eurydice, complementados por uma série de
relatórios de investigação, e ainda relatórios e bases de dados produzidos por organizações
internacionais. Para além de informações qualitativas, a maioria dos capítulos incluem dados
estatísticos extraídos de inquéritos internacionais.
Obedecendo à estrutura do relatório, as principais conclusões sublinham as questões chave que
devem ser consideradas pelos decisores políticos. Cada afirmação incluída orienta o leitor para a
secção adequada, onde é fornecida uma análise integral.

Educação e formação de adultos na Europa: contextualização
Um em cada quatro adultos na Europa concluiu, no máximo, o ensino secundário inferior – as
diferenças entre países e grupos etários são significativas
•

Cerca de 25 % dos adultos (25-64 anos) na UE – ou seja, aproximadamente 70 milhões de
pessoas – não concluíram um nível de educação formal para além do ensino secundário
inferior ( 1). Destes, cerca de 20 milhões de adultos (6,5 % dos adultos na UE) abandonaram o
sistema educativo apenas com o ensino primário (ver Capítulo 1, Secção 1.1.1, Figura 1.1).

•

Os países da Europa meridional são os mais afetados pelos baixos níveis de escolaridade entre
a população adulta (ver Capítulo 1, Secção 1.1.1, Figura 1.1).

•

Os jovens adultos possuem, em média, um nível de estudos significativamente mais elevado do
que a população mais velha (ver Capítulo 1, Secção 1.1.1, Figura 1.2).

(1)

Para efeitos de comparabilidade dos sistemas educativos este estudo adota a norma europeia quanto aos níveis de
ensino. Assim, a designação ensino primário corresponde aos dois primeiros ciclos do Ensino Básico em Portugal, ensino
secundário inferior corresponde ao terceiro ciclo do Ensino Básico em Portugal, e ensino secundário superior corresponde
ao Ensino Secundário em Portugal.
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Cerca de um em cada cinco adultos possui baixas competências de literacia e de numeracia, e
quase um em cada três adultos apresenta competências muito reduzidas ou nulas em TIC
•

Em média, nos 17 países da UE que participaram na primeira parte do inquérito realizado no
âmbito do Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos (PIAAC),
19,9 % e 23,6 % dos adultos respetivamente possuem baixos níveis de desempenho em literacia
e numeracia (ver Capítulo 1, Secção 1.1.2, Figura 1.3).

•

Cerca de 30 % dos adultos na UE detêm competências muito reduzidas ou nulas em TIC. Além
disso, quase metade dos adultos considera que as suas competências em TIC não satisfazem
totalmente as exigências atuais do mercado de trabalho (ver Capítulo 1, Secção 1.1.2,
Figura 1.4).

Adultos com maiores necessidades de educação e formação têm menos hipóteses de beneficiar
da aprendizagem ao longo da vida
•

A participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida varia significativamente entre os
países, sendo que os índices de participação mais elevados se registam normalmente nos países
nórdicos (ver Capítulo 1, Secção 1.1.2, Figuras 1.5 e 1.6).

•

A participação dos adultos na educação e formação é determinada por diversos fatores, a saber,
o nível de instrução, o estatuto e categoria profissionais, a idade e o nível de competências. Os
adultos com níveis de qualificação muito reduzidos ou nulos, os que desempenham trabalhos que
exigem baixas qualificações, os desempregados ou economicamente inativos, os idosos e os
menos qualificados, têm menos probabilidades de participar na aprendizagem ao longo da vida.
Por outras palavras, os adultos que mais necessitam de educação e formação são os que têm
menos acesso às oportunidades de aprendizagem ao longo da vida (ver Capítulo 1, Secção 1.1.2,
Figura 1.7).

Compromissos políticos das autoridades públicas de nível superior
Não obstante a agenda política dos diferentes países enfatizar o acesso à aprendizagem ao
longo da vida por parte dos adultos que mais carecem de competências básicas ou
qualificações mínimas, raramente especifica quais os objetivos a atingir
•

É comum os diferentes países integrarem nos respetivos programas políticos o apoio destinado a
adultos com baixo nível de competências básicas ou qualificações, nomeadamente no quadro de
políticas de educação e formação. Neste contexto, alguns desses países implementaram
estratégias focadas, em concreto, na literacia e competências de base dos adultos. Fora do setor
educativo, as autoridades centrais promovem explicitamente o acesso às competências e
qualificações no âmbito das suas reformas económicas ou, em concreto, das suas estratégias de
emprego. Além disso, os países tendem a prestar especial atenção a grupos cuja falta de
competências e qualificações causa especial preocupação, nomeadamente os desempregados,
os jovens, os trabalhadores mais velhos, os imigrantes e as minorias étnicas (ver Capítulo 2,
Secção 2.1, Figura 2.1).

•

Se bem que os documentos estratégicos incluem com frequência e de forma explícita referências
à promoção do acesso à educação e à formação junto dos grupos de aprendentes mais
vulneráveis, raramente se referem aos objetivos e metas concretas a atingir. Por conseguinte,
mesmo nos casos em que existem processos de avaliação já implementados, estes não
respondem necessariamente aos problemas mais pertinentes que afetam os indivíduos pouco
qualificados ou com reduzidas competências básicas. Coloca-se, pois, a questão de saber se as
estratégias e as agendas políticas dos países têm real potencialidade para promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida junto destes adultos ou de outros grupos
vulneráveis. Trata-se de uma questão que carece de uma análise mais aprofundada (ver
Capítulo 2, Secção 2.1).

8

P ri n c i p a i s C o n c l u s õ e s

Apesar dos resultados da avaliação do PIAAC já terem começado a influenciar as políticas,
ainda é cedo para reconhecer que tipo de medidas lhes podem ser imputadas na íntegra
•

Os resultados do inquérito realizado no âmbito do PIAAC suscitaram iniciativas na maioria dos
países participantes. Praticamente todos participaram ativamente na análise dos dados
recolhidos e vários países alocaram recursos financeiros significativos para a prossecução das
investigações neste campo. Adicionalmente, foram identificadas referências às conclusões do
PIAAC numa série de documentos estratégicos emitidos pelas autoridades centrais desde
outubro de 2013 (ver Capítulo 2, Secção 2.2.3).

•

Determinados países já implementaram medidas associadas aos resultados do Inquérito PIAAC,
apesar de não ter sido possível identificar medidas que lhes possam ser integralmente imputadas.
De qualquer modo, ainda é cedo para formular conclusões definitivas sobre o impacto do
inquérito PIAAC nas políticas nacionais, sendo necessário um acompanhamento mais exaustivo
(ver Capítulo 2, Secção 2.2.3).

Principais tipos de oferta educativa para adultos com escassas competências
de base ou com qualificações mínimas
Existe em toda a Europa um leque variado de programas de educação e formação que
transmitem competências de base aos aprendentes adultos – impõe-se uma investigação mais
minuciosa nesta matéria
•

Os programas que oferecem competências básicas aos aprendentes adultos são muito variados:
alguns referem-se explicitamente à melhoria de tais competências, enquanto outros, apesar de
utilizarem diferentes denominações, incorporam no seu currículo competências de literacia,
numeracia e TIC. Além disso, as competências básicas podem ser transmitidas numa
diversidade de locais, incluindo centros de educação e formação, locais de trabalho ou centros
comunitários (ver Capítulo 3, Secção 3.2, Figuras 3.1 e 3.2).

•

A quase totalidade dos países indica a existência de programas para aprendentes adultos no
âmbito do sistema educativo desde o nível básico até ao secundário inferior. Estes programas
visam a aquisição de um nível funcional de competências em diversos domínios, incluindo a
leitura, a escrita, a numeracia e TIC, e por vezes também competências profissionais. Em alguns
países, este tipo de oferta é estruturado em função de disciplinas, permitindo aos aprendentes
inscreverem-se em ciclos de formação mais curtos em diferentes áreas curriculares (por
exemplo, TIC, línguas, etc.) (ver Capítulo 3, Secção 3.2.1, Figura 3.3).

•

Cerca de metade dos países europeus implementou programas ou programas-quadro especiais
para a aquisição de competências básicas. Podem ser programas com prestadores, currículos e
normas claramente definidos ou programas que derivam de um quadro geral claramente definido,
mas em que os diversos elementos são organizados a nível local. Ressalte-se que os programas
especiais de competências básicas não são necessariamente de tipo não formal, na medida em
que certos países os reconhecem nos seus quadros e sistemas de qualificação (ver Capítulo 3,
Secção 3.2.2, Figura 3.4).

•

Existe um grande número de programas que propõem o conjunto de competências básicas, mas
não de uma forma explícita. Distinguem-se, especialmente, os programas “preparatórios”
destinados a reforçar a motivação dos aprendentes para os estudos, e transmitir-lhes as
competências necessárias para iniciar um programa formal de qualificação; os programas em
contexto de trabalho e outros que recaem no âmbito de políticas ativas para o mercado de
trabalho; os programas promovidos no quadro da educação liberal (ou popular) de adultos; e,
finalmente, os programas que se situam na fronteira entre a aprendizagem não formal e informal,
como os programas de alfabetização familiar (ver Capítulo 3, Secção 3.2.3).
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•

A investigação sugere que são necessárias, no mínimo, 100 horas de formação para conseguir
progressos substanciais em termos de competências básicas. Também sublinha a relevância de
avaliar a eficácia dos programas de competências básicas por um período de tempo alargado, na
medida em que os aprendentes adultos, sobretudo os que têm dificuldades na aquisição de
competências básicas, raramente seguem um percurso direto ou ininterrupto. Isto significa que as
taxas de abandono elevadas nos programas de literacia e competências básicas não devem ser
encaradas como prova de insucesso dos programas. De facto, a participação num curso de curta
duração ou até numa parte de um curso pode constituir um marco importante no percurso de
aprendizagem de um adulto que regressa ao sistema de educação e formação (ver Capítulo 3,
Secção 3.2.4).

Em todos os países existem possibilidades de os adultos obterem uma qualificação
reconhecida durante a sua vida adulta; todavia, a proporção de adultos que obtiveram uma
qualificação de nível médio num estádio mais avançado da sua vida varia entre os países
•

A maior parte dos países europeus investiu no desenvolvimento de sistemas de qualificação
profissional acessíveis aos adultos com limitada aprendizagem formal prévia. Tais sistemas
podem representar o primeiro degrau no sentido de obter qualificações mais elevadas (ver
Capítulo 3, Secção 3.3.1).

•

Os países recorrem a diversos tipos de oferta para adultos que desejam adquirir qualificações de
nível secundário superior geral ou profissional: alguns implementam um programa quadro
independente descrito como “ensino secundário superior para adultos”, enquanto outros elaboram
um quadro para adultos que cobre diferentes níveis de qualificação. Por contraste, numa série de
países, os programas de nível secundário superior abertos a adultos estão integrados no sistema
de educação e formação do ensino secundário superior geral (ver Capítulo 3, Secção 3.3.2).
Em média, 3,6 % dos adultos europeus obtiveram uma qualificação do secundário superior na
idade adulta (com 25 anos ou mais). Contudo, observam-se diferenças significativas entre os
países, com oscilações entre 12 % a menos de 1 % (ver Capítulo 3, Secção 3.3.2, Figura 3.6).

Flexibilidade e vias de transição
A redução das barreiras à participação dos adultos na aprendizagem requer um tipo de oferta
que ajude a superar constrangimentos de tempo; porém, mesmo nos casos em que tal oferta
está disponível, não há provas de que seja aproveitada por adultos com baixas qualificações
•

Os obstáculos à participação dos adultos na aprendizagem estão frequentemente associados a
constrangimentos de tempo associados às responsabilidades familiares ou ao horário de
trabalho. No entanto, a falta de “requisitos prévios” (por exemplo, as qualificações de acesso
adequadas) é também um fator importante (ver Capítulo 4, Secção 4.1, Figura 4.1).

•

A maioria dos países europeus oferece pelo menos alguns programas modulares para adultos
sem qualificações ou com baixos níveis de qualificação e muitos países obtiveram recentemente
progressos neste campo (ver Capítulo 4, Secção 4.3.1, Figura 4.4).

•

Embora os programas baseados em créditos sejam comuns no ensino superior, só cerca de
metade dos países europeus propõe este tipo de programa para níveis educativos mais baixos.
Em geral, quanto mais baixo for o nível de educação, menos qualificações baseadas em créditos
existem. No que toca a programas de aquisição de competências básicas, praticamente nenhum
comporta créditos, o que significa que as pessoas mais desfavorecidas a nível educativo são as
que menos beneficiam deste tipo de oferta (ver Capítulo 4, Secção 4.3.2, Figura 4.5).

•

Só uma minoria de países propõe uma oferta de aprendizagem a distância ampla e
institucionalizada, mas outros programas em larga escala podem ser igualmente importantes na
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adesão a esta modalidade. Os dados estatísticos não revelam uma ligação clara entre a
participação na aprendizagem a distância e a extensão dessa oferta num dado país (ver
Capítulo 4, Secção 4.2, Figuras 4.2 e 4.3).
•

São poucos os países que recolhem dados sobre a participação na aprendizagem a distância
com informações detalhadas sobre o perfil dos participantes; este facto dificulta a avaliação dos
níveis de participação entre os adultos com baixas qualificações (ver Capítulo 4, Secção 4.2.2).

Estão a ser desenvolvidos esforços para promover a oferta de percursos de aprendizagem
flexíveis mas, na maioria dos países europeus, o acesso a um determinado nível de educação
ainda depende da conclusão do nível precedente
•

Apesar de todos os sistemas de educação formal serem hierarquicamente estruturados, alguns
países permitem um certo grau de flexibilidade aos candidatos que optam por aceder a um
determinado nível de educação, mas sem possuírem as qualificações de acesso que são
normalmente necessárias. Por exemplo, aceder ao ensino secundário superior sem ter
completado o secundário inferior, ou transitar para o ensino superior sem ter obtido o certificado
de conclusão do ensino secundário. Em geral, nos países da Europa ocidental e setentrional, as
vias de transição são mais flexíveis quando comparadas com as dos países do leste e sueste da
Europa. No entanto, no que toca a vias alternativas de acesso ao ensino superior, os números
comprovam que, nos casos em que existem, são usadas em diferentes graus (ver Capítulo 4,
Secção 4.4).

•

Entre os países que contam com vias alternativas de acesso ao ensino superior, só alguns
desenvolveram programas em larga escala para preparar candidatos não-tradicionais (por
exemplo, adultos pouco qualificados) para o nível de estudos seguinte. Este facto levanta a
questão de saber se as vias de acesso flexíveis que estão disponíveis são acompanhadas de
suficientes medidas de apoio à aprendizagem que permitam aos aprendentes adultos completar
com êxito o programa de estudos pretendido (ver Capítulo 4, Secção 4.4.2, Figura 4.7 e
Capítulo 3, Secção 3.3.3).

Apesar dos consideráveis progressos alcançados na validação da aprendizagem não formal e
informal, o acesso dos grupos mais vulneráveis a este serviço continua a ser problemático
•

Os resultados das investigações revelam progressos significativos no desenvolvimento dos
sistemas de validação da aprendizagem não formal e informal por toda a Europa, particularmente
em áreas como estratégias, quadros legais, ligações a sistemas de créditos e ainda, numa escala
menor, a adesão a este tipo de serviço. No entanto, os desafios contínuos com que a validação
da aprendizagem não formal e informal se confronta são o acesso, a sensibilização, o
reconhecimento, a sustentabilidade financeira e a recolha de dados (ver Capítulo 4,
Secção 4.5.1).

•

São praticamente inexistentes os dados sobre a proporção das qualificações obtidas a partir da
validação da aprendizagem não formal e informal e só alguns países recolhem dados sobre esta
área que podem servir para identificar o perfil dos aprendentes que beneficiam deste serviço (ver
Capítulo 4, Secção 4.5.2, Figura 4.8).

•

Só uma minoria de países concede aos grupos desfavorecidos, incluindo adultos pouco
qualificados, um acesso prioritário à validação da aprendizagem não formal e informal, e menos
de um terço dos países indica que os adultos com baixas qualificações fazem parte dos principais
grupos de utilizadores deste serviço (ver Capítulo 4, Secção 4.5.2, Figura 4.8).
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Iniciativas de sensibilização e serviços de orientação
As iniciativas de sensibilização estão disseminadas, mas pouco se sabe acerca da sua eficácia
junto de populações com qualificações escassas ou nulas
•

Os inquéritos internacionais revelam não só que os adultos pouco qualificados têm menos
probabilidade de virem a participar efetivamente na educação e formação, mas que a sua
motivação para o fazer é, de certa forma, inferior à dos adultos com níveis de escolaridade mais
elevados. Acresce que há menos probabilidade de indivíduos com baixos níveis de escolaridade
procurarem informação sobre oportunidades de aprendizagem do que aqueles com um nível de
escolaridade mais elevada (ver Capítulo 5, Secção 5.1.1, Figuras 5.1 e 5.2).

•

Na maioria dos países, as autoridades públicas estão cientes da necessidade de intervir na
sensibilização dos adultos com poucas ou nenhumas qualificações, de forma a motivá-los para
participarem na aprendizagem ao longo da vida. De facto, nos últimos cinco anos, a maior parte
dos países realizou importantes campanhas de sensibilização. Porém, raramente se avalia o
impacto destas iniciativas na participação dos grupos mais vulneráveis (ver Capítulo 5,
Secção 5.1.2, Figura 5.3).

A orientação de adultos de tipo presencial prestada fora dos serviços públicos de emprego é
limitada; todavia, os países estão a investir no desenvolvimento de ferramentas online e de
autoajuda
•

Em toda a Europa, cerca de um quarto das pessoas com idade igual ou superior a 15 anos já
recorreram a serviços de orientação profissional, ou seja, serviços que habitualmente incluem
elementos de orientação escolar e profissional. As estatísticas apontam, no entanto, para
diferenças significativas entre os países (ver Capítulo 5, Secção 5.2.1, Figura 5.4).

•

Apesar de os desempregados à procura de emprego constituírem o principal grupo-alvo das
iniciativas públicas de orientação profissional de tipo presencial, os serviços públicos de emprego
(SPE) investiram em formas de tornar a sua oferta acessível a um público mais amplo,
particularmente através do desenvolvimento de ferramentas de auto-orientação e de
autoavaliação (ver Capítulo 5, Secção 5.2.2).

•

Os serviços públicos de orientação profissional focam-se geralmente na reintegração dos
desempregados à procura de emprego no mercado de trabalho. Consequentemente, os estudos
tendem a avaliar mais o seu impacto nos números do desemprego do que nos números de
participantes em iniciativas de educação e formação (ver Capítulo 5, Secção 5.2.2).

•

Para além dos serviços prestados pelos SPE, a orientação subsidiada pelo Estado aberta a
adultos é algo limitada, na maioria dos países. No entanto, encontram-se alguns exemplos deste
tipo de serviços na Europa, destinados a todos os cidadãos (adultos e jovens) ou concretamente
a adultos. Além disso, países com fortes compromissos políticos no domínio da literacia ou das
competências essenciais também tendem a providenciar serviços de orientação específicos para
adultos com problemas nestas áreas (ver Capítulo 5, Secção 5.2.2).

•

São pouco frequentes as redes de instituições subsidiadas pelo Estado que dispensam, num
único local, serviços integrados para adultos (incluindo programas de educação e formação,
validação da aprendizagem não formal e informal, assim como serviços de orientação). Todavia,
alguns países têm implementado projetos-piloto com este tipo de oferta (ver Capítulo 5,
Secção 5.3).
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•

Fora do quadro institucional, cerca de metade dos países europeus desenvolveu bases de dados
eletrónicas que fornecem informações sobre as oportunidades de aprendizagem disponíveis para
todos os grupos etários ou especificamente para adultos. Se bem que alguns países não tenham
desenvolvido bases de dados mais abrangentes, desenvolveram outras mais específicas com
informação sobre ofertas de aprendizagem para adultos com baixos níveis de escolaridade e de
competências básicas (ver Capítulo 5, Secção 5.2.3, Figura 5.5).

Apoio financeiro direcionado
Só alguns países europeus dispõem de instrumentos de cofinanciamento específicos para
adultos com baixas qualificações
•

Inquéritos internacionais demonstram que os custos com a formação constituem outro obstáculo
à participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida. Os dados também indicam que,
em alguns países, o financiamento representa um obstáculo mais substancial para a participação
de adultos com baixos níveis de escolaridade do que para os que possuem qualificações de
nível médio ou um diploma do ensino superior (ver Capítulo 6, Secção 6.1, Figura 6.1).

•

Por toda a Europa, existe uma plêiade de instrumentos de cofinanciamento direcionados para
adultos que regressam à educação e formação. Podem assumir a forma de subsídios, cheques
para formação (vouchers), empréstimos ou licenças remuneradas para formação. Porém, só em
alguns países existem instrumentos de cofinanciamento especificamente direcionados para
adultos pouco qualificados, ou que conferem a este grupo um tratamento preferencial. Assumem
a forma de bolsas, subsídios e cheques, mas também podem ser concedidos como licença
remunerada para formação (ver Capítulo 6, Secção 6.3.2, Figura 6.3).

•

Se é certo que, em toda a Europa, os desempregados à procura de emprego representam um
dos principais grupos-alvo das intervenções públicas, alguns países introduziram incentivos
financeiros específicos para incentivar este grupo a participar na educação e formação. Trata-se
principalmente de um subsídio de formação que o indivíduo desempregado recebe
adicionalmente ao subsídio de desemprego (ver Capítulo 6, Secção 6.3.2, Figura 6.3).

Os incentivos financeiros específicos destinados a encorajar os empregadores a oferecer
oportunidades de formação aos seus trabalhadores menos qualificados são pouco comuns
•

As autoridades públicas propõem, frequentemente, aos empregadores esquemas de
cofinanciamento destinados a cobrir os custos da educação e formação dos seus trabalhadores.
Para além de instrumentos gerais de cofinanciamento, cerca de um quarto dos países europeus
introduziu incentivos financeiros específicos para estimular as entidades patronais a oferecer
oportunidades de educação e formação aos seus trabalhadores pouco qualificados. Estes
incentivos surgem sob a forma de bolsas e cheques para cobrir custos de formação, isenção de
contribuições para a segurança social ou subsídios que visam ajudar os empregadores a
compensar os custos salariais de colocarem os seus trabalhadores em cursos educação e
formação (ver Capítulo 6, Secção 6.3.3, Figura 6.4).

•

Em alguns países, as entidades patronais são elegíveis para apoio financeiro no caso de
oferecerem formação para indivíduos que estão afastados do mercado de trabalho há algum
tempo, trabalhadores mais velhos ou falantes de outras línguas. Nestes casos, os instrumentos
de cofinanciamento mais comuns são bolsas, cheques e subsídios para cobrir os custos de
formação a cargo dos empregadores (ver Capítulo 6, Secção 6.3.3, Figura 6.4).
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INTRODUÇÃO
A partir de 2011, a cooperação europeia em matéria de educação e formação de adultos passou a
2
ser orientada por uma agenda renovada no domínio da educação de adultos ( ), a qual convida os
Estados-Membros a concentrarem os seus esforços num conjunto de áreas prioritárias alinhadas com
aquelas que foram definidas no quadro estratégico “EF 2020” ( 3). Entre as prioridades fixadas, é
reservada uma atenção especial às medidas que visam permitir a todos os adultos o desenvolvimento
e o reforço das suas capacidades e competências ao longo da vida. A agenda renovada aborda,
especialmente, a oferta para adultos que não possuem competências básicas e para os que
abandonaram prematuramente a educação inicial, ou seja, com níveis de qualificação escassos ou
nulos. Neste contexto, a agenda reconhece que:
A fim de fazer face às consequências da crise económica, tanto a curto como a longo prazo, é necessário que os adultos
aperfeiçoem regularmente as suas aptidões e competências pessoais e profissionais. Dada a atual instabilidade no mercado laboral
e a necessidade de reduzir o risco de exclusão social, tal vale em especial para os trabalhadores pouco qualificados. […] Deverá
pois ser prestada especial atenção à melhoria da oferta proporcionada ao elevado número de europeus pouco qualificados a que se
dirige a Estratégia Europa 2020, começando pela literacia, numeracia e medidas destinadas a proporcionar segundas
oportunidades, como forma de requalificação para o mercado de trabalho e a vida em geral.

O presente relatório foi elaborado para dar resposta direta à agenda europeia renovada no domínio
da educação de adultos e, mais especificamente, ao seu objetivo declarado de melhorar o acesso às
oportunidades de aprendizagem por parte de adultos com reduzidos níveis de competências
essenciais, assim como aqueles com escassas ou nenhumas qualificações. Este relatório aborda em
particular as seguintes questões:
•

As autoridades de nível superior estão formalmente comprometidas em facilitar o acesso à
educação e formação por parte dos adultos pouco qualificados ou com reduzidas competências
de base?

•

Qual é o tipo de oferta existente para estes aprendentes?

•

Quais são os meios usados para facilitar o seu regresso à educação e à formação?

•

Estão a ser adotadas outras medidas de apoio a estes aprendentes adultos (como ações de
sensibilização, informação e orientação)?

•

Como é financiada a oferta existente e qual o apoio específico disponibilizado para apoiar os
grupos alvo?

Conteúdo e âmbito do relatório
O relatório encontra-se estruturado em seis Capítulos, correspondentes às questões referidas supra:
O Capítulo 1 apresenta uma seleção de indicadores sobre a educação de adultos que estabelece o
contexto para uma análise mais aprofundada das oportunidades de aprendizagem disponíveis para
os adultos na Europa. Inclui dados relativos ao capital humano na Europa assim como dados sobre a
participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida.
O Capítulo 2 examina até que ponto o acesso às oportunidades de aprendizagem para adultos com
escassas competências de base ou com baixos níveis de qualificação se tornou numa parte visível
dos programas políticos de cada país. Também questiona o possível impacto do Inquérito sobre as
Competências dos Adultos (PIAAC) nos programas políticos nacionais.
O Capítulo 3 apresenta uma cartografia dos programas financiados com fundos públicos que estão
abertos aos grupos-alvo do presente relatório. Começa por analisar os programas focados na
aquisição de competências básicas, antes de passar para outros programas, designadamente
aqueles que permitem aos adultos adquirir qualificações mais elevadas.
O Capítulo 4 aborda a questão da flexibilidade na aprendizagem, examinando as medidas
suscetíveis de ajudar os adultos a regressar à educação e formação. A aprendizagem a distância, a
(2)

Resolução do Conselho sobre uma agenda renovada no domínio da educação de adultos, OJ C 372/1, 20.12.2011.

(3)

Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da
educação e da formação («EF 2020»), OJ C 119, 28.5.2009.
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modularização, as medidas que facilitam a progressão entre diferentes níveis de ensino e a validação
da aprendizagem não formal e informal constituem os elementos fulcrais deste Capítulo.
O Capítulo 5 explora as atividades de sensibilização e os serviços de orientação para aprendentes
adultos. Analisa ainda a existência de ferramentas de autoajuda, em especial as grandes bases de
dados eletrónicas com informações sobre as oportunidades de aprendizagem propostas para os
adultos. Também analisa a questão da prestação de serviços integrados, particularmente a criação
de “balcões únicos”, nos quais os adultos têm acesso a diferentes serviços de aprendizagem ao longo
da vida adequados às suas necessidades individuais.
Por último, o Capítulo 6 fornece informações sobre formas de financiamento da educação e
formação de adultos, com especial foco nos métodos de financiamento suscetíveis de incentivar um
maior número de adultos entre os grupos-alvo identificados a participar na educação e formação.
Na secção final deste relatório é incluído um Glossário que explica os conceitos-chave utilizados.
Determinados termos e conceitos são debatidos em maior detalhe em cada um dos Capítulos. O
Anexo contém informações mais detalhadas relativas aos temas abordados ao longo do relatório.
Adicionalmente, para aqueles leitores que necessitam de informações suplementares sobre os
programas de educação básica de adultos e aquisição de competências básicas, é disponibilizado um
documento de apoio que contém a descrição do sistema educativo de 35 países, preparado em
conjunto com o relatório (ver Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2015).

Fontes de informação e metodologia
O presente relatório baseia-se sobretudo em informação recolhida pela Rede Eurydice em abril e
maio de 2014. A recolha de dados apoiou-se num questionário detalhado preparado conjuntamente
pelo Erasmus+: Análise das Políticas de Educação e de Juventude – uma unidade da Agência de
Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA), e pelas Unidades Nacionais da
4
5
Rede. Envolveu 35 Unidades Nacionais Eurydice ( ), em representação de 32 países ( ). Os dados
reunidos constituem a base para a elaboração dos Capítulos 2, 3, 4, 5 e 6 do relatório.
Os dados e indicadores Eurydice são geralmente de natureza qualitativa e contêm dados relativos a
iniciativas financiadas com fundos públicos ou informação disponibilizada às autoridades de nível
superior. Regra geral, não abrangem iniciativas e programas regionais ou locais. Tal implica que a
maioria dos indicadores qualitativos abrangem programas ou iniciativas de larga escala financiadas
com fundos públicos e coordenados pelas autoridades de nível superior.
Ao longo do relatório, a informação submetida pelas Unidades Nacionais da Rede Eurydice foi
complementada com dados extraídos de outras fontes, onde se incluem relatórios de investigação,
relatórios e bases de dados produzidos por várias organizações internacionais (em particular, o Cedefop
e a OCDE) e dados retirados de estudos prévios desenvolvidos pela Eurydice. Em paralelo com a
informação qualitativa, a maioria dos Capítulos também inclui dados estatísticos de inquéritos
internacionais. O Capítulo 1 baseia-se em dados extraídos de inquéritos internacionais, nomeadamente
o Inquérito às Forças de Trabalho da UE preparado pelo Eurostat (Labour Force Survey - LFS), o
Inquérito sobre a Educação de Adultos (Adult Education Survey - AES) e as estatísticas sobre a
sociedade da informação (Information society statistics - ISOC). Inclui ainda dados provenientes do
estudo da OCDE sobre as competências dos adultos (Survey of Adult Skills - PIAAC).
A preparação e elaboração do relatório foram coordenadas pela Unidade Erasmus+ (vide supra). Em
outubro de 2014 foi submetida às Unidades Nacionais da Rede Eurydice uma versão preliminar do
relatório para fins de comentário e validação do seu conteúdo. O ano de referência para a maioria dos
quadros incluídos é o ano letivo de 2013/14.
Nas páginas finais do relatório é incluído um agradecimento a todas as pessoas que contribuíram
para a elaboração do mesmo.

(4)

O número de Unidades Nacionais é superior ao número de países. A Bélgica é coberta por três Unidades Eurydice
(Comunidade francófona da Bélgica, Comunidade flamenga da Bélgica e Comunidade germanófona da Bélgica) e o Reino
Unido por duas Unidades (uma que abrange a Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, e outra que abrange a Escócia).

(5)

Todos os Estados Membros da UE, assim como a Islândia, Listenstaine, Noruega e Turquia.
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CAPÍTULO 1: INDICADORES CONTEXTUAIS
O atual Capítulo apresenta uma seleção de indicadores que fornecem o contexto para este relatório
comparativo. A primeira Secção centra-se em dados relativos ao capital humano europeu.
Proporciona uma panorâmica do nível de escolaridade e das aptidões e competências da população
adulta europeia. A segunda Secção apresenta dados sobre a participação dos adultos na
aprendizagem ao longo da vida, começando por analisar as estatísticas globais antes de se centrar
nas diferenças em função do grau de instrução, idade, estatuto profissional, categoria profissional,
estatuto de migrante e níveis de competências. A análise baseia-se em dados do Eurostat extraídos
do Inquérito às Forças de Trabalho da UE (LFS), no Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES) e
Estatísticas da Sociedade da Informação (ISOC). Inclui também dados do Inquérito sobre as
Competências dos Adultos (Survey of Adult Skills) (PIAAC) da OCDE.

1.1. Capital humano na Europa
1.1.1. Nível educativo da população adulta europeia
O nível educativo da população adulta é habitualmente usado como valor indicativo para determinar
os conhecimentos e as competências disponíveis a nível de economia, sendo obtido por via da
medição dos níveis de educação formal atingidos pela população adulta.
De acordo com o Inquérito às Forças de Trabalho da UE (LFS), cerca de 75 % dos adultos europeus
1
(25-64 anos) terão concluído, no mínimo, o ensino secundário superior ( ). Isto significa que os
adultos com níveis de escolaridade abaixo do secundário superior representam cerca de um quarto
da população adulta europeia (ver Figura 1.1), o que corresponde a aproximadamente 70 milhões de
adultos na UE.
Observam-se variações significativas entre os países no que respeita à proporção de população
adulta sem o nível secundário superior. Na República Checa, Estónia, Lituânia, Polónia e Eslováquia,
essa proporção não ultrapassa os 10 %. Também é relativamente pequena – entre 10 % e 20 % – na
Bulgária, Alemanha, Letónia, Hungria, Áustria, Eslovénia e três países nórdicos, a saber, a Finlândia,
Suécia e Noruega. Em contraste, os adultos sem o nível secundário superior representam mais de
40 % da população com idades compreendidas entre os 25-64 anos em Espanha e Itália, cerca de
60 % em Malta e Portugal, e quase 70 % na Turquia.
Convém igualmente salientar que a categoria de adultos com baixos níveis de escolaridade inclui
pessoas que abandonaram o ensino básico antes de terem concluído o nível secundário inferior. Um
nível de escolaridade tão baixo afeta cerca de 6,5 % dos adultos na União Europeia (ver Figura 1.1),
correspondendo a cerca de 20 milhões de pessoas.
Numa dúzia de países (República Checa, Dinamarca, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Áustria,
Polónia, Eslovénia, Eslováquia, Reino Unido e Noruega), a proporção da população adulta sem o
nível secundário inferior não ultrapassa os 2 %. Na Bulgária, Alemanha, Croácia, Roménia e Suécia
permanece relativamente baixa, situando-se entre os 3 % e 4 %. Portugal e Turquia encontram-se no
outro extremo; enquanto em Portugal cerca de 39 % dos adultos não concluíram o ensino secundário
inferior, na Turquia este valor situa-se em redor dos 57 %. A Bélgica, Grécia, Espanha, Chipre, Malta
e Islândia também se caracterizam por uma percentagem relativamente elevada da população adulta
que deixou o ensino secundário inferior por concluir (entre 10 % e 20 %).

(1)

A conclusão do ensino secundário superior é atualmente encarada como condição indispensável para uma inserção bemsucedida no mercado de trabalho e para a empregabilidade continuada. A política europeia nesta área centra-se
sobretudo nos jovens e nos jovens adultos e no conceito de “abandono escolar precoce” ou “abandono precoce da
educação e da formação”, entendido como a saída do sistema de educação e de formação inicial antes de concluir o nível
secundário superior. Esta questão é abordada num grande número de documentos chave da política europeia. Para mais
informalção, pode consultar-se: http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-school-leavers_en.htm (Acedido em 29
de janeiro, 2015).
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Figura 1.1: Adultos (25-64 anos) com um nível de escolaridade abaixo do secundário superior ou inferior (%), 2013
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14,1
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21,6

27,8

:

17,6

68,1

Inferior ao CITE 2

11,5

6,8

0,9

0,7

38,9

3,7

1,1

0,5

4,9

3,3

0,3

15,6

:

0,2

56,9

1,3

Fonte: Eurostat (EU LFS). Dados sobre a população adulta com níveis de escolaridade inferiores ao CITE 3: código online de
acesso aos dados: edat_lfs_9903 (dados extraídos em setembro de 2014); dados sobre a população adulta com níveis de
escolaridade inferiores ao CITE 2: Extraídos e calculados pelo Eurostat.

Os dados do EU LFS também indicam que os jovens adultos são menos afetados por níveis de
escolaridade baixos do que a população com mais idade. Efetivamente, como mostra a Figura 1.2, na
vasta maioria dos países, sucessivas gerações, começando com os adultos nascidos por volta de
1950, tiveram um acesso crescente a oportunidades educativas. Por conseguinte, os níveis de
escolaridade baixos afetam mais as gerações com mais idade. Em concreto, enquanto só cerca de
18 % da população adulta na faixa etária dos 25-34 anos acusam um nível de escolaridade inferior ao
nível secundário superior, este valor sobe para cerca de 27 % na faixa etária dos 45-54 anos e 34 %
para quem tem idades compreendidas entre os 55 e os 64 anos.
Dados nacionais revelam que uma dúzia de países (Bélgica, Irlanda, Grécia, Espanha, França,
Croácia, Itália, Chipre, Malta, Portugal, Eslovénia e Turquia) registaram uma subida particularmente
forte nos níveis de escolaridade da sua população (uma diferença superior a 20 pontos percentuais
entre as faixas etárias dos 25-34 anos e dos 55-64 anos). Se bem que alguns destes países,
especialmente os do sul da Europa, ainda acusam uma elevada proporção de adultos sem o nível
secundário superior, a Figura indica um aumento de oportunidades educativas disponíveis para este
grupo.

18

C a p í t u l o 1 : I n d i c a d o re s c o n t e x t u a i s

Figura 1.2: Adultos com níveis de escolaridade inferiores ao ensino secundário superior por grupos etários (%),
2013
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:
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35,4

:
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Fonte: Eurostat (EU LFS). Código online de acesso aos dados: edat_lfs_9903 (dados extraídos em novembro de 2014).

O perfil educativo da população imigrante representa outro aspeto importante a considerar. Apesar de
este fator não ser representado por um valor específico, os dados do EU LFS mostram que, entre os
Estados Membros da UE, aqueles que nasceram fora do país de residência (ou seja, no estrangeiro)
são, em média, mais afetados por baixos níveis de escolaridade (ou seja, inferiores ao nível
2
secundário superior) do que a população adulta em geral (34 % contra 24,8 % em 2013) ( ). O
problema é particularmente significativo nos países do sul da Europa (Grécia, Espanha, Itália, Malta e
Portugal) e em França, onde mais de 40 % dos residentes nascidos no estrangeiro não conseguiram
concluir o nível secundário superior. Em todos estes países, os residentes nascidos no estrangeiro
representam uma proporção significativa da população adulta total.

(2)

Para mais informações, pode consultar-se o sítio de Internet do Eurostat, código online de acesso aos dados:
edat_lfs_9912 (Acedido em 28 de outubro, 2014).
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1.1.2. Aptidões e competências da população adulta
Não obstante o nível de escolaridade ser um indicador importante do capital humano de uma
sociedade, nem sempre é válido para medir as competências da população nos diferentes contextos.
Em concreto, as competências adquiridas no sistema educativo podem tornar-se obsoletas se não
forem atualizadas ou, pelo contrário, indivíduos que possuem baixos níveis de educação formal
podem obter um leque variado de competências por via da sua experiência de vida e profissional.
Além do mais, dependendo do país, o mesmo nível de escolaridade pode estar associado a
diferentes níveis de competências. Neste contexto, o Inquérito sobre as Competências dos Adultos
(PIAAC) da OCDE, que avalia diretamente os níveis de competências na população adulta (16-65
anos), acrescenta uma nova perspetiva à comparabilidade entre países relativamente ao capital
humano. Este estudo avalia a literacia, a numeracia e resolução de problemas em cenários
tecnologicamente enriquecidos; a sua primeira etapa envolveu, ao lado de países externos à UE,
17 Estados Membros (para mais informação sobre os países participantes, pode consultar-se o
Capítulo 2, Figura 2.2).
Os números revelam (Figura 1.3) que, em média, entre os 17 países europeus participantes no estudo,
19,9 % e 23,6 % dos adultos possuem níveis baixos de literacia e de numeracia, respetivamente.
Figura 1.3: Adultos (16-65 anos) com níveis baixos de literacia e numeracia (%), 2012
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Fonte: OCDE (PIAAC).

Notas explicativas
UE (*): Valores médios para os 17 países participantes da UE.
No âmbito do inquérito do PIAAC, avaliaram-se as competências dos adultos numa escala de 5 níveis. Os dados
representados na Figura referem-se a adultos que atingiram, no máximo, o Nível 1 (Nível 1 e inferiores).

Quando analisamos a situação em cada país, a Itália e a Espanha revelam a mais elevada proporção
de adultos com níveis baixos de competências de literacia e numeracia: cerca de 28 % dos adultos
possui poucas competências de literacia, e cerca de 30 % tem reduzidas competências de numeracia.
No extremo oposto encontra-se a Finlândia, cuja população adulta é a menos afetada por baixas
competências de literacia e numeracia quando confrontada com outros países da UE participantes no
estudo. Neste país, os níveis reduzidos de literacia e de numeracia só afetam 10,6 % e 12,8 %,
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respetivamente, da população adulta. Outros países apresentam resultados similares aos da Finlândia,
tanto em literacia como em numeracia, a saber, a República Checa, os Países Baixos e a Eslováquia.
Os dados sobre os níveis de literacia e numeracia dos adultos (Figura 1.3) são, em média,
consistentes com os níveis de escolaridade da população adulta (Figura 1.1). Em concreto, a
Espanha e a Itália parecem exibir uma elevada proporção de adultos com baixos níveis de
competência em literacia e numeracia e, ao mesmo tempo, uma elevada proporção de adultos com
qualificações inferiores ao nível secundário superior. Em contraste, a República Checa e a Eslováquia
situam-se entre os países com a mais reduzida proporção de adultos com qualificações inferiores ao
nível secundário superior (menos de 10 %) e a percentagem de adultos com baixos níveis de literacia
e numeracia nestes países também é relativamente baixa. Todavia, os dois conjuntos de dados nem
sempre são consistentes. Na Polónia, por exemplo, só cerca de 10 % dos adultos não concluíram o
ensino secundário superior, mas 18,8 % e 23,5 % possuem baixas competências de literacia e de
numeracia, respetivamente. É certo, porém, que os dados devem ser interpretados com cautela até
no caso de países em que as Figuras 1.1 e 1.3 são consistentes. De facto, o Inquérito PIAAC
comprova que adultos com um nível de escolaridade idêntico num país podem, de facto, possuir
níveis muito variados de competências básicas. Por outras palavras, entre os adultos com baixos
níveis de qualificação formal, uma proporção considerável possui competências que se podem
esperar de indivíduos que possuem níveis de escolaridade mais elevados. Também é certo que se
podem encontrar entre adultos com níveis de escolaridade relativamente elevados, exemplos de
3
níveis muito reduzidos de literacia e numeracia ( ). Isto demonstra que não existe uma relação
simples entre o nível de escolaridade e as competências. Apesar disso, existe uma correlação
positiva entre nível de escolaridade e competências, na medida em nível de escolaridade baixo
aumenta a probabilidade de possuir um nível reduzido de competências básicas.
Ao debruçar-se sobre as competências básicas da população imigrante, o PIAAC informa que a
maioria dos residentes nascidos no estrangeiro possui níveis de proficiência significativamente mais
baixos em literacia e numeracia do que os que nascem no país de residência (nativos). Contudo, este
fenómeno é parcialmente explicado pelo facto de a avaliação de competências decorrer apenas nas
línguas locais (do país de residência), de maneira que os falantes de outras línguas podem
confrontar-se com uma barreira linguística na altura de responder ao Inquérito. Para eles, o PIAAC
pode ser entendido como um teste às suas competências na língua do país de residência. No
conjunto dos países da UE participantes e na Noruega, a média mais baixa de proficiência em
literacia de adultos nascidos no estrangeiro regista-se em Itália, seguida da França, Espanha e
Suécia (OCDE 2013a, p. 126). As diferenças mais acentuadas quanto à proficiência em literacia entre
os adultos nascidos no estrangeiro e nativos são registadas na Suécia, logo seguida da Finlândia.
Estas diferenças parecem resultar de pontuações médias muito baixas entre os imigrantes recentes.
Outros países com diferenças acima da média nas suas pontuações são os Países Baixos, Noruega,
Dinamarca, a Comunidade flamenga da Bélgica e a Alemanha (Ibid., p. 127).
Para além das competências de literacia e numeracia, o Inquérito sobre as Competências dos
Adultos (PIAAC) também avaliou as competências dos adultos em Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), em concreto a capacidade de resolução de problemas em cenários
tecnologicamente enriquecidos. Os resultados indicam que cerca de 27 % dos adultos nos países da
4
UE participantes ( ) revelam um nível muito baixo ou nulo de competências para a resolução de
problemas em cenários tecnologicamente enriquecidos. Isto inclui os 14 % que só conseguem
desempenhar tarefas muito simples neste tipo de ambiente e outros 13 % que não possuem
quaisquer competências em TIC ou cujos níveis de proficiência são tão reduzidos que não
conseguiram realizar o teste em computador (Comissão Europeia, 2014a).

(3) Para mais pormenores, podem consultar-se os quadros relativos à OCDE, 2013a disponíveis em:
http://www.oecd.org/site/piaac/chapter3thesocio-demographicdistributionofkeyinformation-processingskills.htm,
Quadro A3.10 (L) (Acedido em 7 de novembro, 2014).
(4) Este módulo foi realizado apenas por 13 Estados Membros da UE ou por entidades sub-nacionais dentro dos Estados
Membros da UE: Comunidade flamenga da Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Países
Baixos, Áustria, Polónia, Eslováquia, Finlândia, Suécia e Reino Unido (Inglaterra e Irlanda do Norte).
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As estatísticas do Eurostat sobre a Sociedade da Informação (ISOC) também fornecem indicadores
sobre as competências informáticas da população adulta europeia. Revelam (Figura 1.4) que, em
média, na globalidade dos países da UE, 30 % dos adultos (25-64 anos) nunca utilizaram um
computador ou desempenharam qualquer uma das tarefas enumeradas no inquérito, entre as quais
figuravam as mais elementares operações de TIC (para informação detalhada, consulte-se a Nota
explicativa relativa à Figura 1.4).
Por trás dos valores médios apresentados, existem diferenças acentuadas entre os países. A
Roménia e a Bulgária apresentam a maior proporção de adultos (67 % e 55 % respetivamente) que
nunca utilizaram um computador nem desempenharam qualquer uma das tarefas propostas no
Inquérito. No outro extremo encontram-se o Luxemburgo e quatro países nórdicos (Dinamarca,
Finlândia, Islândia e Noruega), onde apenas 10 % de adultos, no máximo, se encaixam nessa
categoria. Até certo ponto, estes dados são consistentes com os resultados do PIAAC que
comprovam que os países nórdicos (nomeadamente a Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega) e os
Países Baixos têm uma proporção mais reduzida de adultos com baixas competências informáticas
do que os outros países da UE que participaram na avaliação do PIAAC.
Figura 1.4: Adultos (25-64 anos) que nunca utilizaram um computador ou realizaram qualquer uma das operações
TIC mencionadas no inquérito (%), 2012
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Fonte: Eurostat (ISOC). Código online de acesso aos dados: isoc_sk_cskl_i (dados extraídos em setembro de 2014).

Nota explicativa
Os dados referem-se a indivíduos com idades compreendidas entre os 25-64 anos que nunca utilizaram um computador ou
realizaram qualquer uma das operações de TIC listadas no inquérito. As operações incluíam: utilizar o rato para iniciar
programas tais como um navegador de Internet ou um processador de texto; copiar ou transferir um ficheiro ou uma pasta;
utilizar as ferramentas de copiar ou cortar e colar para duplicar ou transferir informação no ecrã; utilizar fórmulas aritméticas
básicas para somar, subtrair, multiplicar ou dividir números numa folha de cálculo; comprimir ficheiros; escrever um programa
de computador utilizando uma linguagem de programação especializada; conectar e instalar novos dispositivos, como por
exemplo uma impressora ou um modem; conectar computadores a uma rede local; detetar e resolver problemas no
computador (por exemplo, funcionamento muito lento).

Os dados do ISOC 2011 também revelam que 45 % dos adultos (entre os 25-64 anos) por toda a UE
consideram que as suas competências atuais de informática e de Internet não seriam suficientes se
5
estivessem à procura de emprego ou se pretendessem mudar de emprego no prazo de um ano ( ).

(5)

Para informações adicionais, pode consultar-se o sítio de Internet do Eurostat, código online: isoc_sk_cskl_i (Acedido em
28 de outubro, 2014).
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1.2. Participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida
A nível europeu, a participação dos adultos na educação e formação é avaliada através de dados
fornecidos por três estudos coordenados pelo Eurostat: Inquérito às Forças de Trabalho (Labour
Force Survey - LFS) da UE, Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES) e Inquérito Europeu sobre
a Formação Profissional Contínua (CVTS). Enquanto este último estudo se centra especialmente no
ensino e formação profissionais contínuos, usando as empresas enquanto unidades de investigação,
o primeiro e o segundo fornecem dados mais gerais sobre a participação de adultos na aprendizagem
ao longo da vida. Estes dados gerais sobre a aprendizagem ao longo da vida estão no centro da
presente Secção, complementados com dados sobre a participação de adultos na educação e
formação retirados do inquérito da OCDE sobre as competências dos adultos (PIAAC).
O Inquérito às Forças de Trabalho da UE (LFS) é a fonte de informação utilizada para o indicador de
referência da UE sobre a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida. O critério de
6
referência de uma participação de 15 % foi fixado em 2009 ( ) e deverá ser alcançado até 2020.
Segundo os resultados do LFS, em 2013, 10,5 % da população adulta europeia (25-64 anos) terá
participado em atividades de educação e formação formais ou não formais durante as quatro
semanas que precederam a realização do inquérito (Figura 1.5).
Figura 1.5: Adultos (25-64 anos) que participaram em ações de educação e formação nas quatro semanas que
precederam o inquérito (%), 2013
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Fonte: Eurostat (UE LFS). Código online de acesso aos dados: trng_lfse_01 (dados extraídos em setembro de 2014).

O LFS assinalou diferenças significativas entre os países. Na Dinamarca, os adultos apresentam as
probabilidades mais elevadas de participar em ações de educação e formação nas quatro semanas
anteriores à realização do inquérito (31,4 %), logo seguida da Suécia, onde a taxa atinge os 28,1 %.
A proporção é igualmente elevada na Finlândia e Islândia, onde cerca de um em quatro adultos
participa em atividades de aprendizagem. A França, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria, Reino
Unido e Noruega encontram-se acima ou muito próximos do valor de referência da UE dos 15 % em
2020. Em contraste, em países como a Croácia, Hungria, Polónia, Roménia, Eslováquia e Turquia, a
participação é muito reduzida, com taxas que variam entre 2 % a 4,3 %. A Bulgária regista o valor
mais baixo com 1,7 %.

(6)

Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da
educação e da formação («EF 2020»), OJ C 119, 28.5.2009.
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O Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES) oferece outra abordagem ao estudo da participação
dos adultos na aprendizagem ao longo da vida. Ao contrário do LFS, o AES foi especialmente
concebido para avaliar a participação dos adultos em atividades de educação e formação. Por
conseguinte, fornece informação mais detalhada acerca das atividades de aprendizagem em que os
adultos participam (inclui, por exemplo, atividades de aprendizagem que não foram objeto de análise
pelo UE LFS, como é o caso das práticas orientadas de formação em contexto de trabalho). Outra
grande diferença entre o AES e o LFS é o facto de o período de referência do AES ser de 12 meses,
enquanto no caso do LFS é de quatro semanas. Esta diferença entre os períodos de referência é a
principal explicação para a variação substancial entre os resultados dos dois inquéritos.
Os dados do AES mostram que em 2011, 40,3 % dos adultos com idades compreendidas entre os
25-64 anos participaram em atividades de aprendizagem formais ou não formais no decurso dos
12 meses que precederam a realização do inquérito (Figura 1.6). O mesmo valor indica que os
adultos são muito mais suscetíveis de participar na aprendizagem não formal do que na oferta formal
de educação e formação. De facto, a participação na educação e formação não formais é quase seis
vezes superior à participação na educação formal (36,8 % contra 6,2 %).
Figura 1.6: Adultos (25-64 anos) que participaram em atividades de educação e formação nos 12 meses que
precederam o inquérito (%), 2011
%

%

Participação na educação e
formação não formais

Participação total
%

Participação na educação
e formação formais

UE-28

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Total

40,3

37,7

26,0

37,1

58,5

50,2

49,9

24,4

11,7

37,7

50,5

:

35,6

42,3

32,3

28,5

70,1

Não formal

36,8

33,1

24,4

34,9

52,7

48,5

48,0

18,7

9,6

34,1

49,1

:

34,3

40,9

30,0

25,9

68,0

Formal

6,2

7,4

2,4

3,7

12,6

3,8

6,6

6,7

2,6

7,0

3,5

:

2,9

3,7

4,3

4,0

9,9

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IS

LI

NO

TR

Total

41,1

35,9

59,3

48,2

24,2

44,4

8,0

36,2

41,6

55,7

71,8

35,8

:

:

60,0

:

Não formal

37,6

34,2

54,8

45,5

21,0

39,6

6,9

34,7

38,3

51,3

67,0

24,3

:

:

56,9

:

Formal

6,5

4,4

12,3

5,9

5,4

10,4

1,4

2,3

5,8

12,0

13,5

14,8

:

:

7,6

:

Fonte: Eurostat (AES). Código online de acesso aos dados: trng_aes_100 (dados extraídos em setembro de 2014).

Nota explicativa
UE-28: Estimativa.

A participação dos adultos na educação e na formação é desigual entre os países. Em 2011, a taxa
mais baixa regista-se na Roménia (8 %) e na Grécia (11,7 %), em contraste com a Suécia e
Luxemburgo que registam a proporção mais elevada de adultos participantes na educação e na
formação (71,8 % e 70,1 % respetivamente). A estes países seguem-se a Dinamarca, Alemanha,
França, Países Baixos, Finlândia e Noruega, onde a participação varia entre os 50 % e 60 %. Todos
os países com uma taxa de participação geral elevada se caracterizam igualmente por uma elevada
participação na educação e formação não formais (oscilam entre 48,5 % na Alemanha e 68 % no
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Luxemburgo). De modo semelhante, a Roménia e a Grécia também registam o índice mais baixo de
participação na educação e formação não formais (6,9 % e 9,6 % respetivamente). No que toca à
educação e formação formais, a taxa de participação mais baixa – abaixo de 3 % – observa-se na
Bulgária, Grécia, Itália, Roménia e Eslovénia. No extremo oposto encontram-se a Dinamarca, Países
Baixos, Finlândia, Suécia e Reino Unido, onde a participação na educação formal oscila entre os
12,3 % e os 14,8 %.
O AES revela fortes disparidades nos índices de participação nas diferentes categorias de adultos na
aprendizagem ao longo da vida. Tal comprova que existem diversos fatores que determinam os níveis
de participação, em concreto, o nível de escolaridade, o estatuto profissional, a categoria profissional
e a idade (Figura 1.7).
Figura 1.7: Adultos (25-64 anos) que participaram em atividades de educação e de formação nos 12 meses que
precederam a realização do inquérito, segundo o nível de escolaridade mais elevado, estatuto profissional,
categoria profissional, idade e estatuto de migrante (%), 2011
%

Nível de
escolaridade
Estatuto
profissional

Categoria
profissional

CITE 5-6
CITE 3-4
CITE 0-2
Empregado
Desempregado
Inativo
Gestores, profissionais, técnicos & profissionais de nível
intermédio
Pessoal administrativo, de serviços e do comércio
Trabalhadores manuais qualificados
Profissões elementares

Idade

Estatuo
migrante

61,3
37,7
21,8
48,6
26,9
19,6
64,1
45,8
32,7
28,3
48,5
44,0

25-34
35-44

40,9

45-54
55-64
Não migrante
Migrante UE
Migrante não UE

26,6
40,6
39,1
35,2
%

Fonte: Eurostat (AES). Código online de acesso aos dados: trng_aes_101, trng_aes_102, trng_aes_103, trng_aes_104 (dados
extraídos em setembro de 2014). Dados sobre a participação segundo o estatuto migrante extraídos e calculados pelo
Eurostat.

Nota explicativa
A Figura refere-se à participação média estimada para a UE.

Os dados sobre a participação em função do nível de escolaridade indicam que enquanto 61,3 % dos
adultos que concluíram o ensino superior participam na aprendizagem ao longo da vida, a taxa é de
apenas 37,7 % entre os adultos que possuem uma qualificação máxima de nível intermédio; para os
que só atingiram o nível secundário inferior, a taxa de participação não ultrapassa os 21,8 %. As
mesmas disparidades surgem em relação ao estatuto profissional: os empregados têm mais
probabilidades de participar em atividades de educação e formação do que os desempregados ou os
que se encontram economicamente inativos (a taxa de participação para as três categorias é de
48,6 %, 26,9 % e 19,6 % respetivamente). A categoria profissional é outro elemento determinante na
participação na educação e na formação. De facto, indivíduos com profissões consideradas como
7
“altamente qualificadas” ( ), têm muito mais probabilidades de participar na educação e na formação
do que os que se dedicam a profissões menos qualificadas (índice de participação de 64,1 % para
(7)

Para informações adicionais sobre a distribuição dos principais grupos da classificação CITP-08 por níveis de
competências, pode consultar-se ILO 2012, p. 14.
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gestores, profissionais, técnicos e quadros intermédios em contraste com 28,3 % e 32,7 % para
profissões elementares e trabalhadores manuais qualificados, respetivamente). A idade é também um
fator determinante da participação na aprendizagem ao longo da vida, com um declínio significativo
do envolvimento em atividades de aprendizagem após os 55 anos (por exemplo, a participação atinge
os 48,5 % na faixa etária dos 25-34 anos em confronto com 26,6 % para os que têm idades
compreendidas entre os 55-64 anos). Isto pode explicar-se em parte pela redução da atividade
laboral por parte da população mais velha acompanhada da diminuição da formação contínua
8
financiada pelo empregador ( ). Ser natural de um país estrangeiro só afeta a participação na
educação e formação até certo ponto, particularmente se a pessoa nasce noutro país da UE. Em
concreto, a taxa de participação média da população autóctone é de 40,6 % contra 39,1 % de
estrangeiros residentes procedentes da UE e 35,2 % para pessoas nascidas em países fora da UE.
Por último, a participação dos adultos na educação e formação está estreitamente relacionada com
os seus níveis de competências. O Inquérito sobre as Competências dos Adultos (PIAAC) revela que
os adultos com níveis baixos de competências básicas têm menos probabilidades de participar na
educação e na formação, quando comparados com aqueles que possuem níveis elevados de
competências. Se bem que este padrão geral se observa em todos os países, podem denotar-se
algumas diferenças interessantes quando se analisa um nível de proficiência específico. Por exemplo,
ao considerar os adultos com um nível de desempenho inferior ao Nível 1 em termos de literacia
(para mais detalhes, veja-se a Nota explicativa relativa à Figura 1.3), a sua participação na educação
e na formação durante os 12 meses anteriores ao Inquérito PIAAC varia consideravelmente entre os
países. Os níveis mais elevados de participação em atividades de educação e de formação por este
grupo registam-se na Noruega (50,9 %), seguida da Suécia (41,7 %), Países Baixos (40,8 %),
Dinamarca (38,9 %) e Finlândia (36,5 %). Em contraste, na Eslováquia e Polónia, a participação dos
adultos com resultados inferiores ao Nível 1 em termos de literacia foi apenas de 7 % e 9,8 %
respetivamente. Os dados referidos supra estão estreitamente ligados ao fosso existente, em termos
de participação, entre os indivíduos que possuem níveis de proficiência mais baixos e mais elevados.
Na Noruega, por exemplo, a diferença entre a participação de indivíduos com níveis mais baixos e
mais elevados de proficiência em literacia é inferior a 30 pontos percentuais (50,9 % contra 77.8 %),
enquanto noutros países (Alemanha, Estónia, Espanha, Áustria, Polónia e Eslováquia) é superior a
50 pontos percentuais (OCDE 2013a, p. 208 ( 9)).

(8)

(9)

Para informações adicionais sobre a participação em atividades de aprendizagem subsidiadas pelas entidades patronais
por faixa etária, pode consultar-se o sítio de Internet do Eurostat, código de acesso online: trng_aes_121 (Acedido em 7
de novembro, 2014).
Para informações adicionais, pode consultar-se OCDE 2013a, Código online de acesso aos dados:
http://dx.doi.org/10.1787/888932902246 (Acedido em 7 de novembro, 2014).
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Conclusões
Neste Capítulo exploraram-se os dados relacionados com o capital humano na Europa e a
participação dos adultos na educação e na formação. Começando com a análise do nível de
escolaridade da população adulta europeia, este Capítulo demonstra que cerca de 25 % dos adultos
na União Europeia não atingiram uma qualificação de nível secundário superior – o nível educativo
atualmente considerado como o requisito básico para um ingresso bem-sucedido no mercado de
trabalho e para uma empregabilidade continuada. Além disso, 6,5 % dos adultos não concluíram
qualquer nível de educação formal superior ao primário. Entre os países da UE, os do sul da Europa
são os mais afetados por baixos níveis de escolaridade entre a população adulta. A Turquia, como
país candidato, caracteriza-se por uma proporção particularmente elevada de pessoas com baixos
níveis de qualificação entre a população adulta. Os dados também indicam que os jovens adultos
têm, em média, um nível de escolaridade significativamente mais elevado do que a população mais
velha. Paralelamente, a população adulta nascida no estrangeiro é, em média, menos qualificada do
que a população autóctone.
Os dados referentes à população adulta revelam que, entre os 17 países da UE que participaram na
primeira fase do PIAAC, 19,9 % e 23,6 % dos adultos possuem, respetivamente, baixas
competências de literacia e de numeracia. Os padrões observados são, em media, consistentes com
o nível de escolaridade da população adulta. Quando olhamos para as competências TIC dos
adultos, os dados indicam que cerca de 30 % dos adultos na UE possuem níveis de competências
“muito escassos” ou “nulos”. Com base nos dados do Eurostat, a Bulgária e a Roménia apresentam
uma proporção particularmente elevada de adultos com competências TIC inadequadas.
Adicionalmente, quase metade dos adultos na UE considera que as suas competências TIC não
correspondem plenamente aos requisitos atuais do mercado de trabalho.
Quanto à participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida, existem fortes disparidades
entre os países. Independentemente do inquérito (o Inquérito às Forças de Trabalho da UE ou o
Inquérito sobre a Educação de Adultos), os países nórdicos registam em geral taxas de participação
elevadas. Alguns dos mais recentes Estados Membros da UE (concretamente a Bulgária e a
Roménia) e a Grécia encontram-se no extremo oposto, quer no LFS quer no AES.
Os dados do Inquérito sobre a Educação de Adultos também revelam que a participação na
aprendizagem ao longo da vida é determinada por diversos fatores, nomeadamente o nível de
escolaridade, o estatuto e a categoria profissionais, a idade e as competências. Em concreto,
diferentes categorias de aprendentes vulneráveis (pessoas com baixos níveis de qualificação, os que
se dedicam a trabalhos pouco qualificados, desempregados e inativos, os mais velhos e os menos
qualificados) têm menos probabilidades de participar na educação e na formação quando
comparados com outras categorias de adultos. Esta realidade coloca um desafio aos sistemas
europeus de educação e de formação, na medida em que os adultos que mais necessitam de
participar na educação e formação são os que parecem ter menos acesso a oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida.
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CAPÍTULO 2: COMPROMISSOS POLÍTICOS
O Capítulo 1 mostrou que nem todos os grupos de adultos têm vindo a beneficiar de forma equitativa
das oportunidades de educação e de formação. Os estudos internacionais apontam para diversos
fatores que influenciam a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida, sendo os mais
relevantes o nível de escolaridade, o estatuto profissional, a categoria profissional, a idade e as
competências. Vários documentos estratégicos da União Europeia já abordaram esta questão. Por
1
exemplo, a agenda europeia renovada no domínio da educação de adultos ( ) contém compromissos
explícitos para melhorar as oportunidades dos adultos com baixos níveis de competências ou de
qualificações ( 2). Neste contexto, é importante analisar em que medida as agendas políticas nacionais
abordam esta questão e, especialmente, se assumem compromissos explícitos para apoiar os
adultos com escassas competências ou qualificações.
Este Capítulo examina as decisões políticas nesta matéria a partir de uma dupla perspetiva. A
primeira Secção faz uma revisão dos principais documentos estratégicos publicados pelas
autoridades centrais durante os últimos cinco anos (entre 2009 e 2014). A segunda Secção debruçase sobre alguns dos incentivos ao desenvolvimento de políticas neste domínio, com referência
específica ao impacto do Inquérito sobre as Competências dos Adultos (PIAAC) nas agendas
políticas dos diferentes países.

2.1. Principais políticas destinadas a melhorar as competências de base e os
níveis de qualificação dos adultos
Uma maneira de olhar para os compromissos políticos que visam facilitar o acesso dos adultos com
reduzidas competências básicas ou com baixos níveis de qualificação à educação e formação
consiste em analisar os compromissos expressos em recentes documentos estratégicos. É
especialmente interessante averiguar em que tipo de documentos esses compromissos são incluídos,
como são formulados e que objetivos prosseguem.
Como parte da recolha de dados da Rede Eurydice, foi solicitado aos países que indicassem até três
documentos estratégicos relevantes publicados nos últimos cinco anos que refiram explicitamente a
criação de oportunidades para os adultos com escassas competências de base ou baixos níveis de
qualificação terem acesso ao desenvolvimento das suas competências e à aquisição de
qualificações. Os países com um número mais elevado de documentos estratégicos relevantes
deveriam selecionar os três mais importantes. Aos países com políticas especificamente dirigidas à
literacia e às competências de base dos adultos foi pedido que situassem tais políticas no âmbito dos
seus três documentos oficiais mais relevantes. A informação solicitada incluiu os objetivos, metas,
ações, medidas de avaliação e fontes de financiamento.
Antes de se proceder à comunicação dos resultados deste exercício, devem ser explicadas as suas
limitações. A primeira consiste no facto de ter sido pedido aos países que escolhessem três dos mais
relevantes documentos estratégicos nacionais. Ora, se um país não informou sobre um tipo
específico de documento (ver Figura 2.1), isso não significa que esse tipo de documento não existe
(por exemplo, uma estratégia de aprendizagem ao longo da vida), mas que o documento estratégico
em causa não é visto como um dos três documentos essenciais abrangidos pelo estudo em questão.
A segunda limitação prende-se com o período de referência do estudo, que abrange os últimos cinco
anos (entre 2009 e 2014). Sucede que os documentos estratégicos emitidos antes deste período não
são considerados, ainda que tivessem influenciado a oferta educativa durante o período de
referência. Esta questão é aprofundada na Secção 2.1.3.
(1)

Resolução do Conselho sobre uma agenda renovada no domínio da educação de adultos, OJ C 372/1, 20.12.2011.

(2)

A implementação da agenda europeia para a aprendizagem dos adultos é apoiada por apresentações regulares de
propostas que permitem aos países – através da rede de coordenadores nacionais nomeados pelos Estados-Membros da
UE – candidatarem-se a financiamento para ajudar a incrementar a participação dos adultos na aprendizagem ao longo
da vida. Ao abrigo destas propostas, são fornecidas verbas destinadas a atividades que incidem especialmente no apoio a
adultos com competências básicas reduzidas ou com qualificações insuficientes.
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2.1.1. Compromissos anunciados em recentes documentos estratégicos
A quase totalidade dos países europeus indica que os seus documentos estratégicos mais recentes
preveem medidas destinadas a apoiar os adultos com escassas competências de base ou com
baixos níveis de qualificação a aceder a oportunidades de desenvolver ou adquirir novas
competências ou qualificações. O relatório comprova que tais compromissos políticos constam de
diferentes tipos de documento estratégico com diferentes áreas de enfoque. Podem encontrar-se em
documentos estratégicos relativos à educação e formação, incluindo planos de alfabetização e de
desenvolvimento de competências essenciais, estratégias de aprendizagem ao longo da vida ou
educação de adultos, ou outros documentos de orientação referentes a diferentes áreas da educação
e formação. Para além do setor da educação, as autoridades centrais também lidam com estas
questões no âmbito das reformas económicas ou, em concreto, no quadro das estratégias de
emprego. Além disso, os países tendem a prestar uma atenção especial a grupos em que a falta de
competências e qualificações pode ser problemática, como é o caso dos desempregados, jovens,
trabalhadores mais velhos, imigrantes ou minorias étnicas (ver Figura 2.1; para mais detalhes sobre
cada documento estratégico, pode consultar-se o respetivo código no Anexo 1).
Figura 2.1: Tipos de documentos estratégicos recentes (emitidos entre 2009 e 2014) que abordam o acesso dos
adultos pouco qualificados e/ou com escassas competências de base ao desenvolvimento de competências ou
qualificações adicionais
Documentos estratégicos sobre
literacia e competências básicas
BEnl1, DE1, IE2, MT3, NL1, AT2,
UK-SCT1, UK-SCT3

Documentos estratégicos sobre
aprendizagem e orientação ao longo
da vida
BEde1, BG1, EE2, EL1, EL2, ES1, FR1,
FR3, CY1, LU1, HU1, AT1, PL1, SK1,
SK2, FI2, TR2

Área de educação e formação

Documentos estratégicos sobre
educação e formação de adultos
BEde3, BEnl2, EE1, IE1, IT2, IT3, LT2,
SI1, UK-ENG2, UK-WLS2, UK-SCT2, IS1

Programas nacionais de
desenvolvimento e de reforma
BG2, BG3, DK2, EE3, HR2, IT1, CY2,
CY3, LV1, LV3, LU2, PT1, PT3, IS2, TR1
Documentos estratégicos em matéria
de emprego
BEde2, BEfr1, BEfr3, BEnl3, ES2, PT2,
SI3, UK-ENG1, UK-ENG3, UK-WLS1,
UK-NIR1

Áreas externas à educação e formação

Documentos estratégicos dirigidos a
jovens e adultos mais velhos
BEfr2, ES3, FR2, PL2, PL3, FI3

Documentos estratégicos dirigidos a
imigrantes e minorias étnicas
HU2, SI2, LI2, NO2
Fonte: Eurydice.
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Outros documentos estratégicos sobre
educação e formação
CZ1, DK1, HR1, LV2, LT1, MT1, MT2,
RO1, FI1, LI1, NO1, NO2, TR3
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Notas explicativas
Foi solicitado aos países que indicassem o máximo de três dos mais importantes documentos estratégicos nacionais. Por
conseguinte, cada país é indicado na Figura até três vezes, no máximo, dependendo do número de documentos indicados por
cada um. O anexo 1 contém um inventário de todos os documentos estratégicos indicados.
A Figura segue o critério de “ajustamento”, o que significa que um documento estratégico com potencial para ser colocado em
diferentes categorias foi colocado naquela que melhor corresponde ao seu conteúdo, objetivos e metas.

Nota específica por país
Suécia: O país informa que, durante os cinco anos em questão (entre 2009 e 2014), não foi emitido qualquer documento
estratégico relevante que refira explicitamente as oportunidades para o desenvolvimento de novas competências ou
qualificações em adultos com baixo nível de competências ou qualificação. Por conseguinte, não é mencionado na Figura.
Porém, convém salientar que em janeiro de 2013 foi introduzido um novo currículo para a educação de adultos a nível
municipal (ver ligação no Anexo 1). Entre outras áreas temáticas, o currículo refere-se a competências básicas e
competências-chave, apesar de não fazer referência explícita a adultos com escassas competências de base ou qualificações.

Com base no exposto na Figura 2.1, a presente Secção oferece uma análise mais detalhada de cada
categoria de documentos estratégicos, destacando os seus objetivos qualitativos e quantitativos. É
prestada especial atenção aos objetivos que se referem explicitamente aos adultos com baixo nível
de competências ou qualificações. As tendências observadas são ilustradas por exemplos
pertinentes.
Do cu m en to s est r at ég i co s n o âm b it o d a lite r aci a e d as co m p etên cia s b á si cas
No conjunto dos documentos estratégicos em matéria de educação e formação emitidos entre 2009 e
2014 pelos diferentes países, encontram-se documentos dedicados especificamente à literacia e às
competências básicas. Entre eles figuram duas estratégias que referem expressamente a literacia e
as competências básicas dos adultos, nomeadamente o Acordo para uma Estratégia Nacional
Conjunta para a Literacia e as Competências Básicas dos Adultos na Alemanha 2012-2016
(Alemanha) e a Literacia de Adultos na Escócia 2020: orientação estratégica (Adult Literacies in
Scotland 2020: Strategic Guidance) (Reino Unido – Escócia). Por sua vez, apesar de não estar
explicitamente catalogada como uma “estratégia de literacia e competências básicas de adultos”, a
Iniciativa para a Educação de Adultos na Áustria também recai nesta categoria, pois descreve um
quadro estratégico para a oferta de programas de competências de base para adultos, ou seja,
cursos que fornecem competências básicas ou que conduzem à conclusão do ensino secundário
inferior. Quatro países, ou regiões de países, emitiram estratégias de literacia mais amplas que
incluem referências explicitas à população adulta. Trata-se da Comunidade flamenga da Bélgica
(Plano Estratégico de Melhoria dos Níveis de Literacia 2012-2016), Malta (Estratégia Nacional de
Literacia para Todos em Malta e Gozo 2014-2019), Países Baixos (Plano de Ação sobre
Analfabetismo 2012-2015) e Reino Unido – Escócia (Literacy Action Plan: An Action Plan to Improve
Literacia in Scotland). Por último, as autoridades centrais na Irlanda publicaram um relatório em 2013
destinado a informar e desenvolver futuras estratégias para a oferta de literacia de adultos (Review of
ALCES funded Literacy Provision).
Os objetivos fixados nesses documentos políticos em matéria de literacia e competências básicas
variam conforme os países. Enquanto a estratégia austríaca se foca na oferta de cursos e programas
de competências básicas conducentes à conclusão do ensino secundário inferior, a estratégia alemã
engloba um leque mais amplo de medidas, incluindo a oferta de cursos e serviços de orientação, a
organização de campanhas de sensibilização, e a oferta de atividades de apoio à investigação.
Independentemente das medidas abrangidas, a informação comunicada pelos países indica que as
estratégias de promoção da literacia e competências básicas consistem frequentemente em
iniciativas intersetoriais que envolvem parceiros sociais ou organizações do chamado terceiro setor. A
estratégia alemã ilustra bem esta tendência, pois combina medidas e recursos que implicam uma
dúzia de atores diferentes, incluindo as autoridades centrais, representantes dos 16 Länder, parceiros
sociais, instituições de investigação, instituições de educação de adultos, associações/fundações, etc.
De igual modo, a estratégia de literacia da Comunidade flamenga da Bélgica abrange, não só o setor
educativo, mas também a proteção social, a cultura e o emprego. Um dos seus principais objetivos é
a construção de parcerias estruturais. A estratégia austríaca é uma iniciativa conjunta dos Länder –
Bund, congregando os recursos dos Estados Federais e do Ministério Federal, em que cada qual
cobre 50 % do custo global.
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Entre os documentos políticos incluídos na categoria das estratégias para a literacia e as
competências básicas, a estratégia austríaca parece ser a única que fixa objetivos quantitativos
mensuráveis. A estratégia quantifica o total da população adulta afetada pela escassez de
competências básicas em 50 000 pessoas e o volume de população sem um certificado de conclusão
do ensino secundário inferior em cerca de 280 000 pessoas. Para o período de 2012-2014, a
estratégia visa a oferta de cursos de competências básicas a 3 400 adultos e a oferta de cursos
destinados à conclusão do nível secundário inferior para 2 400 pessoas.
Est r at ég i as d e ap ren d i za g em ao lo n g o d a vid a o u d e ed u caç ão e fo rm a ção d e ad u lto s , e
o u tro s d o c u m en t o s e st ra t ég ico s so b r e ed u ca ção e fo rm a ção
Cerca de metade dos países europeus assumiram recentemente os seus compromissos políticos em
documentos sobre estratégias de aprendizagem ao longo da vida ou de orientação ao longo da vida,
ou promulgaram legislação sobre a aprendizagem ao longo da vida. Acresce que, em diversos países
ou regiões de países, os compromissos são assumidos em documentos políticos ou legislativos
centrados especificamente na educação e formação de adultos. Dependendo da perceção que cada
país tem das diferenças entre a aprendizagem ao longo da vida e a educação e formação de adultos
(ou seja, certos países usarem estes termos indistintamente), o conteúdo dos documentos afetos a
estas duas categorias distintas pode sobrepor-se parcialmente. Por exemplo, se na Eslováquia o
quadro estratégico e legislativo para a aprendizagem ao longo da vida se centra na educação e
formação de adultos, já as políticas desenvolvidas na Estónia distinguem entre a aprendizagem ao
longo da vida (realizada no decurso da vida de uma pessoa), e os documentos estratégicos
específicos consagrados à educação e formação de adultos. Uma dúzia de países menciona, para
além das estratégias gerais sobre a aprendizagem ao longo da vida e a educação de adultos, outras
estratégias em matéria de educação e/ou de investigação que podem variar entre programas
nacionais gerais sobre educação e/ou investigação (Croácia, Letónia, Lituânia, Finlândia,
Listenstaine, Noruega e Turquia), e estratégias de combate ao abandono escolar precoce (Malta) ou
dedicados ao ensino e formação profissionais (Dinamarca).
Não obstante os documentos estratégicos mencionados acima abrangerem uma vasta gama de
iniciativas, o seu impacto real sobre os adultos com escassas competências básicas ou baixos níveis
de qualificação nem sempre é evidente. Em particular, as estratégias de aprendizagem ao longo da
vida tendem a promover medidas bastante genéricas dirigidas a todos os adultos, o que dificulta a
identificação de ações dirigidas especialmente a indivíduos pouco qualificados. No entanto, se
considerarmos apenas a legislação recente, constata-se que as medidas específicas são mais
evidentes. Por exemplo, na Comunidade Flamenga da Bélgica, o Ato Parlamentar sobre Educação de
Adultos (com adoção final em 2014) confirma a intenção formal do governo de continuar a financiar
os centros de educação básica de adultos (Centra voor Basiseducatie) e os centros de educação de
adultos (Centra voor Volwassenenonderwijs), sendo que os primeiros se dirigem unicamente a
adultos com reduzidas competências básicas ou baixos níveis de qualificação. Na Islândia, a Lei da
Educação de Adultos de 2010 constitui a base legal para um apoio financeiro acrescido a programas
destinados a indivíduos que não concluíram o ensino secundário superior. Da mesma forma, na
Roménia, a Lei Nacional da Educação de 2011 estabelece o financiamento público continuado aos
programas de “segunda oportunidade” direcionados para a conclusão do secundário inferior.
Os objetivos quantitativos centrados especificamente em adultos com escassas competências
básicas ou com baixos níveis de qualificação são pouco comuns. Entre os documentos estratégicos
pertencentes a esta categoria, só alguns os integram. Por exemplo, a estratégia austríaca de
aprendizagem ao longo da vida (Lifelong Learning Strategy Austria – LLL 2020) inclui o objetivo de
aumentar a proporção de trabalhadores pouco qualificados que realizam formação durante a jornada
de trabalho remunerado de 5,6 % em 2007 para um mínimo de 15 % em 2020. Em França, de acordo
com a Lei sobre a Orientação e Aprendizagem ao Longo da Vida, mais 500 000 adultos empregados
com baixos níveis de qualificação devem ter acesso à educação e formação todos os anos. Na
Estónia, a Estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 2020 afirma que a percentagem de adultos
só com o ensino básico (ou seja, sem qualificações profissionais) não deverá exceder os 25 % até
2020. Também prevê que até esse ano, 80 % dos indivíduos com idades compreendidas entre os 16-
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74 anos devem possuir competências informáticas. Na Eslovénia, o Plano Estratégico para a
Educação de Adultos na República da Eslovénia entre 2013-2020 estipula que a proporção de
pessoas com idade igual ou superior a 15 anos e com a escolaridade básica incompleta (ou seja,
secundário inferior) deverá baixar de 4,4 % em 2011 para 2,2 % em 2020 ( 3).
É bastante frequente que os países declarem a sua intenção geral de melhorar a oferta de formação,
mas sem incluir números exatos, seja para a situação atual ou relativamente ao progresso
pretendido. Por exemplo, na Croácia, o Plano Estratégico do Ministério da Ciência, Educação e
Desporto para 2013-2015 propõe um aumento do número de adultos em programas de competências
básicas para adultos (Osnovna škola za odrasle) e do número de adultos que beneficiam de bolsas
para participar em programas de competências básicas ou para obtenção de qualificações de base.
Não obstante representar um importante compromisso político, esta estratégia não inclui dados
quantitativos exatos relativamente a este objetivo.
Por último, no âmbito dos documentos estratégicos abordados na atual Secção, diversos países fazem
alusão a objetivos gerais, nomeadamente os de caráter nacionais associados ao critério de referência
europeu segundo o qual 15 % dos adultos devem participar em atividades de educação e formação até
2020 ( 4). Neste contexto, as ambições dos países dependem da sua situação atual (para informações
adicionais sobre a situação corrente nos países europeus, consulte-se a Figura 1.5 no Capítulo 1). Por
exemplo, enquanto a Bulgária visa apenas 5 % de participação até 2020 (Estratégia Nacional de
Aprendizagem ao Longo da Vida de 2014-2020), a Lituânia ambiciona 12 % (Estratégia Nacional para a
Educação de 2013-2022), a Letónia 15 % (Orientações para o Desenvolvimento da Educação para
2014-2020), a Eslovénia 19 % (Plano Estratégico para a Educação de Adultos na República da
Eslovénia entre 2013-2020), a Espanha, Estónia e Áustria 20 % (Plano de Ação para a Aprendizagem
ao Longo da Vida, Estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 2020 e Estratégia Austríaca de
Aprendizagem ao Longo da Vida – LLL 2020, respetivamente) e a Finlândia 27 % (Plano de
Desenvolvimento para a Educação e Investigação 2011-2016). Paralelamente ao critério de referência
europeu para a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida, a Finlândia fixou o objetivo
de uma participação de 60 % nos 12 meses precedentes e de 80 % nos cinco anos seguintes (Plano de
Desenvolvimento da Educação e Investigação 2011-2016).
P ro g ram as Na cio n ais d e Des en vo lvim en to e d e R e fo rm a
Se a Secção prévia reuniu documentos estratégicos centrados especificamente na educação e na
formação, a seguinte analisa as políticas de natureza mais abrangentes. Em concreto, uma dúzia de
países menciona nos seus programas nacionais de desenvolvimento e de reforma os compromissos
assumidos com os adultos portadores de escassas competências ou baixos níveis de qualificação.
Estes documentos estratégicos estão muitas vezes diretamente associados à Estratégia Europa 2020
(Comissão Europeia, 2010) ( 5) mas alguns países referem iniciativas nacionais que vão mais além
dos compromissos desta Estratégia.
Nesse sentido, os objetivos quantitativos apontados pelos países estão em estreita consonância com
os que foram fixados no âmbito da estratégia Europa 2020. Isto implica que os países
frequentemente anunciam as suas metas nacionais sobre abandono precoce, ensino superior e/ou
emprego, assim como as metas fixadas nas recomendações da UE específicas para cada país ( 6).

(3)

O valor refere-se a dados estatisticos nacionais e não aos referidos no Capítulo 1, Figura 1.1.

(4)

Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da
educação e da formação («EF 2020»). OJ C 119, 28.5.2009. O critério de referência refere-se ao período de quatro
semanas antes do inquérito.
A estratégia Europa 2020 inclui os grandes objetivos para diferentes áreas, nomeadamente o emprego, investigação e
desenvolvimento, clima/energia, educação e pobreza. No que respeita à educação, a estratégia estiplula que, até 2020, a
parcela de indivíduos que abandonam prematuramente a escola deve ser inferior a 10 % e que pelo menos 40 % da
geração mais jovem deve ter uma qualificação de nível superior. Para mais informações, consulte-se:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (Acedido em 11 de setembro, 2014).
A Comissão Europeia estabelece recomendações específicas para cada Estado Membro. Para mais detalhes sobre esta
matéria, consulte-se: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (Acedido em 11 de setembro, 2014).

(5)

(6)
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Entre os documentos estratégicos sem ligação direta à estratégia Europa 2020 figura o quadro
estratégico dinamarquês sobre o crescimento da economia, que consiste em cinco acordos distintos
(Acordos do Plano de Crescimento). Em diferentes partes deste quadro surgem referências à
educação de adultos, incluindo o objetivo quantitativo de aumentar o número de adultos participantes
em atividades de educação e formação para 160 000 entre 2014 e 2018.
Fora dos países da UE, a Islândia menciona a sua declaração de política governamental para a
economia e a comunidade (Islândia 2020), que prevê reduzir de 30 % para 10 % até 2020 a
percentagem de islandeses com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos que ainda não
concluíram o ensino secundário superior.
Do cu m en to s est r at ég i co s rel acio n ad o s co m o em p reg o
São vários os países que formulam os seus compromissos em documentos definidores de políticas
de emprego, pelo facto de os adultos com um nível baixo de competências básicas e indivíduos
subqualificados serem mais suscetíveis de enfrentar dificuldades no mercado de trabalho. Os
objetivos e metas fixados neste tipo de documento referem-se predominantemente à oferta de
educação e formação para adultos desempregados.
Para além de documentos concebidos como “estratégias de emprego”, esta categoria inclui
documentos de orientação que, não obstante cobrirem uma ampla gama de problemas, abordam
especialmente a perspetiva do emprego. No Reino Unido, por exemplo, têm sido adotadas
estratégias sobre competências em distintas regiões, nomeadamente na Inglaterra (Rigour and
Responsiveness in Skills; Skills for Sustainable Growth), País de Gales (Policy Statement on Skills) e
Irlanda do Norte (Success through Skills: Transforming Futures). Estas estratégias oferecem
financiamento para programas até aos níveis 2 e/ou 3 do National Qualifications Framework
(NQF)/Qualifications and Credit Framework (QCF) ( 7) para adultos com baixas qualificações e adultos
com escassas competências básicas, e privilegiam sobretudo o apoio a jovens adultos com baixas
qualificações. Entre estas estratégias, apenas a estratégia para a Irlanda do Norte (Success through
Skills: Transforming Futures) fixa objetivos quantitativos específicos; no entanto, estes objetivos estão
relacionados com a taxa de emprego destes grupos, e não no aumento da sua participação na oferta
de educação e formação. A estratégia visa, em concreto, um aumento da proporção de pessoas
empregadas com qualificações de Nível 2 e superior para 84-90 % até 2020 (tendo como ponto de
partida 71,2 % em 2008), e aqueles que possuem o Nível 3 ou superior de qualificações para 6876 % até 2020 (tendo como ponto de partida 55,6 % em 2008).
Do cu m en to s est r at ég i co s d i re cio n ad o s p a ra jo v e n s e p a ra ad u lto s m ais v elh o s
O conteúdo dos documentos orientadores concebidos para responder às necessidades dos jovens
está estreitamente ligado à categoria das políticas analisadas acima. De facto, as políticas centradas
nas necessidades dos jovens incluem habitualmente referências explícitas a questões de emprego.
Na Bélgica, por exemplo, a região de Bruxelas tenciona criar medidas adicionais, a saber:
oportunidades de emprego para 1 000 jovens; vagas em estágios de formação para 2 000 jovens; e
oportunidades de formação para 3 000 jovens. Irá ainda proporcionar serviços de orientação
profissional para mais 10 000 jovens (Plano de Ação sobre Garantia Jovem de Bruxelas). Os alvos
prioritários são os jovens com baixas qualificações que representam mais de 50 % dos jovens à
procura de emprego em Bruxelas.
As questões do emprego também são proeminentes no caso de adultos mais velhos. Por exemplo, uma
estratégia comunicada pela Polónia (Programa para a Solidariedade entre Gerações: Medidas para
Aumentar a Atividade Económica entre Pessoas com 50+ anos) visa o aumento da taxa de emprego de
(7)

O National Qualifications Framework (NQF) e o Qualifications and Credit Framework (QCF) são programas que coexistem
em Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte e, em conjunto, integram as qualificações mais gerais e profissionais.
Estes programas-quadro estão organizados em torno do mesmo sistema de nove níveis concebido para apoiar a
progressão de todos os aprendentes, incluindo os adultos: desde o Nível Inicial (subdividido em Inicial 1, 2 e 3 para apoiar
os aprendentes que carecem de competências básicas) até ao Nível 8. As qualificações no âmbito dos programas-quadro
são atribuídas por organismos de certificação independentes. Em dezembro de 2014 foi anunciado que os requisitos
legais do QCF seriam suprimidos a partir do verão de 2015.
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indivíduos na faixa etária dos 55-60 anos de 38,7 % em 2012 para 50 % até 2020. A estratégia visa
alcançar este objetivo através do desenvolvimento das competências dos adultos mais velhos e inclui
referências à melhoria das competências de base dos indivíduos com 50 anos ou mais. No entanto,
outro documento estratégico polaco dirigido a adultos mais velhos (Programa Governamental para a
Atividade Social dos Cidadãos Seniores 2014-2020) aborda as competências básicas a partir de uma
perspetiva diferente, nomeadamente no aumento das oportunidades formativas para as pessoas mais
velhas (com 60 anos e mais) com vista a melhorar a sua qualidade de vida.
Do cu m en to s est r at ég i co s d i rig id o s a im ig ran t es e m in o r ias étn i cas
Dois países – Noruega e Eslovénia – mencionam documentos estratégicos que têm como público-alvo
a população imigrante. A Noruega alude a um livro branco (Política Global de Integração: Diversidade e
Comunidade) que abrange competências linguísticas para imigrantes, assim como a sua integração no
mercado de trabalho. De modo semelhante, a Eslovénia aponta a estratégia de proporcionar a todos os
imigrantes, incluindo os que possuem níveis baixos de qualificação, um acesso equitativo à educação
de adultos (Estratégia para a Inclusão dos Migrantes na Educação de Adultos). A Hungria centra os
seus esforços na população romanichel (Estratégia Nacional para a Integração do Povo Romanichel).
Nenhum destes documentos estratégicos integra metas quantitativas.

2.1.2. Monitorização e avaliação
Cerca de três quartos dos documentos estratégicos mencionados incluem referências explícitas aos
processos para avaliar a implementação de iniciativas. Apesar de as avaliações que precedem a
implementação de estratégias serem raras, as que ocorrem durante a fase de implementação (ou seja,
avaliações formativas) ou na fase de conclusão são bastante comuns. Não obstante, a instauração de
processos de avaliação depende largamente da existência ou não de verbas específicas alocadas à
implementação de políticas e concretização dos objetivos. As políticas que não contam com um
orçamento específico tendem a sujeitar-se a avaliações menos meticulosas e, em alguns casos, não
são de todo submetidas a qualquer avaliação (para mais detalhes, consulte-se o Anexo 1).
De particular relevância para a monitorização e avaliação é o facto de os documentos políticos
raramente incluírem objetivos e metas específicas ou bem definidas sobre adultos que carecem de
competências básicas ou com baixos níveis de qualificação, e sobre a sua participação em educação
e formação. Por conseguinte, mesmo nos casos em que são instituídos processos de avaliação,
estes não abordam necessariamente as questões mais importantes que afetam os grupos-alvo do
presente relatório.

2.1.3. Compreensão do contexto das recentes declarações políticas
Os compromissos assumidos nos documentos estratégicos mencionados supra devem ser lidos e
interpretados com prudência, tendo em atenção um conjunto de fatores subjacentes. Em primeiro
lugar, devem ser interpretados à luz das estruturas institucionais já enraizadas e heterogéneas dos
diferentes países quanto à oferta e ao apoio à aprendizagem dos adultos. Efetivamente, em muitos
países, certas organizações e mecanismos institucionais ainda a funcionar atualmente remontam a
finais do século XIX. Noutros países, as estruturas que apoiam as atuais oportunidades de
aprendizagem dos adultos datam de finais da década de 1960 e inícios da década de 1970, um
período em que os decisores políticos demonstraram especial interesse na educação de adultos e em
que foram estabelecidos muitos dos seus princípios orientadores. Desde então, apesar de isso nem
sempre ser explicito, a educação de adultos tornou-se objeto de um interesse significativo em áreas
exteriores à educação, incluindo o emprego, proteção social, saúde, voluntariado e participação
cívica, inovação, juventude, imigração, desenvolvimento regional e outras. Com o emergir de um
interesse politico na aprendizagem ao longo da vida a partir de meados da década de 1990, o
contributo indispensável da educação e formação de adultos para estas áreas de atividade tornou-se
progressivamente objeto de reconhecimento nos vários documentos orientadores, ainda que com
oscilações consideráveis entre os países.
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Em segundo lugar, as recentes iniciativas captadas na recolha de dados da Eurydice apoiam-se com
frequência em políticas inicialmente introduzidas no final da década de 1990 ou inícios da primeira
década do século XXI. A ausência de compromissos políticos recentes não implica necessariamente
a falta de um compromisso político. Em países como a Suécia ou a Noruega, por exemplo, foram
implementadas grandes iniciativas políticas entre 2000 e o início do período de observação (2009) e
continuam a ter impacto na educação e formação de adultos. Além disso, em alguns países, foram
adotados documentos políticos pouco antes do período de referência. Foi o caso dos Países Baixos
onde está em curso um acordo multilateral adotado em 2007 –, o Acordo sobre Analfabetismo para o
período de 2007-2015 – que visa uma redução do número de trabalhadores analfabetos de
aproximadamente 420 000 em 2007 para um limite máximo de 168 000 até 2015. A Irlanda também
adotou em 2007 uma estratégia (Tomorrow’s Skills: Towards a National Skills Strategy) que procura
reduzir o número de ativos com baixas qualificações (Níveis 1-3 do National Qualifications
Framework) para 7 % até 2020 (tendo como ponto de partida 27 % em 2005). Noutros países, como o
Reino Unido, elaboraram-se documentos estratégicos recentes baseados em linhas de orientação
políticas fixadas em estratégias anteriores (ver Secção 2.2.2 para mais detalhes sobre estas
estratégias). Porém, ultrapassa o âmbito do presente relatório uma análise exaustiva de todos os
documentos estratégicos existentes e do seu impacto atual nas políticas relevantes para os adultos
pouco qualificados e outros grupos vulneráveis.

2.2. Estudos internacionais sobre competências de adultos e o seu impacto no
desenvolvimento das políticas
O impacto dos estudos internacionais sobre as competências dos adultos nas políticas educativas
nos países europeus tem vindo a ser extensivamente debatido na literatura. Os atuais debates
políticos são particularmente influenciados pela publicação dos resultados da primeira fase do
Inquérito sobre as Competências dos Adultos (PIAAC) em outubro de 2013 (para mais detalhes sobre
os resultados do inquérito, ver Capítulo 1, Figura 1.3). A presente Secção considera, por conseguinte,
o impacto destes resultados sobre o futuro desenvolvimento político nos países europeus. Todavia,
antes de considerar esta questão particular, convém obter uma perspetiva mais ampla, e examinar
quais os países europeus que participaram nos principais estudos internacionais sobre as
competências dos adultos, determinando de que modo os estudos prévios influenciaram o
desenvolvimento das políticas por toda a Europa.

2.2.1. Síntese dos estudos internacionais e nacionais sobre competências de adultos
A partir de inícios da década de 90, passaram a realizar-se três inquéritos internacionais de larga
escala sobre as competências dos adultos. O primeiro foi o Inquérito Internacional à Literacia dos
Adultos (International Adult Literacy Survey - IALS), implementado entre 1994 e 1998. O segundo,
conhecido como Inquérito sobre Literacia de Adultos e Competências para a Vida (Adult Literacy and
Life Skills Survey - ALL), foi realizado durante o período de 2002-2006. Por fim, o Inquérito sobre as
Competências dos Adultos (PIAAC) – sucessor dos anteriores – realizou a sua primeira fase em 2011
e 2012 e os seus resultados foram divulgados em outubro de 2013. A segunda fase do PIAAC, em
que participam mais países, começou em 2012 e está em execução até 2016.
Não obstante os inquéritos IALS, ALL e PIAAC partilharem um quadro conceptual e uma abordagem
comum à avaliação das competências básicas (Thorn, 2009), cada qual abrange diferentes áreas de
competências. O estudo IALS, por exemplo, centrava-se na medição da literacia em prosa, literacia
documental e literacia quantitativa, enquanto o ALL acrescentava a estas três competências de
literacia, também a resolução de problemas (OCDE, 2013b). A componente de avaliação direta do
PIAAC incluía a literacia (entendida como a leitura de prosa e documentos de texto, assim como
textos digitais), a numeracia e a resolução de problemas em cenários tecnologicamente enriquecidos.
Consequentemente, os resultados dos três inquéritos não são totalmente compatíveis. No entanto,
até certo ponto, é viável a comparabilidade entre eles (em OCDE, 2013b são fornecidas informações
adicionais sobre este aspeto), na medida em que as três avaliações “foram concebidas para fornecer
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ligações a estudos prévios e, desde modo permitem medir a evolução das competências em literacia
de determinados grupos de população ao longo do tempo” (Thorn 2009, p. 8).
A Figura 2.2 mostra que entre os países ou regiões de países europeus abrangidos por este relatório,
uma dúzia deles participaram nos inquéritos precedentes ao PIAAC (ou seja, o IALS e/ou ALL) e
ainda na primeira fase do inquérito PIAAC (nomeadamente a Comunidade flamenga da Bélgica, a
República Checa, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polónia, quatro países nórdicos, e
Inglaterra e Irlanda do Norte no Reino Unido). A Hungria, Portugal e Reino Unido (País de Gales e
Escócia) participaram nas avaliações anteriores (a Hungria participou no IALS e no ALL, e Portugal,
País de Gales e Escócia no IALS), mas não no inquérito PIAAC. Para seis países (Estónia, Espanha,
França ( 8), Chipre, Áustria e Eslováquia), o inquérito PIAAC foi a primeira oportunidade para
comparar as competências da sua população adulta com as de outros países. Quatro países –
Grécia, Lituânia, Eslovénia e Turquia – participam na segunda fase da avaliação PIAAC. Entre estes,
a Eslovénia já tinha participado no inquérito IALS, enquanto a Grécia, a Lituânia e a Turquia não
participaram em qualquer avaliação internacional prévia no domínio das competências dos adultos.
Por último, dez países ou sistemas abrangidos pelo presente relatório (comunidades francófona e
germanófona da Bélgica, Bulgária, Croácia, Letónia, Luxemburgo, Malta, Roménia, Listenstaine e
Islândia) não participaram ainda em qualquer inquérito internacional sobre as competências dos
adultos.
Figura 2.2: Participação dos países europeus em inquéritos internacionais sobre as competências dos adultos,
2013

Inquéritos internacionais que
antecederam o PIAAC (IALS
e/ou ALL)
PIAAC – primeira fase (dados
publicados em outubro 2013)
PIAAC – segunda fase (dados
ainda não disponíveis)
Não participou em qualquer um
dos inquéritos internacionais

Fonte: Eurydice (com base em
Brooks 2011, p. 2; OCDE 2000, p.
ix; OCDE 2013b, p. 76 e informação
disponível no sítio de Internet da
OCDE ( 9)).

Nota explicativa
A Figura refere-se apenas aos países que participaram na recolha de dados da Rede Eurydice relacionadas com o presente
relatório. Não estão abrangidos outros países.

Notas específicas por país
França: Também participou no inquérito IALS mas não divulgou os seus dados. Consequentemente, a Figura indica apenas a
sua participação na primeira fase do inquérito PIAAC.
Reino Unido: A Inglaterra, País de Gales e Escócia participaram no inquérito IALS enquanto jurisdição única. A Irlanda do
Norte participou separadamente.

(8)

Para detalhes adicionais sobre a situação da França, consulte-se também a nota específica por país relacionada com a
Figura 2.2.

(9)

Ver: http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm (Acedido em 24 de outubro, 2014).
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O retrato ficaria incompleto sem mencionar que alguns países europeus – Alemanha, França e Reino
Unido – realizaram recentemente os seus próprios inquéritos sobre uma amostra representativa da
população adulta, isto é, inquéritos comparáveis aos internacionais. Por conseguinte, estes países
beneficiam de uma fonte adicional de informação que pode orientar o desenvolvimento das respetivas
políticas nacionais.
O Estudo Nível Um na Alemanha foi realizado em 2010 (os dados foram publicados em 2011) pela Universidade de Hamburgo. Foi
financiado pelo Ministério Federal da Educação e Investigação (BMBF). O inquérito baseou-se numa seleção aleatória de pessoas
com idades compreendidas entre os 18-64 anos, abrangendo 7 035 adultos, acrescidos de uma amostra adicional de 1 401 adultos
no extremo mais baixo da escala educativa. Oferece dados sobre as competências de leitura e escrita, revelando que a iliteracia
funcional afeta 14,5 % da população ativa na Alemanha, o que corresponde a 7,5 milhões de adultos funcionalmente analfabetos.
O inquérito nacional “Informação e Vida Quotidiana” (Information et Vie Quotidienne – IVQ) em França, é um inquérito baseado em
amostras conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Económicos (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques – INSEE). O inquérito foi implementado pela primeira vez em 2004 e repetido em 2011. A primeira fase abrangeu a
população com idades compreendidas entre os 18-65 anos, enquanto a segunda centrou-se nos indivíduos com idades
compreendidas entre os 16-65 anos. O inquérito fornece informações sobre literacia e numeracia. De acordo com os resultados da
fase de 2011, cerca de 16 % das pessoas que vivem em França têm dificuldades com a numeracia básica e a mesma percentagem
tem dificuldades com as competências básicas de escrita.
No Reino Unido, realizaram-se inquéritos às competências dos adultos em Inglaterra, País de Gales e Escócia. Em Inglaterra, o
Governo encomendou os inquéritos Skills for Life em 2003 e 2011, com o objetivo de avaliar a literacia e a numeracia utilizando
instrumentos idênticos para assegurar a comparabilidade. Também avaliavam as competências em TIC. No País de Gales, foi
realizado, em 2004, um inquérito que proporcionaria comparações diretas com a Inglaterra e ainda uma base de referência para o
País de Gales. Em 2010 realizou-se mais um inquérito que continha uma componente adicional; para além de avaliar a numeracia e
a literacia em língua inglesa, também incluía a avaliação das competências de literacia em língua galesa por parte dos adultos
falantes de galês. Em 2009, a Escócia realizou o Scottish Survey of Adult Literacies (SSAL) mostrando que 73 % da população
adulta possui as competências necessárias na sociedade contemporânea; cerca de um quarto da população escocesa (27 %) pode
enfrentar desafios ocasionais e oportunidades limitadas devido às dificuldades com diferentes formas de literacia, mas em geral
consegue lidar com o dia-a-dia. Dentro deste quarto da população, 3,6 % (ou seja, uma pessoa em 28) enfrentam sérios problemas
no exercício das diferentes formas de literacia (Governo da Escócia, 2014) ( 10).

2.2.2. Impacto dos inquéritos internacionais sobre as competências dos adultos no
desenvolvimento das políticas nacionais
Ao examinar o impacto dos inquéritos internacionais que precederam o Inquérito sobre as
Competências dos Adultos (PIAAC) no desenvolvimento de políticas, Thorn (2009) observa um forte
impacto do Inquérito Internacional à Literacia dos Adultos (IALS) numa série de países anglófonos,
incluindo a Irlanda e o Reino Unido (Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia). De acordo com a mesma
fonte, o IALS desempenhou um papel importante na consciencialização quanto aos baixos níveis de
literacia e numeracia entre a população adulta em Inglaterra e contribuiu para o desenvolvimento da
estratégia nacional para o incremento da literacia e da numeracia conhecida como Skills for Life, que
funcionou entre 2001 e 2010. A estratégia foi apoiada por um programa de investigação que incluiu o
estabelecimento do Centro Nacional de Investigação e Desenvolvimento da Literacia e Numeracia
dos Adultos (National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy - NRDC) e
inquéritos sobre a literacia dos adultos em 2003 e 2010 (ver a Secção anterior para mais detalhes).
Um relatório da agência NALA (2011) observa que antes da década de 1990, ou seja, antes do
primeiro inquérito internacional sobre competências de adultos, eram raras as políticas que
procuravam reduzir a proporção de adultos com reduzidas competências básicas de literacia e de
numeracia, com variações consideráveis entre os países. Por outras palavras,
(10) Adicionalmente, no Reino Unido, são regularmente introduzidas em estudos de coorte medições diretas de competências,
permitindo a observação da evolução das competências durante a vida do indivíduo (Reder e Bynner eds., 2009). Os
dados longitudinais fornecidos ajudam a compreender as dinâmicas subjacentes, ou seja, como os níveis reduzidos de
competências básicas na infância e na juventude se transformam em baixas qualificações na vida adulta.
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[…] o objetivo de desenvolver o setor da literacia de adultos é, na maioria dos países, uma ideia relativamente nova. […] Em
Inglaterra, até à implementação do programa Skills for Life, a literacia de adultos era fragmentária e tinha um caráter marginal. O
mesmo sucedia nos restantes países: até à década de 1990, a alfabetização de adultos, quando existia, tendia a ser fragmentada,
parcamente financiada e à margem das políticas vigentes, se aparecia no radar, de todo (Ibid., p. 10).

Deve, contudo, salientar-se que, apesar do forte impacto dos inquéritos internacionais sobre as
competências dos adultos no desenvolvimento das políticas em matéria de literacia de adultos, a
promoção de programas de literacia de adultos não era um fenómeno completamente novo e já existia
antes da década de 1990. Em concreto, nos anos 70 a UNESCO produziu análises e recomendações
políticas neste domínio. Além disso, durante o mesmo período, diversos países anglófonos (incluindo os
Estados Unidos, Reino Unido e Canadá) implementaram campanhas de literacia que enfatizavam o
“direito à leitura” como chave para a emancipação (Hamilton e Merrifield, 1999).
Sublinha-se ainda que, se alguns países reagiram aos resultados do IALS com programas e
campanhas de apoio de larga escala (por exemplo, os países anglófonos e a Comunidade flamenga
da Bélgica, onde o IALS deu origem a uma política de literacia integrada), noutros países (Alemanha,
por exemplo), os resultados do IALS surtiram pouco efeito na agenda política (Abraham e Linde,
2011). Alguns desses países recorreram a outros indutores de políticas – particularmente a Década
das Nações Unidas para a Alfabetização (United Nations Literacy Decade) (2003-2012) – para
estimular novas iniciativas de literacia e educação básica de adultos. A Alemanha, por exemplo,
implementou um programa de investigação e desenvolvimento de larga escala sobre a literacia
básica de adultos a partir de 2007. Outras iniciativas internacionais recentes contribuíram igualmente
para debates sobre a literacia dos adultos e competências básicas, como é o caso do Quadro de
Ação de Belém, adotado em 2009 (Instituto da UNESCO para a Aprendizagem ao Longo da Vida,
2010) que colocou uma ênfase especial na literacia de adultos, tal como vem refletido nos relatórios
políticos nacionais e da UNESCO. Além disso, a Comissão Europeia criou, em 2011, um órgão
independente designado como Grupo de peritos de alto nível sobre literacia, o qual elaborou um
relatório com recomendações sobre literacia, incluindo a de adultos (Comissão Europeia, 2012a).
Assim, o impacto dos inquéritos internacionais sobre as competências dos adultos deve ser analisado
no contexto destas outras iniciativas políticas internacionais e europeias, que podem também ter
deixado a sua marca no desenvolvimento das políticas nacionais neste domínio.

2.2.3. Impacto do Inquérito sobre as Competências dos Adultos (PIAAC): observações iniciais
No âmbito da recolha de dados da Rede Eurydice, foi solicitado à Noruega e aos 17 países da UE
participantes na primeira fase do inquérito PIAAC que informassem sobre as atividades organizadas
neste domínio após a publicação dos resultados do inquérito. Foi igualmente pedido aos países que
indicassem se os resultados do PIAAC já tinham produzido algum impacto na elaboração de políticas
nacionais e/ou se eram suscetíveis de vir a influenciar as políticas num futuro próximo.
Os dados mostram que após a publicação dos resultados do inquérito, a maior parte dos países
participantes organizaram uma conferência nacional PIAAC e praticamente todos têm ativamente
produzido relatórios nacionais sobre os resultados do PIAAC. Se alguns destes relatórios são
bastante genéricos, outros centram-se em áreas temáticas específicas. Por exemplo, a Dinamarca
preparou um relatório nacional temático sobre a digitalização e a utilização de TIC pelos grupos
etários mais velhos (55-65 anos). A Áustria encomendou um relatório especializado sobre os vários
subgrupos de aprendentes e áreas de aprendizagem (Statistik Austria, 2014b). A Comunidade
flamenga da Bélgica produziu três breves relatórios temáticos (incluindo um sobre a evolução da
literacia desde 1996), e oferece financiamento a grupos de investigação académica que exploram
diversas áreas temáticas relacionadas com a avaliação do PIAAC. A Alemanha também está a
planear a produção de relatórios sobre temas específicos, incluindo uma análise aos resultados do
inquérito relativamente à população imigrante.
Para lá das fronteiras de cada país, foi lançada uma ampla iniciativa internacional associada ao
PIAAC, nomeadamente o estabelecimento de uma “rede nórdica para o Inquérito PIAAC”,

39

A d u c a ç ã o e F o r m a ç ã o d e A d u l t o s n a E u r o p a : a l a rg a r o a c e s s o à s o p o r t u n i d a d e s d e a p r e n d i z a g e m

englobando a Dinamarca, Estónia, Finlândia, Suécia e Noruega. O objetivo geral da iniciativa é a
produção de um “relatório PIAAC nórdico” conjunto. O projeto foi iniciado em 2010 e decorre até
2015, sendo financiado pelo Conselho Nórdico de Ministros. Para facilitar o acesso aos dados pelos
investigadores, o projeto criou uma “base de dados nórdica do PIAAC”, que está alojada no Instituto
de Estatística da Dinamarca. A base de dados contém variáveis do inquérito PIAAC, assim como
dados dos registos nacionais dos países participantes.
Relativamente ao impacto da avaliação do PIAAC sobre o desenvolvimento das políticas nacionais,
vários países informam que este inquérito já produziu impacto sobre as respetivas políticas, em
particular sobre o conteúdo dos documentos estratégicos produzidos desde 2013, ou seja, desde a
publicação dos resultados do inquérito. No âmbito destes documentos, a Itália incluiu referências ao
PIAAC no seu programa de reforma nacional ligado à Estratégia Europa 2020 ( 11). A Áustria criou
uma ligação estreita entre os resultados do PIAAC, o ensino e formação profissionais e o mercado de
trabalho. Mais concretamente, o seu programa de governo para o período de 2013-2018 inclui
referências ao PIAAC acompanhado de um compromisso para reforçar os incentivos aos
empregadores que oferecem educação e formação para trabalhadores com baixas qualificações.
Além do mais, existem compromissos políticos no sentido de valorizar a formação e o apoio a
trabalhadores e fornecer-lhes as qualificações profissionais necessárias. Entre outros documentos
estratégicos emitidos desde o lançamento dos resultados do PIAAC, a Estónia indica que a Estratégia
para a Aprendizagem ao longo da vida 2020 teve em conta os resultados desse inquérito. A Irlanda
levou-os em consideração ao desenvolver a estratégia para o ensino e formação (Further Education
and Training) lançada em maio de 2014, que inclui medidas para melhorar os níveis de literacia e
numeracia entre os adultos. Chipre e Polónia informam sobre a inclusão dos resultados do PIAAC em
documentos de planeamento relativos à utilização de fundos da UE.
Para além dos documentos estratégicos já publicados, estão atualmente em preparação outros que
muito provavelmente foram influenciados pelos resultados do PIAAC. Por exemplo, três autoridades
centrais norueguesas (a saber, o Ministério da Educação e Investigação, o Ministério do Trabalho e
dos Assuntos Sociais e o Ministério da Igualdade entre Crianças e Inclusão Social) estão atualmente
a cooperar num livro branco – “Aprendizagem ao longo da vida e Exclusão” – a lançar em 2015. Este
livro centra-se em adultos que carecem de uma educação de base, competências básicas ou
linguísticas, com ênfase particular em jovens adultos desempregados e excluídos da educação e da
formação, assim como imigrantes.
A Dinamarca e a Finlândia foram além das medidas propostas nos documentos estratégicos e já
implementaram iniciativas, em parte derivadas da avaliação do PIAAC. A Finlândia informa, segundo
a decisão do governo sobre o quadro orçamental para 2015-2018, que serão atribuídos 10 milhões de
euros em 2014 e em 2015, destinados a melhorar as oportunidades dos adultos com baixos níveis de
competências e de qualificações. Na Dinamarca, o governo empreendeu reformas na escolaridade
obrigatória e no ensino e formação profissionais em vigor no período de 2014-2015. Além disso,
foram atribuídos fundos para fomentar o desenvolvimento de competências dos adultos pouco
qualificados e dos imigrantes.
Por último, a Comunidade flamenga da Bélgica e a Alemanha – ambos com estruturas de literacia já
consolidadas – integram os resultados da avaliação PIAAC nas atividades que têm em curso.
Enquanto a Comunidade flamenga da Bélgica prevê ligeiros ajustes na estrutura de literacia existente
de forma a incorporar os resultados do PIAAC, no caso da Alemanha, os resultados confirmaram as
competências dos adultos como uma questão prioritária na política nacional. Tanto a Comunidade
flamenga da Bélgica como a Alemanha estão a planear atividades de investigação adicionais, à
escala nacional, que permitam um melhor entendimento político dos resultados do PIAAC.

(11) Para mais detalhes, consulte-se: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (Acedido em 11 de setembro, 2014).
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Conclusões
Este Capítulo averiguou em que medida as atuais agendas políticas europeias incluem o
compromisso explícito de melhorar o acesso à educação e formação por parte dos adultos com
reduzidas competências básicas ou com baixos níveis de qualificação. A partir da análise de
documentos estratégicos emitidos pelas autoridades de nível superior durante os últimos cinco anos,
este Capítulo comprovou tratar-se de uma área solidamente incorporada nas agendas políticas
nacionais. Constatou-se ainda que as medidas políticas abordam os problemas de formas variadas e
a partir de diferentes perspetivas. Na maioria dos países, os documentos estratégicos de educação e
de formação centram-se no acesso às competências e qualificações por parte dos grupos-alvo. Neste
contexto, alguns países desenvolveram estratégias concretas de literacia e competências básicas dos
adultos; outros optaram por incorporar as novas medidas em estratégias mais amplas de educação
de adultos ou aprendizagem ao longo da vida; ou até em políticas associadas a outras áreas
concretas da educação e da formação. Fora do âmbito da política educativa, as medidas destinadas a
melhorar o acesso às oportunidades para desenvolver competências básicas e obter qualificações
adicionais estão incorporadas em reformas económicas gerais ou, mais concretamente, em políticas
de emprego. Além disso, os países tendem a concentrar-se em grupos específicos em que a falta de
competências e de qualificações é especialmente preocupante, como é o caso dos desempregados,
jovens adultos, trabalhadores mais velhos, imigrantes ou minorias étnicas.
Independentemente do domínio em foco no debate político, os objetivos fixados são com frequência
bastante genéricos. Ou seja, não obstante os documentos estratégicos analisados no âmbito do
relatório Eurydice incluírem referências explícitas à promoção do acesso à educação e à formação
por parte dos diversos grupos vulneráveis de aprendentes, raramente comportam objetivos ou metas
mensuráveis a atingir. Consequentemente, ainda que estejam implementados processos de
avaliação, estes não abordam necessariamente os problemas mais prementes que afetam os adultos
com escassas competências de base ou níveis baixos de qualificação. Coloca-se a questão de saber
se as estratégias anunciadas possuem o potencial para melhorar as oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para estes grupos – aspeto que merece um tratamento mais exaustivo.
O Capítulo também averiguou o potencial impacto do Inquérito sobre as Competências dos Adultos
(PIAAC) nas agendas políticas nacionais por toda a Europa. Começando com os inquéritos que
precederam o PIAAC, a análise revela que o Inquérito Internacional à Literacia dos Adultos (IALS)
produziu um impacto considerável na elaboração das políticas em diversos países europeus.
Contudo, também identificou outras alavancas políticas supranacionais capazes de promover a oferta
educativa para adultos com baixos níveis de literacia e de competências básicas. Quanto ao impacto
específico do PIAAC, o relatório identificou iniciativas na maioria dos 17 países da UE participantes
na primeira fase do inquérito. Em primeiro lugar, após a publicação dos resultados do inquérito em
outubro de 2013, a maioria dos países envolveu-se ativamente na exploração dos dados e vários
atribuíram verbas substanciais a atividades adicionais de investigação neste domínio. Para além das
fronteiras nacionais, cinco países nórdicos reuniram recursos e estabeleceram uma cooperação
transfronteiriça para explorar os resultados do PIAAC. A análise também revela que o PIAAC já
começou a influenciar o desenvolvimento de políticas. Em concreto, vários países integraram
referências aos resultados do inquérito em documentos estratégicos emitidos desde finais de 2013.
No entanto, não foram ainda identificadas medidas para alargar o acesso ao desenvolvimento de
competências que possam ser integralmente atribuídas aos resultados do PIAAC. Não obstante,
como os resultados são relativamente recentes, prevê-se que tal venha a verificar-se. Por
conseguinte, esta área deverá ser objeto de uma análise posterior.
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CAPÍTULO 3: PRINCIP AIS TIPOS DE OFERTA
Na sequência da análise dos indicadores contextuais sobre a educação e a formação de adultos
(Capítulo 1), o Capítulo 2 examinou os compromissos políticos assumidos pelas autoridades públicas
com vista a facilitar o acesso dos adultos com reduzidas competências básicas ou níveis baixos de
qualificações às oportunidades de desenvolvimento de competências ou de aquisição de novas
qualificações. Na continuidade dos dois Capítulos anteriores, o Capítulo 3 procura averiguar quais
são os programas financiados (ou cofinanciados) com fundos públicos que existem atualmente por
toda a Europa destinados a adultos que desejam melhorar o seu nível de competências básicas ou
que abandonaram o sistema educativo de base com qualificações escassas ou nulas.
O Capítulo divide-se em três secções. A primeira examina os conceitos nucleares que serão
utilizados ao longo desta parte. A segunda secção debruça-se sobre a educação básica de adultos,
especialmente os programas que ajudam os adultos a melhorar as suas competências de base em
literacia, numeracia e TIC. A terceira secção vai mais além das competências de base e foca as
diferentes oportunidades de que os adultos dispõem para atingir uma qualificação formal de nível
médio, numa etapa mais tardia das suas vidas. Esta secção aborda ainda as perspetivas de
educação e formação pós-secundário, nomeadamente os programas preparatórios para aprendentes
adultos que desejam obter as qualificações exigidas para ingressar no ensino superior.

3.1. Conceitos utilizados neste domínio: uma introdução
Para descrever a oferta educativa para adultos com escasso nível baixo de educação formal e/ou de
competências básicas recorre-se à utilização de vários termos que, consoante o país, podem assumir
significados ou aplicações diferentes e, até certo ponto, sobrepor-se. As expressões utilizadas
incluem “literacia” e “competências básicas”, “educação básica de adultos” ou “educação de segunda
oportunidade” e, evidentemente, os respetivos equivalentes noutras línguas. Apesar de o significado
de certos termos e conceitos estar perfeitamente delimitado no quadro das tradições nacionais, numa
perspetiva de comparação internacional, tais conceitos podem carecer de clareza. Por conseguinte,
esta secção procura analisar a terminologia existente e explicar a sua aplicação ao longo deste
Capítulo.
L ite rac ia , co m p et ên cia s b ásic as, co m p et ên cia s c h ave e e d u ca ção b ás ica d e ad u lt o s
Literacia, competências básicas e competências-chave são termos comummente utilizados nas
políticas europeias de educação e de formação, incluindo a educação e a formação de adultos.
Contudo, como salientado por Jeantheau,
[…] conceitos como “literacia”, “iliteracia”, “competências básicas” ou “competências chave” estão carregados de significado. Estes
termos carregam com eles a história e a cultura de cada país, mas também as ideias dos diferentes agentes e as respetivas visões
de sociedade do presente e do futuro. É com frequência o contexto ou a opção de comunicação que determina a sua utilização,
mais do que o próprio conteúdo (Jeantheau 2005, p. 77).

De facto, é difícil atribuir um significado inequívoco a cada um destes termos. Podem ser entendidos
e definidos de formas distintas por diferentes organizações internacionais assim como por diferentes
países que os utilizam e interpretam de acordo com as suas próprias tradições ou especificidades dos
respetivos sistemas.
Apesar de não haver um consenso geral quanto ao conceito de literacia, o termo é normalmente
entendido como a capacidade para ler e escrever (por exemplo NRDC, 2010a). Em 1978, a UNESCO
recomendou uma definição segundo a qual uma pessoa é funcionalmente alfabetizada «quando
consegue participar de todas as atividades em que a alfabetização é necessária para o
funcionamento eficaz do seu grupo e de sua comunidade, e também para permitir que ele ou ela
continue a usar a leitura, a escrita e os cálculos para o próprio desenvolvimento e o de sua
comunidade» (citado em UNESCO 2013, p. 20). Em conformidade com esta ideia, a UNESCO define
alfabetização como «a capacidade de identificar, compreender, interpretar, criar, comunicar e
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computar, utilizando materiais impressos e escritos associados a contextos variados. A alfabetização
envolve um continuum de aprendizagem, permitindo que as pessoas possam alcançar os seus
objetivos, desenvolver o seu conhecimento e potencial e participar plenamente na comunidade e na
sociedade em geral» (formulado durante uma reunião de peritos internacionais em junho 2003 e
citado em UNESCO 2004, p. 13)
Os inquéritos internacionais sobre as competências dos adultos (para mais detalhes, ver Capítulo 2,
Secção 2.2) oferecem outras formas de conceptualizar a literacia. Em comparação com a UNESCO,
o inquérito PIAAC utiliza uma definição mais estreita de literacia, associada exclusivamente à palavra
escrita e define-a como a «capacidade para compreender e utilizar informação a partir de textos
escritos, numa variedade de contextos, para atingir objetivos e desenvolver conhecimentos e
potencial». Juntamente com o conceito de literacia, o inquérito também refere a numeracia como «a
capacidade de utilizar, aplicar, interpretar e comunicar informação e conceitos matemáticos» e a
resolução de problemas em cenários tecnologicamente enriquecidos como a «capacidade para
utilizar a tecnologia para resolver problemas e concretizar tarefas complexas» ( 1).
Em relação às competências de base, o Cedefop (2008, p. 37) define o conceito como «as
competências necessárias para viver e evoluir na sociedade contemporânea, isto é, saber ouvir, falar,
ler, escrever e calcular». Ao lado das competências de base, a mesma fonte refere-se ao conceito de
novas competências de base, definidas como «competências em matéria de tecnologias de
informação e comunicação (TIC), línguas estrangeiras, competências sociais, organizacionais e de
comunicação, cultura tecnológica e empreendedorismo» (Ibid., p. 132). A combinação das
competências de base e das novas competências de base é referida como “competências-chave”
(Ibid., p. 101).
As definições supra sugerem uma sobreposição parcial entre os conceitos de “literacia”,
“competências de base” e “competências-chave”. Além do mais, estes termos estão estreitamente
relacionados com o conceito de “competências-chave” entendido, no quadro da política europeia ( 2),
como sendo as oito seguintes competências: comunicação na língua materna; comunicação numa
língua estrangeira; competências em matemática, ciências e tecnologias; competência digital;
aprender a aprender; competências interpessoais, interculturais, sociais e cívicas; espírito
empreendedor; sensibilidade cultural. Duas destas competências chave – nomeadamente a
comunicação na língua materna e as competências em matemática – são de facto competências de
base, quando consideradas no nível requerido para a participação normal no trabalho e em atividades
sociais (Cedefop 2013, p. 20).
Apesar de os documentos estratégicos da UE raramente mencionarem a “educação básica de
adultos”, o termo é bastante frequente na literatura académica. Existem várias definições do conceito,
diferindo, em particular, no facto de incluírem ou de excluírem o ensino da língua nacional a falantes
de outras línguas e/ou as competências TIC. No entanto, entende-se habitualmente a educação
básica de adultos como a oferta educativa destinada a ajudar os adultos a adquirir competências de
base em leitura, escrita e cálculo, equivalentes ao nível de competência tipicamente alcançado no
final do ensino secundário inferior. Pode ainda incluir o ensino da língua nacional a falantes de outras
línguas e/ou programas destinados a elevar as competências em TIC.
No seguimento da análise conceptual supra, o presente Capítulo refere-se a todos os programas de
literacia, competências de base ou educação básica de adultos, independentemente da modalidade,
como programas de competências básicas, entendidos aqui como programas direcionados para as
competências em literacia, numeracia e TIC (com ou sem referências a outras competências).

(1)
(2)

Para informações adicionais, pode consultar-se: http://www.oecd.org/site/piaac/mainelementsofthesurveyofadultskills.htm
(Acedido em 11 de setembro, 2014).
Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006 sobre as competências essenciais
para a aprendizagem ao longo da vida, OJ L 394, 30.12.2006.
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Ed u c açã o d e seg u n d a o p o rt u n id ad e
Se bem que a expressão “educação de segunda oportunidade” é frequentemente utilizada na
literatura sobre a educação de adultos e a formação contínua, é difícil encontrar uma definição
abrangente do termo. Por outro lado, as definições existentes não interpretam necessariamente o
conceito da mesma maneira.
Entre as diferentes definições, Inbar e Sever (1989) enquadram a educação de segunda oportunidade
como «uma nova oportunidade de retomar ou reintegrar o percurso entretanto abandonado ou não
realizado de todo» (Ibid., p. 233). Outra definição proposta por Jarvis (2002), enfatiza sobretudo o
fracasso no sistema de educação de base, fazendo referência à oferta formativa para quem não foi
bem-sucedido na sua educação inicial. Titmus (1996, p. 13) propõe ainda outra definição, salientando
que a educação de segunda oportunidade é «somente um termo apropriado em sociedades que
possuem um sistema universal de educação de base. Denota a oferta de oportunidades para a
aprendizagem normalmente disponíveis no decurso da educação inicial para pessoas que já a
suspenderam ou que perderam tais oportunidades quando se encontravam nessa etapa». Vellos e
Vadeboncoeur (2013) propõem uma definição de educação de segunda oportunidade mais concreta,
associando-a a programas de remediação para terminar o ensino secundário superior:
[…] educação de segunda oportunidade é tipicamente definida em função do tipo de participante: geralmente jovens que foram
excluídos do sistema escolar ou que de algum modo se desvincularam da escola. É oferecida como uma via para concluir um
programa ou obter um certificado de equivalência ao ensino secundário [ensino secundário superior nos EUA] […] (Ibid., p. 35).

Em contraste com as conceptualizações supra, o estudo da terminologia europeia sobre educação de
adultos para uma linguagem comum e um entendimento e monitorização comuns do setor (Study of
European Terminology in Adult Education for a Common Language and Common Understanding and
Monitoring of the Sector, NRDC, 2010a) propõe uma definição mais neutra em que a educação de
segunda oportunidade é definida como uma «reintegração na aprendizagem, distinta do ensino
superior e da formação contínua que se segue à educação e formação iniciais» (Ibid., p. 68).
Portanto, esta definição coloca a tónica nas diferenças entre a educação de segunda oportunidade e
a educação inicial ou de base (ininterrupta) e o ensino superior, que também é considerada distinta.
Convém igualmente sublinhar que os distintos programas políticos podem alterar ligeiramente o
significado do conceito, enfatizando diferentes aspetos. Assim, a finalidade da educação de segunda
oportunidade pode ser encarada numa perspetiva de “compensação” ou, em alternativa, de
“progressão”.
A perspetiva de “compensação” está estreitamente ligada à política europeia que visa reduzir o número
de jovens que abandonam prematuramente a educação e a formação (Comissão Europeia, 2011a).
Neste contexto, uma educação de segunda oportunidade compensatória refere-se à oferta educativa
para indivíduos (predominantemente jovens), que abandonaram de forma prematura a educação de
base (por uma variedade de razões), sem terem obtido um certificado do ensino secundário superior.
Por outras palavras «as medidas compensatórias oferecem oportunidades de educação e de formação
àqueles que abandonaram o sistema. […] Destinam-se a ajudar os jovens a reingressar no sistema de
ensino regular ou a proporcionar a chamada ‘segunda oportunidade’» (Ibid., p. 7). Esta perspetiva é
indissociável do facto de que abandonar a educação inicial com baixos níveis de qualificação ou sem
qualificações, sem atingir o nível reconhecido como mínimo, acarreta um elevado risco de exclusão
social, nomeadamente a exclusão de um emprego estável. Neste sentido, a educação de segunda
oportunidade apresenta-se como uma oportunidade de eliminar este risco.
A dimensão de “progressão” está mais estreitamente associada a um programa de politica de ensino
superior, em especial a políticas e medidas que visam alargar o acesso ao ensino superior a fim de
incluir candidatos “não tradicionais” (ver a Secção 3.3.3 para referências a documentos estratégicos
relevantes). Apesar do termo “educação de segunda oportunidade” raramente ser utilizado de forma
explícita neste contexto, existem vários programas preparatórios, ponte ou de acesso para
aprendentes adultos sem habilitações formais para o ensino superior que podem ser considerados
como programas de segunda oportunidade, já que dão a oportunidade a estes adultos de
ingressarem no ensino superior numa etapa mais tardia da sua vida.
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À luz do acima exposto, o conceito de educação de segunda oportunidade só será empregue neste
Capítulo nos casos em que é usado de forma explícita pelos países (por exemplo, nas “escolas de
segunda oportunidade” de nível secundário inferior na Grécia (Scholeio Defteris Efkairias)) ou quando
se faz referência a determinados programas compensatórios para concluir o ensino secundário
superior. No entanto, a utilização deste termo será restringida de modo a evitar ambiguidades.

3.2. Programas que visam melhorar os níveis de competências básicas
Estabelecer uma comparação internacional quanto aos programas educativos que contribuem para
melhorar o nível de competências básicas dos adultos, especialmente as competências de literacia,
numeracia e TIC, representa um verdadeiro desafio. Há diferentes tipos de oferta que podem
contribuir para a obtenção destas competências, desde programas concebidos especificamente para
este fim até outros que, apesar de adotarem uma nomenclatura distinta, incorporam as competências
de base nos seus currículos. Acresce o facto de que as competências básicas podem ser obtidas
numa variedade de ambientes; não só em instituições dedicadas à educação e à formação, mas
também no local de trabalho ou em centros comunitários (ver Figura 3.1).

Competências básicas abordadas de forma
explícita

Competências básicas abordadas de forma implícita

Instituições de educação e
formação

Programas designados como de “literacia”,
“competências básicas”, “competências chave”,
etc., dispensados em instituições de educação e
formação

Programas que incorporam as competências
básicas de distintas formas, dispensados em
instituições de educação e formação (por exemplo,
programas preparatórios para os estudos superiores
que incluem a revisão de diferentes áreas
curriculares)

Ambientes externos
às instituições de
educação e
formação

Figura 3.1: Oferta de competências básicas em educação e formação de adultos

Programas designados como de “literacia”,
“competências básicas “, “competências chave”,
etc. promovidos, por exemplo, no local de
trabalho ou em centros comunitários

Potencialmente, qualquer atividade de
aprendizagem realizada em instituições de
educação e formação
Programas que incorporam as competências
básicas de distintas formas, promovidos por
exemplo, no local de trabalho ou em centros
comunitários
Potencialmente qualquer atividade de aprendizagem
realizada fora das instituições destinadas à
educação e à formação

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A Figura inspirou-se num modelo do Cedefop que descreve as formas possíveis de integrar as competências chave em
programas de aprendizagem em contextos profissionais (Cedefop 2013, p. 26). Contudo, as principais dimensões do modelo
do Cedefop foram ajustadas.
As fronteiras entre as diferentes categorias são permeáveis, o que significa que um programa pode situar-se entre diferentes
categorias ou ser facilmente movido de uma categoria para outra (por exemplo, um programa de literacia promovido em
contexto escolar, ou em bibliotecas ou outros centros comunitários).

Quando as autoridades públicas dispõem de subsídios para desenvolver programas de aquisição de
competências básicas, podem centrar-se em determinados tipos de oferta. Estes são influenciados
por uma variedade de fatores, incluindo o nível de escolaridade da população adulta, a situação no
mercado de trabalho ou a dimensão e o perfil educativo da população imigrante. Por conseguinte,
esta Secção aborda as competências básicas como um mosaico composto por elementos diversos,
cada qual contribuindo para a transmissão destas competências numa determinada maneira.
A Secção começa com uma análise de programas diretamente relacionados com o sistema de
educação inicial, nomeadamente os programas que visam a conclusão da escolaridade até ao final
do nível secundário inferior (CITE 2). A segunda parte debruça-se sobre os programas consagrados
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às competências básicas, concretamente os que incluem elementos explícitos de literacia, numeracia
e TIC. A terceira Secção, precedida por estas duas Secções mais detalhadas, descreve outras
ofertas que contribuem para o desenvolvimento das competências básicas, incluindo os programas
preparatórios que permitem adquirir as competências necessárias para aceder aos estudos
superiores; os programas de ensino e formação profissionais e outros que são promovidos no âmbito
das políticas ativas para o mercado de trabalho (PAMT); educação liberal (ou popular) de adultos,
assim como programas que se situam na fronteira entre a aprendizagem não formal e informal. A
Figura 3.2 esquematiza a forma como os programas de competências básicas são agrupados de
modo a facilitar a análise no atual Capítulo. Com base nos resultados de investigações realizadas, a
parte final levanta a questão da eficácia dos programas de literacia e de competências básicas.
Figura 3.2: Grupos de programas de aquisição de competências básicas

Programas
diretamente ligados à
educação inicial até ao
final do secundário
inferior (Secção 3.2.1)
Programas dedicados às
competências essenciais
incluindo literacia,
numeracia e TIC
(Secção 3.2.2)

Programas na fronteira
entre a aprendizagem
não formal e informal
(Secção 3.2.3)
Grupos de programas
de aquisição de
competências básicas

Programas
preparatórios com
componentes de
competências básicas
(Secção 3.2.3)

Competências básicas
na educação liberal
(popular) de adultos
(Secção 3.2.3)
Competências básicas
na aprendizagem em
contextos profissionais,
EFP e PAMT
(Secção 3.2.3)

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
A Figura representa a categorização utilizada para facilitar a análise dos programas descritos neste relatório. Podem existir
outras maneiras de agrupar os programas. Os grupos representados em tom cinza escuro são os que estão em foco neste
Capítulo. O contributo dos outros grupos de programas (em tom cinza claro) será reconhecido e destacado, apesar de não ser
objeto de uma análise em pormenor.
As fronteiras entre as diferentes categorias são permeáveis, o que significa que um único programa pode pertencer a diversas
categorias (por exemplo, programas que visam a conclusão do nível secundário inferior ou programas centrados em
competências básicas podem ser promovidos no âmbito de políticas ativas para o mercado de trabalho (PAMT)).
A análise reconhece que existe uma estreita relação entre o grupo de programas diretamente relacionado com o sistema de
educação inicial e o grupo de programas centrados na aquisição de competências básicas. Por exemplo, alguns programas
ligados ao sistema de educação inicial podem ser estruturados a partir de disciplinas, ou seja, como cursos de curta duração
(consulte-se, por exemplo, a informação sobre a educação geral de adultos (almen voksenuddannelse) na Dinamarca,
Secção 3.2.1); outros, encarados como ofertas centradas em competências básicas, possuem uma ligação estreita e direta
com o sistema de educação inicial nos níveis CITE 1 e 2 (por exemplo, o programa norueguês “competências básicas na vida
profissional” (basiskompetanse i arbeidslivet) analisado na Secção 3.2.2 foi desenvolvido tendo em conta as metas estipuladas
no currículo nacional para os níveis primário e secundário (inferior e superior)). Contudo, no âmbito desta análise comparativa,
cada programa é apresentado dentro de uma dada categoria, aplicando a abordagem de “aproximação”.

3.2.1. Programas ligados ao sistema de educação inicial
O ponto de partida mais óbvio para uma análise comparativa dos programas de aquisição de
competências de base ou de educação básica de adultos entre os países são aqueles programas que
estão diretamente ligados ao sistema de educação inicial, ou seja, que visam ajudar os aprendentes a
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concluir a sua escolaridade até ao final do nível secundário inferior. Dependendo do país, este nível
deverá ser concluído pelos jovens entre os 14 e 16 anos. No final do ensino secundário inferior,
prevê-se que os alunos possuam um conjunto de capacidades funcionais em diferentes áreas,
incluindo a leitura, a escrita, a numeracia e TIC ( 3). Atualmente, no conjunto dos países europeus, o
ensino secundário inferior é parte integrante da escolaridade obrigatória. Por conseguinte, à primeira
vista, surpreende que a maioria dos países promovam programas direcionados para aprendentes
mais velhos diretamente associados ao nível primário e/ou ensino secundário inferior (ver Figura 3.3).
No entanto, conforme comprovado no Capítulo 1 (Figura 1.1), 6,5 % dos adultos (25-64 anos) na
Europa – correspondendo a cerca de 20 milhões de pessoas – abandonaram a escola antes de
concluírem com êxito o ensino secundário inferior. Esta proporção ultrapassa os 10 % na Bélgica e
Chipre (ambos à volta de 11 %), Malta (11,5 %), Espanha (14,4 %), Islândia (15,6 %), Grécia
(19,4 %), Portugal (38,9 %) e Turquia (56,9 %). Acrescente-se que a Figura representa a existência
de programas, mas não oferece detalhes sobre o peso relativo destes programas no conjunto do
sistema educativo. Estas questões serão debatidas em maior detalhe no texto.
Figura 3.3: Programas para aprendentes adultos diretamente relacionados com a educação inicial, até ao final do
nível secundário inferior (CITE 2), 2013/14

Ensino secundário inferior para
aprendentes adultos
E ensino primário para
aprendentes adultos
Programas para aprendentes
adultos ligados a sistemas de
estrutura única
Sem programas para
aprendentes adultos com uma
ligação explícita à educação
inicial até ao final do nível
secundário inferior
Dados não disponíveis

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Um programa é definido como uma série ou sequência coerente de atividades de caráter educativo ou de comunicação
concebidos e organizados para alcançar objetivos de aprendizagem predeterminados ou concretizar um conjunto específico de
tarefas educativas no decurso de um período prolongado de tempo (UNESCO-UIS, 2011). A Figura refere-se a programas que
funcionam no país inteiro e que não se restringem a uma instituição ou a uma localização geográfica específica.
Em países com um sistema educativo de estrutura única não existe uma distinção clara entre ensino primário e secundário
inferior. Por conseguinte, nestes países, os programas que apoiam os aprendentes adultos a completar o ensino primário e/ou
o ensino secundário inferior são descritos com uma terminologia diferente (por exemplo, “programas para a conclusão do
ensino básico”, “escolaridade obrigatória para adultos”, etc.). No entanto, considerando que estes programas cobrem
principalmente os últimos anos do sistema de estrutura única, são comparáveis àqueles que se destinam à conclusão do
ensino secundário inferior noutros países.

Notas específicas por país
Bélgica (BE nl): Existem cursos normalizados de competências básicas em disciplinas como neerlandês, matemática, línguas,
TIC e estudos sociais. Estes cursos não estão expressos em termos da sua equivalência com o ensino básico, primário ou
secundário inferior e/ou em termos de certificados, mas cobrem os resultados da aprendizagem tradicionalmente associados
com os níveis CITE 1 e 2. Encontram-se descritos na Secção 3.2.2.
Itália: O ensino primário para aprendentes de idades mais avançadas promovido nos Centros Territoriais Permanentes (Centri
(3)

No entanto, as avaliações internacionais das competências dos alunos mostram que nem sempre esse é o caso. Para
mais informações, consulte-se, por exemplo: http://www.oecd.org/pisa/ (Acedido em 11 de setembro, 2014).
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territoriali permanenti – CTPs) está atualmente a ser suprimido de forma gradual. No entanto, nos recentemente criados
Centros de Educação de Adultos (Centri provinciali per l”istruzione degli adulti – CPIAs), os aprendentes que não concluíram o
ensino primário terão a oportunidade de frequentar uma oferta de 200 horas para adquirir as competências básicas associadas
a este nível de escolaridade.
Reino Unido (ENG/WLS/NIR): As qualificações por disciplina conhecidas como “General Certificate of Secondary Education”
(GCSEs), que permitem avaliar os alunos com idades entre os 15-16 anos, também estão disponíveis para os adultos. Não
estão incluídas na Figura, dado que uma classificação baixa em GCSE corresponde ao ensino secundário inferior (CITE 2),
enquanto os programas a tempo inteiro para obter uma classificação de cinco ou mais GCSEs nos níveis de A* a C
correspondem ao ensino secundário superior (CITE 3). Em Inglaterra, os adultos (19+ anos) têm direito ao financiamento
integral para aquisição de qualificações em inglês e matemática até ao GCSE e inclusive. Estes programas são normalmente
gratuitos para aprendentes no País de Gales e Irlanda do Norte, apesar deste direito não ter sido definido a nível central.

Entre os países em que o sistema de educação inicial distingue entre ensino primário e ensino
secundário inferior, são poucos os que oferecem programas ligados ao ensino primário (Espanha,
Itália, Lituânia, Polónia, Portugal e Roménia). Espanha e Portugal dividem estes programas em dois
subníveis ou subprogramas: em Espanha, as autoridades educativas distinguem geralmente dois
subníveis, cada qual com a duração aproximada de um ano letivo. Em Portugal, existem dois ciclos,
cada um com cerca de 800 horas. As estatísticas de participação indicam que em 2011/12, havia por
volta de 90 000 participantes em Espanha, à volta de 35 000 em Itália e aproximadamente 3 000 na
Roménia ( 4) ( 5). Em 2013/14, a Lituânia e a Polónia registaram respetivamente 60 e 77 participantes.
Existem em quase todos os países europeus (ver Figura 3.3) programas para a conclusão do ensino
secundário inferior ou de estrutura única ( 6). No entanto, tal como sucede com o ensino primário para
os aprendentes adultos na Lituânia e Polónia (ver supra), muitas vezes tais programas só incluem um
número limitado de pessoas, o que se deve ao facto de em alguns países este nível ter sido
concluído por quase todos os adultos (para mais detalhes, ver Capítulo 1, Figura 1.1). Por exemplo,
na República Checa, onde apenas 0,2 % dos adultos (25-64 anos) não concluíram o ensino
secundário inferior, a oferta relevante (kurz pro získání základního vzdělání) envolveu apenas cerca
de 400 pessoas em 2013/14. Ao considerarmos as estatísticas de participação juntamente com
outros parâmetros – em particular a dimensão da população –, há apenas alguns países onde os
programas para aprendentes adultos ligados ao sistema de educação inicial no nível secundário
inferior fazem um contributo quantitativo relevante para o conjunto da educação e formação. Entre os
países com uma população de dimensão reduzida ou média (até 20 milhões de habitantes), a Suécia
tem o nível de participação mais elevado (cerca de 34 000 participantes em 2012) ( 7), seguida da
Dinamarca (cerca de 7 000 participantes em 2013), Roménia e Noruega (ambas com cerca de 6 000
participantes em 2011/12 e 2012/2013, respetivamente), Grécia (cerca de 4 000 participantes em
2012/13), Hungria, Países Baixos, Áustria e Finlândia (todos com cerca de 2 000 participantes para
diferentes anos de referência entre 2011 e 2013) e Eslovénia (aproximadamente 1 000 participantes
em 2013/14). Noutros países com menos de 20 milhões de habitantes, a participação corresponde a
menos de 1 000 casos ou não está sujeita a um controlo a nível central. Entre os países com mais
população (mais de 20 milhões de habitantes), são registados números significativos em Espanha
(cerca de 236 000 participantes em 2011/12) e Turquia (cerca de 367 000 participantes em 2012/13),
seguidos da Itália (cerca de 34 000 participantes em 2011/12), Alemanha (cerca de
20 000 participantes em 2012/13) e Polónia (cerca de 15 000 participantes em 2013).
É também de salientar que os participantes não são necessariamente “adultos”, ou seja, indivíduos com
18 ou mais anos. De facto, na maioria dos países, estes programas podem ser frequentados por
(4)
(5)

(6)
(7)

As fontes para todas as estatísticas nacionais apresentadas na Secção 3.2 podem ser consultadas em Comissão
Europeia/ EACEA/Eurydice, 2015.
Não existem dados disponíveis para Portugal que possam determinar a taxa de participação no ensino primário para
adultos. No entanto, ao ter em conta os programas de nível primário e secundário inferior (ou seja, os cursos EFA B1, B2
e B3), contabilizam-se 6 782 participantes em 2013.
Para mais detalhes sobre o conceito de sistema educativo de estrutura única, consultem-se as notas explicativas
relacionadas com a Figura 3.3.
Repare-se que a Suécia determinou o direito legal à educação básica de adultos para todos os residentes suecos que têm
pelo menos 20 anos e ainda não concluíram o ensino secundário inferior. Consequentemente, o quadro legal obriga as
autarquias a assegurar oferta suficiente para satisfazer a procura e as necessidades dos aprendentes.
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qualquer aprendente que tenha atingido a idade de terminar a escolaridade obrigatória (que ocorre entre
os 14 e os 16 anos na maior parte dos países europeus. Para mais informações, consulte-se Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2014b) sem ter concluído o nível secundário inferior ou o sistema de
educação de estrutura única. Consequentemente, os jovens e adultos são muitas vezes colocados em
pé de igualdade relativamente à participação. Por exemplo, os dados fornecidos pela Estónia mostram
que em 371 pessoas que optaram pela via profissionalizante do ensino secundário inferior para adultos
(põhihariduse nõudeta kutseõpe) em 2013/14, 148 tinham menos de 19 anos, 73 tinham idades
compreendidas entre os 20 e 24 anos, e apenas 150 (cerca de 40 %) tinham 25 anos ou mais. Contudo,
em alguns países, os programas ligados à educação inicial até à conclusão do nível secundário inferior
são especificamente dirigidos a adultos. Este é o caso em alguns países nórdicos, onde os programas
ligados ao sistema de estrutura única se dirigem especificamente a indivíduos com mais de 18 anos
(programa conhecido como “educação geral de adultos” – almen voksenuddannelse – na Dinamarca)
ou mais de 20 anos (programa conhecido como “educação básica de adultos” – grundläggande
vuxenutbildning – na Suécia). O mesmo se aplica a programas em “escolas de segunda oportunidade”
(Scholeio Defteris Efkairias) na Grécia, assim como a programas para completar o ensino secundário
inferior em Portugal (Ciclo do Ensino Básico – Cursos de Educação e Formação de Adultos – B3), onde
a idade mínima de ingresso é fixada nos 18 anos. A Espanha também pertence a esta categoria, mas
em circunstâncias excecionais podem ser admitidos jovens de 16 anos.
A forma como os programas são organizados explica parcialmente os padrões de participação:
enquanto em alguns países a oferta é organizada em programas integrados que envolvem uma carga
horária substancial, noutros casos organiza-se em função de disciplinas, de forma que cada disciplina
do currículo pode ser frequentada em módulos de duração mais curta.
O primeiro modelo organizacional aplica-se à maioria dos países. Por exemplo, em Portugal existem
diferentes percursos do ensino secundário inferior para adultos (geral ou profissional),
correspondendo a um total entre 1 000 e 2 000 horas letivas, dependendo da opção do aprendente
de se matricular num curso geral ou de seguir um curso profissional ( 8). A Eslovénia informa que os
programas para a conclusão do ensino de estrutura única incluem aproximadamente 2 000 horas
letivas. Os países que se enquadram nesta categoria muitas vezes expressam a duração dos seus
programas em anos, referindo-se normalmente a períodos de um a três anos, e salvaguardando que
a duração exata tem em conta as necessidades individuais de cada aprendente, pelo que não há uma
duração predefinida. A duração da formação depende igualmente do regime de tempo do programa
(tempo inteiro ou tempo parcial); a maior parte dos países oferecem ambas as opções. É na Turquia
que se nota a maior flexibilidade para este tipo de oferta, em que o sistema de conclusão do
secundário inferior conhecido como “ensino secundário inferior aberto” (Açık Öğretim Ortaokulu) não
apresenta uma duração predefinida e é proposto sob a forma de cursos de aprendizagem a distância
(para mais informações, ver Capítulo 4, Secção 4.2).
O segundo modelo organizacional baseia-se em disciplinas, ou seja, os alunos podem frequentar
disciplinas independentes em cursos de menor duração. Este modelo é típico dos países nórdicos e
oferece duas opções: os aprendentes podem seguir disciplinas separadas em cursos de duração
mais curta sem necessidade de concluir o ensino secundário inferior, ou podem combinar disciplinas
de forma predefinida, conduzindo à conclusão do secundário inferior ou do sistema de estrutura
única. Na Finlândia, por exemplo, os adultos podem estudar disciplinas independentes tais como
línguas ou TIC enquanto os chamados “alunos/estudantes de disciplinas” ou podem preparar-se para
exames em diversas disciplinas, qualificando-se assim para transitar para o ensino secundário
superior geral. Na Dinamarca, a educação geral de adultos (almen voksenuddannelse) engloba
cursos assentes em disciplinas que podem ser concluídos mediante a realização de um exame que
corresponde aos exames finais do folkeskole (ou seja, do ensino obrigatório de estrutura única).
Estes cursos têm a duração aproximada de 60 horas e a maioria divide-se em três níveis de
(8)

Esta duração aplica-se quando os estudantes se inscrevem em todos os cursos presenciais, mas também existem opções
para a validação das aprendizagens não formais e informais prévias que permitem a frequência de um programa mais curto.
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proficiência. É igualmente possível realizar um exame geral com certificação em 5 disciplinas:
dinamarquês, matemática, inglês, ciências naturais e, optar entre francês, alemão, história ou
ciências sociais. A pessoa fica assim qualificada para ingressar num programa preparatório mais
avançado ou em cursos preparatórios mais avançados por disciplinas (isto é, ensino secundário
superior) numa área de estudos relevante. Na Suécia, em que o currículo do ensino básico de adultos
também se organiza em cursos, as autoridades centrais recolhem estatísticas de participação
diretamente relacionadas com a oferta em termos de literacia e de competências básicas. Aqui, entre
os 34 122 participantes inscritos na educação básica de adultos em 2012, cerca de 25 % (ou seja,
aproximadamente 8 500 adultos) frequentaram cursos relacionados com a leitura e a escrita. Estes
dados podem explicar parcialmente os índices de participação relativamente elevados. De facto, é
muito provável que os dados correspondam a indivíduos que participaram em diversos cursos de
curta duração baseados em disciplinas (“número de participações”), e não a indivíduos que
participaram num só curso (“número de participantes”).

3.2.2. Programas específicos de aquisição de competências básicas
Não obstante os programas descritos na Secção anterior incluírem componentes de literacia,
competências básicas ou competências chave, não são explicitamente catalogados como tal. Ao
invés, são rotulados de acordo com o seu objetivo principal que é, na maioria das vezes, a conclusão
do secundário inferior ou da escolaridade de estrutura única. A Secção prévia mostrou igualmente
que alguns países organizam programas de educação inicial baseados em disciplinas, permitindo aos
aprendentes optar apenas por determinadas componentes curriculares (incluindo componentes de
competências básicas, tais como a sua língua materna, matemática ou TIC) e frequentá-las na
modalidade de cursos de curta duração em “competências básicas”. Paralelamente a este tipo de
oferta – que não é contemplada na presente Secção – alguns países desenvolveram programas ou
programas-quadro específicos para a oferta de competências básicas. Porém, quando passamos
para este domínio, torna-se mais problemático fazer uma comparação válida entre os diferentes
países. Efetivamente, os países implementam programas com designações semelhantes, mas com
conteúdos muito diferentes ou, pelo contrário, utilizam nomes diferentes para programas com
conteúdos semelhantes.
P ro g ram as d e a q u is ição d e co m p et ên cia s b á sic as co m elem en t o s d e lite r a cia e n u m e rac ia
Cerca de metade dos países europeus implementaram programas específicos para aquisição de
competências básicas que incluem a literacia e a numeracia entre os seus elementos nucleares –
com ou sem outros conteúdos (por exemplo, TIC, competências de estudo, etc.). Estes programas
adotam designações variadas, algumas já abordadas na Secção 3.1.
Em primeiro lugar, existem programas ou programas-quadro explicitamente catalogados como sendo
de “competências de base”, “competências chave”, “competências essenciais”, e assim em diante.
Estes programas direcionados para as aptidões e competências podem ser encontrados em
diferentes partes da Europa e a sua implementação é recente. Por exemplo, em 2010, Portugal
desenvolveu um programa conhecido como programa de formação em competências básicas. Desde
2006 que a Noruega promove o programa “competências básicas na vida profissional”
(Basiskompetanse i arbeidslivet), com conteúdos de literacia, numeracia, TIC e competências orais
(este último elemento é oferecido desde 2014). Em 2012, a Áustria implementou o programa-quadro
Basisbildung, que seria traduzido mais adequadamente como “educação de base”, porém, é
comummente referido como programa de “competências básicas”. Em França, ao estabelecer o
programa “competências chave” (compétences clefs) em 2009, o ministério responsável pelo
emprego optou por conteúdos que vão mais além das “competências de base” ou “competências
essenciais”, e fazem referência às oito competências definidas na estratégia europeia (para mais
detalhes sobre as oito competências chave, consulte-se a Secção 3.1). O Reino Unido estabeleceu
séries de qualificações em competências básicas, nomeadamente Functional Skills (Inglaterra),
Essential Skills Wales (País de Gales), Essential Skills (Irlanda do Norte) e Core Skills (Escócia).
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Estas qualificações foram objeto de reformas durante os últimos 20 anos, desde a sua introdução, e
revelam dissemelhanças entre as diferentes partes do Reino Unido; a partir de 2010, em Inglaterra e
País de Gales, estas qualificações substituíram as chamadas Key Skills para jovens em escolas e
faculdades e as Basic Skills para adultos.
Figura 3.4: Programas e programas-quadro específicos de competências básicas para aprendentes adultos,
2013/14

Programas e programas
quadro específicos de
competências básicas
Nenhuma oferta relevante

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Um programa é definido como uma série ou sequência coerente de atividades de caráter educativo ou de comunicação
concebidos e organizados para alcançar objetivos de aprendizagem predeterminados ou concretizar um conjunto específico de
tarefas educativas no decurso de um período prolongado de tempo (UNESCO-UIS, 2011). Um programa específico de
competências básicas define-se como um programa que se destina à oferta de competências básicas, mas sem uma ligação
direta e explícita a programas desenvolvidos no âmbito do sistema de educação inicial. Para além de programas, a Figura
também se refere a programas-quadro, definidos como sistemas que podem incluir programas variados que partilham o
mesmo objetivo geral e modalidades de financiamento (por exemplo, uma rubrica orçamental distinta e identificável). A Figura
refere-se a programas e programas-quadro que funcionam por todo o país e não se restringem a uma dada instituição ou
localização geográfica.
A Figura não contempla:
programas relacionados com a conclusão dos estudos até ao nível secundário inferior que podem ser organizados
sob a forma de cursos de duração mais curta baseados em disciplinas independentes ou em competências
individuais, incluindo literacia e numeracia. Para mais detalhes, ver Secção 3.2.1;
programas específicos que apenas se focam no desenvolvimento das competências em TIC (ou seja, não incluem
elementos de literacia e numeracia);
programas específicos de literacia dirigidos especialmente à população imigrante (isto é, ensino da língua local para
falantes de outras línguas);
programas específicos de literacia familiar, abordados na Secção 3.2.3.

Notas específicas por país
Espanha: Ainda que a Figura não indique qualquer oferta organizada a nível nacional, algumas comunidades autónomas
(como Castilla-La Mancha e Castela e Leão) promovem programas de educação não formal designados como de “programas
de aquisição e reforço das competências básicas”.
Hungria: Apesar de ser difícil identificar uma linha de programas ou um programa quadro claramente específico (isto é, a
Figura não indica qualquer oferta), têm surgido várias iniciativas baseadas em projetos financiados pela UE que oferecem
oportunidades aos adultos para melhorar as suas competências básicas (por exemplo, o projeto “Ativos para as Competências”
(Aktívan a tudásért!) ou programas desenvolvidos no âmbito da iniciativa “Centros Abertos de Aprendizagem (NYITOK)”
(NYITOK Tanulási központok programjai).
Malta: A oferta considerada na Figura refere-se a cursos de maltês, inglês ou matemática que podem ser frequentados em
instituições financiadas pelo Estado.
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Em alguns países, existem programas ou programas-quadro específicos para a literacia e/ou
numeracia, incluindo a literacia funcional. Na Irlanda, por exemplo, existe um programa-quadro
denominado “literacia de adultos” desde a década de 1980 que inclui cursos em leitura, escrita,
numeracia, TIC, aprender a aprender e desenvolvimento pessoal. A Comunidade francesa da Bélgica
desenvolveu um programa-quadro conhecido como literacia (alphabétisation). Nos Países Baixos,
desde meados da década de 1990 que uma rede de centros regionais de formação (ROCs) promove
cursos de neerlandês e de numeracia (opleidingen Nederlands en rekenen). Em Itália, foi
estabelecido em 1997 um quadro legal que permite aos Centros Territoriais Permanentes (Centri
territoriali permanenti – CTPs; ou seja, centros de educação de adultos) oferecerem cursos de
literacia funcional (denominados corsi brevi e modulari di alfabetizzazione funzionale). Atualmente,
estes cursos estão a ser suprimidos de forma gradual e serão substituídos por outro tipo de oferta
(para mais detalhes, ver as Notas específicas por país relativas à Figura 3.3).
Um programa específico organizado no Luxemburgo já em 1991, designado como “educação básica
de adultos” (instruction de base des adultes), inclui cursos de literacia, numeracia e TIC. Uma
abordagem semelhante pode ser identificada na Comunidade flamenga da Bélgica onde, entre 1985
e 1990, foi criada uma rede de 13 instituições de educação de adultos financiadas pelo Estado. Estes
centros de “educação básica de adultos” (Centra voor Basiseducatie) oferecem cursos normalizados
em várias áreas de competências básicas, incluindo neerlandês, matemática e TIC.
Os programas que incorporam as competências básicas no seu conteúdo nuclear não utilizam
necessariamente termos explícitos que apontam para essas competências. O exemplo mais relevante
encontra-se na Dinamarca, onde o conteúdo do “ensino preparatório de adultos” (forberedende
voksenundervisning) engloba as competências básicas de leitura, escrita e numeracia. No entanto, a
designação do programa expressa o seu objetivo geral, que consiste na aquisição de competências
para os aprendentes avançarem no sistema de educação e formação. Em diversos outros países,
foram criados programas preparatórios semelhantes, mas com menor carga de literacia e numeracia.
Além disso, estas componentes são por vezes integradas em programas ou quadros institucionais,
pelo que a Secção 3.2.3 abordará este aspeto em maior detalhe. A Eslovénia também criou um
quadro de competências básicas que não é explicitamente catalogado como tal, nomeadamente o
“Programa Educativo para uma Vida de Sucesso” (Usposabljanje za življenjsko uspešnost),
desenvolvido entre 2003 e 2006. Engloba diversas vertentes direcionadas para a oferta de literacia e
de competências básicas em vários contextos, incluindo o local de trabalho, a família e as
comunidades rurais.
Embora os programas específicos de competências básicas possuam frequentemente uma natureza
não formal (por exemplo, Alemanha, França, Áustria e Eslovénia), alguns países reconhecem-nos
nos seus sistemas e estruturas de qualificação. É o caso do Reino Unido, onde os programas
Functional Skills (Inglaterra) e Essential Skills (País de Gales e Irlanda do Norte) são acreditados em
três níveis diferentes dentro do nível 9 do National Qualifications Framework (NQF): Nível Inicial
(Entry Level) (subdividido em Inicial 1, 2 e 3), Nível 1 e Nível 2. A Dinamarca e os Países Baixos
também reconhecem os seus programas de competências básicas (ou seja, a “educação preparatória
de adultos” na Dinamarca, e os cursos de língua neerlandesa e de numeracia nos Países Baixos) nas
suas estruturas de qualificação e colocam-nas no primeiro nível dos respetivos quadros de
qualificação. Em Portugal, embora o programa de “formação em competências básicas” não se
encontre posicionado dentro do quadro de qualificações, está incluído no Catálogo Nacional de
Qualificações.
Convém igualmente sublinhar que os programas específicos sobre competências básicas podem
possuir uma identidade mais vincada em alguns setores do que noutros. Enquanto a maioria dos
países desenvolveu este tipo de programa no âmbito do setor educativo, a França optou por uma
abordagem diferente. Aqui, foi o ministério responsável pelo emprego que iniciou o programa
“competências chave”. Consequentemente, o programa dirige-se a indivíduos que estão fora do
mercado de trabalho, e integra-se nas políticas ativas para o mercado de trabalho (PAMT). Na
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Noruega, o programa “competências básicas para a vida profissional” foi desenvolvido pelo setor
educativo, mas destina-se a empregados, o que implica que é o empregador – em cooperação com
um prestador de programas e possivelmente também com uma organização sindical – quem propõe a
oferta e se candidata ao financiamento público.
As autoridades públicas utilizam abordagens diferentes em relação aos prestadores de programas de
competências básicas: podem nomear prestadores concretos, ou permitir que um determinado
número de prestadores ofereça os seus serviços. O primeiro modelo aplica-se à Comunidade
flamenga da Bélgica e aos Países Baixos, onde os programas de competências básicas existentes
são promovidos por determinadas instituições, nomeadamente os 13 centros de educação básica de
adultos na Comunidade flamenga da Bélgica e os 43 ROCs (centros regionais de formação) nos
Países Baixos. No entanto, os Países Baixos estão atualmente a considerar uma reforma que permita
aos municípios escolher entre diferentes prestadores de modo a facilitar o tipo de oferta à medida dos
diferentes grupos alvo. Esta abordagem existe em diversos outros países. Por exemplo, na Noruega,
o programa “competências básicas para a vida profissional” pode ser dispensado por escolas
públicas ou por variadas organizações particulares com fins não lucrativos. Na Áustria, os programas
que estão ao abrigo do quadro de “competências básicas” também são prestados por um leque de
instituições, sendo os prestadores mais comuns as grandes instituições que promovem diferentes
tipos e percursos de educação de adultos. Na Eslovénia, as diferentes modalidades incluídas no
“Programa Educativo para uma Vida de Sucesso” são normalmente prestadas por centros públicos de
educação de adultos criados a nível local. Na Alemanha, os principais prestadores de cursos de
literacia são centros de educação de adultos (Volkshochschulen; ver também a Secção 3.3.3), mas
também existem outros prestadores.
A intervenção pública na definição de conteúdos ou normas para programas específicos de
competências básicas varia entre os países. Nos Países Baixos, por exemplo, os municípios gozam
de grande autonomia para organizar cursos de literacia e de numeracia nos centros regionais de
formação. Na Alemanha pode observar-se uma intervenção muito limitada pelas autoridades centrais,
pois a oferta de cursos de literacia é da responsabilidade dos Länder e das autoridades locais.
Porém, o Governo Federal fornece algumas diretrizes. Em concreto, a Associação Alemã de
Educação de Adultos (DVV) – um órgão a nível federal – desenvolveu recentemente um quadro que
engloba várias áreas, incluindo a “escrita”, a “leitura” e a “numeracia básica”. Neste quadro,
oferecem-se orientações para os formadores de cursos de literacia e competências básicas com
exemplos de exercícios para diferentes níveis de proficiência (os designados “níveis Alfa”). A Áustria
também pertence ao grupo de países onde há uma intervenção muito limitada por parte das
autoridades centrais no que diz respeito aos cursos não formais sobre competências básicas. Aqui,
os programas promovidos dentro do quadro de “competências básicas” divergem quer em termos de
conteúdo quer de implementação prática. No entanto, para obter financiamento, cada programa tem
de ser acreditado, o que implica ter de obedecer a certos requisitos em termos de currículo. Um dos
requisitos consiste em estruturar os programas de literacia, numeracia e TIC em níveis de
competência (até ao limite de cinco). A abordagem da Noruega é semelhante à da Áustria mas com
orientações mais detalhadas para os prestadores. Nesse país, os cursos de competências básicas
conhecidos como “competências básicas para a vida profissional” devem estar ligados ao quadro de
competências desenvolvido especificamente para adultos pela Agência Nacional para a
Aprendizagem ao Longo da Vida (Vox). Curiosamente, as metas definidas no quadro de
competências também estão alinhadas com o currículo nacional para o ensino primário e secundário
inferior, desenvolvido pela Direção da Educação e Formação da Noruega.
A Comunidade flamenga da Bélgica apresenta um modelo em que a intervenção das autoridades
centrais é mais substancial. Foram fixadas orientações detalhadas em termos de conteúdos e de
organização para os programas de aquisição de competências básicas promovidos nos 13 centros de
educação de adultos (ou seja, organizações sem fins lucrativos financiadas pelo Estado e
especificamente centradas na oferta de cursos de educação básica de adultos). Critérios detalhados
para os resultados de aprendizagem foram igualmente desenvolvidos no Reino Unido, onde os
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programas conduzem a qualificações reconhecidas a nível nacional em Functional Skills (Inglaterra),
Essential Skills Wales (País de Gales), Essential Skills (Irlanda do Norte) e Core Skills (Escócia). No
entanto, a organização e o conteúdo dos programas pode variar consoante o contexto e o prestador.
É importante salientar que a natureza dos programas de competências básicas, incluindo o seu
quadro de competências, pode mudar ao longo do tempo. Um exemplo revelador é do Luxemburgo,
onde a “educação básica de adultos” existe desde inícios da década de 1990. No entanto, foi só em
2013 que as autoridades centrais formalizaram este tipo de oferta através do estabelecimento de um
quadro de competências, o qual é descrito num documento sucinto e acessível que é distribuído a
todos os aprendentes no início do programa.
Tal como o conteúdo e os critérios, também a duração dos programas de competências básicas varia
entre os países. Em alguns países (por exemplo, Alemanha, Áustria e Países Baixos), os prestadores
têm muita autonomia na elaboração dos cursos, incluindo a fixação da sua duração. Noutros países,
existem critérios para a duração do curso. Uma carga horária substancial parece caracterizar os
programas oferecidos pelos 13 centros de educação básica de adultos em toda a Comunidade
flamenga da Bélgica. Por exemplo, a área de estudos de “Língua Neerlandesa”, que incluí três
programas, contém entre 600 e 1 100 horas letivas, dependendo do(s) programa(s) que o aprendente
escolhe. Cada programa de estudos é subdivido em módulos. A área de estudos de “Matemática”
segue o mesmo padrão organizacional, abrangendo entre 360 e 630 horas letivas.
Noutros países, os programas de competências básicas são geralmente mais curtos, contando
habitualmente com uma carga letiva de 100 a 300 horas ( 9). Por exemplo, o programa “competências
chave” em França inclui uma carga letiva aproximada de 100 horas e leva cerca de seis meses a
concluir. No Luxemburgo, os cursos incluídos na “Educação Básica de Adultos” demoram em geral um
ano a concluir e têm uma carga letiva entre 150 e 300 horas, dependendo das necessidades dos
aprendentes. Na Noruega, os cursos regulares em “competências básicas para a vida profissional”
incluem 130 aulas e este modelo padrão foi escolhido por 75 % dos candidatos em 2013. Na Eslovénia,
as diferentes modalidades de programas ao abrigo do quadro do “Programa Educativo para uma Vida
de Sucesso” variam em termos de duração, contemplando entre 75 e 350 horas letivas.
Alguns países dividem os seus programas de competências básicas em módulos ou unidades mais
pequenas, por isso um único módulo pode ser bastante curto em contraste com a duração geral do
programa, bem mais substancial. Por exemplo, Portugal informa que a oferta conhecida como
“formação em competências básicas” consiste num mínimo de três módulos, cada qual com 50 horas
de duração. Como há um total de seis módulos, a duração total é entre 150 e 300 horas, dependendo
do número de módulos que o aprendente frequenta. Na Dinamarca, a “educação preparatória de
adultos” inclui diversas “etapas” que duram entre 30 e 60 horas, cada uma finalizando com um teste
(por exemplo, a leitura conta com 4 etapas de 30-60 horas e a matemática com 2 etapas de 3060 horas). O programa tem uma carga letiva total que varia entre 120 a 240 horas. De certa forma, o
Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte) utiliza uma abordagem comparável. Aqui,
diferentes qualificações em competências básicas, com designações distintas em diferentes partes do
Reino Unido, destinam-se a proporcionar percursos de progressão coerentes a partir do Nível Inicial
(Entry Level), que se subdivide em três subníveis, do Nível 1 para o Nível 2 do National Qualifications
Framework (NQF). Dentro desta trajetória, um determinado programa pode ser relativamente curto.
Por exemplo, os materiais de apoio para prestadores de programas de Functional Skills em inglês
indicam 45 horas letivas para cada subnível do Entry Level (OCR, n.d.).
Para completar esta análise dos programas de competências básicas, devem mencionar-se as
estatísticas de participação. Os dados revelam que estes programas envolvem geralmente um
número limitado de aprendentes, o que pode explicar-se pelo facto de esses programas se dirigirem a
grupos específicos que por vezes são difíceis de alcançar. Em concreto, na maioria dos países, a
(9)

Seria necessário realizar uma análise mais detalhada para compreender melhor qual a duração exata das cargas letivas
na educação básica de adultos numa perspetiva comparativa entre os países.

55

E d u c a ç ã o e F o r m a ç ã o d e A d u l t o s n a E u r o p a : a l a rg a r o a c e s s o à s o p o r t u n i d a d e s d e a p r e n d i z a g e m

participação não supera os 5 000 indivíduos por ano. Em países com pouca população (Luxemburgo,
por exemplo) só algumas centenas de pessoas são abrangidas. Contudo, em alguns países, os níveis
de participação são substanciais. É o caso da Irlanda, onde os programas promovidos no quadro da
“literacia de adultos” atingiram cerca de 57 000 pessoas em 2012. Na Dinamarca, a “educação
preparatória de adultos” registou quase 25 000 ingressos em 2013. Como exemplo dos índices de
participação em países com mais população, refira-se o programa de “competências chave” em
França que em 2011 alcançou cerca de 50 000 pessoas. Como o programa foi desenvolvido pelo
ministério responsável pelo emprego, mais de 90 % de todos os participantes eram desempregados.
P ro g ram as p a ra ele va r a s co m p et ên c ias em T I C
Tal como afirmado na Secção 3.1, o Cedefop (2008, p. 132) refere-se às competências em TIC como as
“novas competências básicas”. De facto, as tecnologias da informação e comunicação têm vindo a
tornar-se parte da vida quotidiana e é difícil sobreviver no mundo atual sem as competências para
utilizar eficazmente estas tecnologias. O ensino das competências em TIC faz parte dos currículos
obrigatórios das escolas em todos os países europeus e, consequentemente, estão integradas nos
programas concebidos para ajudar os aprendentes adultos a concluir o ensino secundário inferior (para
mais detalhes, ver Secção 3.2.1). Além do mais, encontram-se habitualmente integrados nos programas
específicos de aquisição de competências básicas analisados na Secção anterior. Por exemplo, na
Comunidade flamenga da Bélgica, os programas dispensados nos 13 centros de educação básica de
adultos incluem o estudo das TIC. Também no Luxemburgo, os cursos básicos de TIC integram-se no
quadro da oferta de educação básica de adultos descrita anteriormente. Os cursos que incluem
competências básicas de TIC também estão integrados noutros quadros de educação e formação,
incluindo os que se encontram no âmbito das políticas ativas para o mercado de trabalho (PAMT),
assim como a educação liberal (ou popular) de adultos (para mais detalhes, ver a Secção 3.2.3).
Para além da oferta descrita supra, só alguns países desenvolveram programas específicos de
competências TIC que não se encaixam em nenhum quadro geral de “competências básicas”. Por
exemplo, em 2005, a Eslovénia desenvolveu um programa de literacia digital para adultos
(računalniška pismenost za odrasle) com a duração de 60 horas, centrado nos conhecimentos
básicos de TIC, incluindo processamento de texto, utilização da Internet, e-mail, etc. O programa e
respetivos regulamentos foram adotados centralmente pelo Conselho Especializado de Educação de
Adultos e em 2012 contou com 1 745 participantes. Em 2008, a Islândia estabeleceu um programa
conhecido como “Trabalhadores mais Fortes: TIC e competências de comunicação” (Sterkari
Starfsmaður: Upplýsingatækni og samskipti) dirigido à população economicamente ativa,
particularmente aos indivíduos que desejam melhorar a utilização das TIC no local de trabalho. É
disponibilizado nos 11 centros de aprendizagem ao longo da vida em todo o país, tem uma carga
letiva de 150 horas e garante até 12 créditos para a conclusão do ensino secundário superior. O
programa atraiu cerca de 50 participantes em 2013. Uma iniciativa mais recente mas de maior
dimensão foi relatada pela Polónia, onde um projeto do FSE “Faroleiros da Polónia Digital” (Latarnicy
Polski Cyfrowej) oferece formação digital para a geração de 50 anos e mais. Desde inícios de 2013 já
participaram cerca de 200 000 pessoas neste projeto.

3.2.3. Outros programas que contribuem para elevar as competências básicas
Se bem que os programas destinados a oferecer aos adultos os conhecimentos e competências
associadas à educação até ao final do nível secundário inferior, combinados com programas
específicos de competências básicas, constituem a parte mais visível da oferta de competências
básicas, o seu contributo para a educação e formação de adultos é limitada na generalidade dos
países, se tivermos em conta a percentagem de participantes no conjunto da população adulta.
Desse modo, este retrato ficaria incompleto se não fossem mencionados outros tipos de oferta
financiada pelo Estado que engloba oportunidades para os adultos, incluindo os que possuem
escassas competências básicas, retomarem a educação e a formação. A Subsecção que se segue
procura descrever a extensa gama de outros tipos de oferta, como sejam os programas preparatórios,
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os cursos de ensino e formação profissionais (incluindo a oferta que recai no âmbito das políticas
ativas para o mercado de trabalho (PAMT)), a educação liberal e popular de adultos, assim como
programas que se situam na fronteira entre a educação não formal e informal, particularmente os
programas de literacia familiar.
P ro g ram as p r ep a rat ó r io s ( 10)
Conforme já sublinhado na Secção 3.2.2, os programas que incluem elementos de competências
básicas nem sempre são catalogados como tal. Por exemplo, a Dinamarca iniciou um programa
centrado nas competências básicas da leitura, escrita e numeracia, mas que é catalogado como
“ensino preparatório de adultos” (forberedende voksenundervisning). Noutros países também existem
programas preparatórios que, não obstante integrarem elementos de literacia e de numeracia, são
incorporados no currículo em vez de serem mencionados de forma explícita. Além disso, estes
programas podem ser integrados noutros mais amplos ou em quadros institucionais, o que dificulta a
sua identificação. Na Suécia, por exemplo, as secundárias populares, que fazem parte do setor liberal
da educação de adultos, oferecem um programa para ajudar os desempregados com baixas
qualificações a melhorar a sua motivação para a aprendizagem (studiemotiverande folkhögskolekurs).
O programa abrange um conjunto de elementos, incluindo a revisão de diferentes áreas curriculares
(isto é, “competências básicas”), o reforço das competências de estudo e ainda a orientação escolar e
profissional. Outro exemplo com o mesmo grupo-alvo (ou seja, desempregados com baixos níveis de
qualificação) é dado pela Bélgica, onde várias instituições (Bruxelles Formation na região de
Bruxelas, por exemplo) promovem programas que visam permitir aos aprendentes a aquisição das
competências necessárias para seguir um programa conducente a uma qualificação reconhecida. O
terceiro exemplo nesta categoria é dado pela Irlanda, onde os cursos básicos de transição (bridging
foundation courses) se dirigem a desempregados de longa duração que não possuem os níveis de
competências necessários para o acesso a programas de formação específicos. Estes cursos
incluem módulos como as tecnologias básicas de informação, competências de comunicação e
experiências numa amostra de áreas profissionais (como carpintaria, serralharia, artesanato, etc.)
permitindo-lhes encontrar o percurso profissional adequado. A Islândia implementou diversos
programas preparatórios direcionados para pessoas que pretendem regressar ao sistema educativo
para completar os estudos no nível secundário superior. Estes programas são promovidos em todo o
país por uma rede de 11 centros de aprendizagem ao longo da vida, e, apesar de serem não formais,
os cursos atribuem entre sete e 24 créditos válidos para a conclusão de um programa do ensino
secundário superior (ver também Capítulo 4, Secção 4.3.2). Em Espanha, existem cursos
preparatórios para os exames de admissão à formação profissional de nível médio (secundário
superior), destinando-se a indivíduos de 16 anos e mais. Estes cursos incluem componentes de
comunicação (língua e literatura), tecnologia e competências sociais. O seu ponto de referência é
normalmente o currículo do ensino secundário obrigatório (isto é, o ensino secundário inferior).
En s in o e fo rm a ção p r o f is sio n a is , ap ren d iz ag em c o m b as e n o tr ab a lh o e P AMT
O debate sobre a oferta de competências básicas ficaria incompleto sem ter em conta o ensino e a
formação profissionais (EFP) e os seus diversos subquadros, particularmente a aprendizagem com
base no trabalho e a aprendizagem organizada no âmbito das políticas ativas para o mercado de
trabalho (PAMT). Um recente estudo do Cedefop (Cedefop, 2013) analisou de que maneira a
aprendizagem com base no trabalho centrada na oferta de competências chave pode contribuir para
ajudar os adultos desempregados com baixas qualificações a regressar ao trabalho. O estudo
salienta que, não obstante os programas de aprendizagem com base no trabalho «terem o potencial
de desempenhar um papel crucial na eliminação das barreiras com que se deparam os adultos
desempregados com baixas qualificações no momento de tentar (re)ingressar no mercado de
(10) Esta secção refere-se a programas que visam melhorar a motivação do aprendente e desenvolver as competências
necessárias para estudos que precedem o ensino superior. Os programas preparatórios para candidatos não tradicionais
ao ensino superior são abordados na Secção 3.3.3.
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trabalho, o alcance das atuais políticas e programas que lhes permitiriam obter os potenciais
benefícios parece limitado» (Ibid., p. 105). O estudo aponta para uma série de questões, incluindo a
necessidade de uma maior cooperação entre as partes interessadas e uma melhor monitorização da
implementação das políticas e programas.
Ao analisar a área das PAMT a partir de uma perspetiva mais alargada, a recolha de dados da Rede
Eurydice mostra que todos os países implementaram um conjunto de medidas no mercado de trabalho
relacionadas com as competências básicas. De facto, na totalidade dos países, os desempregados têm
a oportunidade de seguir diversos cursos, incluindo os que integram a literacia, a numeracia ou as TIC.
Como estes cursos são geralmente dispensados por várias instituições com base em diferentes
procedimentos e critérios, um retrato exaustivo deste tipo de oferta ultrapassa o âmbito do presente
relatório. Não obstante, certos tipos de programas descritos nas Secções anteriores pertencem à área
das PAMT. Por exemplo, na França, o programa de “competências chave” destina-se sobretudo a
indivíduos desempregados: entre os cerca de 50 000 indivíduos que seguiram o programa em 2011,
mais de 90 % eram desempregados (para mais detalhes, ver a Secção 3.2.2).
É igualmente de sublinhar que muitos países desenvolveram qualificações profissionais específicas
que podem ser obtidas por aprendentes que não são titulares de qualificações formais. Apesar destes
programas estarem afastados das “formações específicas de aquisição de competências básicas”,
contribuem geralmente para o desenvolvimento de competências, incluindo as competências básicas
de literacia e numeracia. Este é o caso na Irlanda, onde todos os programas de ensino profissional
que conduzem a qualificações reconhecidas a nível nacional designadas como “FETAC” incluem o
mínimo de 30% de conteúdos para o desenvolvimento de competências gerais. Por conseguinte,
estes programas não só ajudam à inserção no mercado de trabalho de pessoas com baixas
qualificações como também as ajudam a obter acesso a mais oportunidades de aprendizagem. A
Secção 3.3.1 proporciona uma perspetiva mais ampla sobre o contributo das qualificações
profissionais e programas para a melhoria do acesso às oportunidades de aprendizagem.
Ed u c açã o l ib e ra l d e ad u l t o s
Em muitos países europeus, as autoridades centrais financiam a educação liberal ou popular de
adultos. Apesar da designação deste setor variar entre os países, a oferta geralmente inclui uma
variedade de cursos não formais que frequentemente contribuem para o desenvolvimento de um
conjunto de competências. Estes cursos podem servir de trampolim para aprendizagens e qualificações
mais avançadas. Apesar de ser necessário um estudo mais específico para obter uma visão mais
completa deste assunto, a presente Secção procura evidenciar alguns exemplos da oferta existente.
A educação liberal de adultos é tipicamente associada aos países nórdicos – em particular a
Dinamarca, Finlândia, Suécia e Noruega – onde este tipo de oferta possui uma longa e ininterrupta
tradição que remonta ao século XIX. Na Dinamarca, onde foi criado o modelo nórdico da educação
liberal de adultos, o sistema inclui atualmente três tipos de estabelecimento, designadamente as
escolas secundárias populares (folkehøjskoler), as escolas noturnas (aftenskoler –
voksenundervisning) e as escolas secundárias populares diurnas (daghøjskoler). Estes
estabelecimentos dependem do Ministério da Cultura e dispõem de uma gama de cursos não formais
de duração variada. O sistema é fortemente descentralizado e não dispõe de dados a nível central
sobre o número de participantes. Por sua vez, a Suécia dispõe de dados sobre a participação. Em
2013, 150 escolas secundárias populares (folkhögskolor) e 10 associações de estudos
(studieförbund) atraíram cerca de 120 000 e quase um milhão (914 763) de indivíduos
respetivamente. Apesar deste tipo de oferta ter um caráter não formal, certos cursos nas escolas
secundárias populares suecas possuem um caráter mais formal. Por exemplo, existe um curso
especializado para reforçar a motivação dos desempregados para os estudos, que incorpora
elementos de orientação escolar e profissional, a revisão de diferentes áreas curriculares (ou seja,
“competências básicas”), o reforço das competências de estudo, etc. (para mais detalhes sobre o
programa, ver a informação sobre programas preparatórios na Secção supra).
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Os países anglófonos oferecem tradicionalmente uma educação liberal/popular de adultos dentro do
setor conhecido como “aprendizagem comunitária”. Em Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, o
setor oferece diversas oportunidades para a aprendizagem, incluindo oportunidades para o
desenvolvimento pessoal, enriquecimento cultural e estimulação intelectual ou criativa. Pode ainda
incluir programas que conduzem a qualificações reconhecidas, ou seja, qualificações que podem ser
enquadradas no Quadro Nacional de Qualificações (National Qualifications Framework - NQF) ou no
Quadro de Qualificações e Créditos (Qualifications and Credit Framework - QCF) (para mais detalhes
sobre as diferenças entre os dois quadros, ver as notas de rodapé no Capítulo 2). A Escócia
estabeleceu um sistema comparável – nomeadamente a aprendizagem de adultos de base
comunitária – que inclui literacia de adultos e língua inglesa para falantes de outras línguas (ESOL).
Na Irlanda, a “educação comunitária” oferece vários cursos, geralmente fora do sistema de educação
formal. Destina-se a estimular a aprendizagem, a capacitação e a participação na sociedade cívica.
Os cursos dentro da educação comunitária são geralmente curtos (10-15 semanas) mas também
podem ser mais longos (até um ano). No geral, atraíram à volta de 55 000 aprendentes em 2012.
A Alemanha apresenta outro exemplo de um setor fortemente implantado de educação liberal de
adultos, coordenado a nível concelhio e regional. Aqui, os centros de educação de adultos
(Volkshochschulen) disponibilizam um leque de cursos, incluindo as línguas estrangeiras, estudos
culturais e de ensino geral. Tal como indicado na Secção 3.2.2, esses centros são os principais
prestadores de cursos de literacia de adultos e de competências básicas. Além disso, oferecem
programas que permitem a conclusão do ensino secundário inferior e cursos que preparam as
pessoas para programas de nível secundário inferior. A Áustria desenvolveu o mesmo tipo de oferta.
Em vários outros países europeus podem encontrar-se outros exemplos de educação não formal
neste setor. Em alguns casos, o financiamento europeu desempenha um papel crucial. Por exemplo,
na Estónia, entre 2008 e 2013, cerca de 33 000 pessoas beneficiaram de cursos não formais
promovidos no âmbito do Programa financiado pelo FSE “Educação de Adultos em Centros de
Educação e Formação Não Formais”. Alguns destes cursos visavam competências chave como as
competências para aprender, as competências digitais ou as competências linguísticas. A Grécia tem
vindo a aplicar o financiamento europeu para estabelecer uma rede institucional de cursos não
formais, nomeadamente a rede de Centros de Aprendizagem ao Longo da Vida (Kentra Dia Viou
Mathisis). Em 2013, 271 municípios tinham estabelecido um destes centros. Da mesma forma, desde
2010 que a Hungria promove um projeto financiado pela UE – “Centros Abertos de Aprendizagem”
(NYITOK Tanulási központok programjai) – que oferece oportunidades de aprendizagem não formal
para adultos que vivem nas regiões do país menos desenvolvidas e caracterizadas por escassas
competências básicas ou baixos níveis de qualificação.
L ite rac ia fam i lia r
Os programas de literacia familiar que se situam frequentemente na fronteira entre a aprendizagem
não formal e informal, dão um contributo significativo para a oferta de competências básicas. Um
estudo recente (Carpentieri et al., 2011) debruçou-se sobre os avanços neste domínio em todos os
países europeus, identificando uma série de programas existentes, mas salientou que os dados a
nível da oferta são limitados na maioria dos países. No entanto, a Turquia constitui uma exceção pois
dispõe de metas e dados sólidos sobre a participação no quadro da sua iniciativa emblemática de
literacia familiar, o “Programa de Educação Mãe-Filho” (MOCEP). De acordo com o estudo, o
programa é particularmente popular. Conta com um objetivo de participação anual de 25 000 mães e
filhos, e até 2011, foram promovidos mais de 6 600 cursos para quase 300 000 mães e filhos em 78
províncias na Turquia (Ibid.). Outro país que investiu na oferta de literacia familiar e dispõe de dados
relativos à participação é a Irlanda. Aqui, os programas de literacia familiar representam
aproximadamente 7 % (cerca de 3 500 aprendentes em 2008; ibid.) do número total de aprendentes
de literacia de adultos. Infelizmente, outros países europeus não dispõem de dados a nível central
sobre literacia familiar (ibid.).
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O mesmo estudo revela que só existem algumas estratégias nacionais para a promoção da literacia
familiar ou políticas de nível descendente (top-down) que visem desenvolver uma oferta abrangente
ou complementar. Em contraste, as iniciativas tendem a ser de tipo ascendente (bottom-up), e apesar
de esta abordagem apresentar muitas vantagens, pode «conduzir a cenários caracterizados por
iniciativas competitivas e/ou um enfoque limitado a um ou dois tipos de programa» (ibid., p. 199).
Outra conclusão é que a área da literacia familiar carece de uma investigação mais exaustiva na
maioria dos países europeus, com exceção dos Países Baixos, Reino Unido e Turquia.

3.2.4. Resultados dos estudos sobre programas de competências básicas
Embora os dados recolhidos pela Rede Eurydice não contemplem informações sobre a eficácia dos
programas nos diferentes países, esta questão geral foi abordada numa série de projetos de
investigação. Um relevante estudo realizado por Vorhaus et al. (2011) examinou as conclusões das
pesquisas efetuadas em língua inglesa e no Reino Unido sobre a literacia de adultos e a numeracia
desde o ano 2000 ( 11). A análise debruçou-se sobre os resultados dos estudos que incidiram em
diferentes áreas de investigação, incluindo os benefícios económicos, pessoais e sociais dos programas
de competências básicas; a qualidade e a eficácia dos programas; o número de horas de aprendizagem
necessárias para a aquisição de competências; e a questão da perseverança dos aprendentes.
No que respeita aos benefícios económicos, pessoais e sociais dos programas de competências
básicas, a análise aponta para provas substanciais de que um nível mais elevado de competências
de literacia, numeracia e TIC produz um impacto pessoal e social positivo nos indivíduos. Ainda
assim, a mesma fonte salienta que o impacto pessoal e social dos cursos de literacia e numeracia
«por vezes leva algum tempo a materializar-se e surgem em formas e contextos que estão afastados
dos ambientes de aprendizagem formal» (ibid., p. 12). Além disso, a investigação refere o impacto
positivo dos cursos de competências básicas na autoconfiança dos aprendentes (por exemplo,
confiança perdida na escola), e parecem existir evidências crescentes de que adquirir competências
de literacia e numeracia na idade adulta tem um efeito positivo nos rendimentos e no emprego.
A qualidade e a eficácia dos programas de competências básicas estão afetos a diferentes tópicos e
questões. Entre eles, há a questão de as competências básicas serem abordadas em programas
específicos ou se devem ser incorporadas em programas mais amplos. Os estudos indicam que «as
taxas de permanência e de sucesso são mais elevadas em programas de ensino profissional em que
a aprendizagem da literacia e numeracia está incorporada, em comparação com os programas que
não incorporam tais competências» (ibid., p. 13). No entanto, relativamente às formações em
competências básicas em contexto de trabalho, a investigação revela que não parecem trazer
melhorias substanciais às competências de literacia dos empregados a curto prazo, em parte devido
ao reduzido número médio de unidades de aprendizagem dispensadas. Ainda assim, «os cursos de
competências básicas em contexto de trabalho direcionam-se para indivíduos que não se encontram
normalmente envolvidos na educação e formação contínua, e os aprendentes que participam nestes
cursos voluntariamente e que utilizam ativamente as suas competências de literacia no trabalho e na
vida quotidiana continuam a melhorar os seus conhecimentos e têm mais probabilidades de
prosseguirem os estudos e de participarem na formação contínua» (ibid., p. 13).
Uma questão crucial para avaliar a eficácia dos programas de competências básicas é determinar a
carga horária mínima necessária para que os aprendentes obtenham um progresso substancial no
desenvolvimento das suas competências básicas. A análise supra apresenta evidências que apoiam
a perspetiva de que os aprendentes beneficiam mais de cursos que incluem pelo menos 100 horas de
ensino (ibid., p. 13).

(11) Como o estudo incluiu essencialmente pesquisas sobre programas promovidos em países anglófonos, é necessária
prudência quanto às principais conclusões extraídas. Consequentemente, não se deve assumir que os resultados se
aplicam a todos os programas por toda a Europa.
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Um aspeto adicional a considerar ao avaliar os programas de competências básicas é o facto de os
aprendentes seguirem estes programas por motivos variados, nem sempre articulados com o desejo
explícito de adquirir “competências básicas” (ibid.). Isto foi confirmado por um recente estudo
empírico realizado pelo Cedefop (2013) sobre as competências chave na aprendizagem com base no
trabalho. O estudo mostra que as pessoas raramente evocam a falta de “competências básicas” ou
de “competências chave”, mas aludem a estas áreas com termos muito diferentes, que possivelmente
determinam a sua motivação para participar na educação e formação. Mais precisamente, os
inquiridos no estudo do Cedefop «com frequência enfatizaram a sua falta de qualificações formais,
especialmente os certificados de habilitações do ensino básico ou qualificações profissionais, falta de
experiência profissional ou falta de competências para empregos específicos. Nos casos em que
mencionaram lacunas mais específicas, houve tendência para falar da sua autoconfiança e falta de
competências para “procurar trabalho”, incluindo a elaboração de um CV, apresentação de uma
candidatura para um emprego e competências para entrevistas de trabalho» (ibid., p. 61).
Por último, no que respeita à perseverança dos aprendentes, os estudos mostram que os
aprendentes que frequentam cursos de competências básicas são mais suscetíveis de desistir do
curso numa fase mais prematura do que avançada. Além disso, aqueles que frequentam cursos de
níveis mais baixos e/ou têm qualificações mais reduzidas são mais suscetíveis de desistir do que
quem frequenta cursos de níveis mais altos e/ou têm qualificações mais elevadas. As pesquisas
indicam que a perseverança pode ser encorajada por uma supervisão regular e pelo reconhecimento
da progressão dos aprendentes. No entanto, também salientam que interromper um programa não
deve ser necessariamente interpretado como um fracasso do programa mas como uma «resposta
racional e positiva a uma alteração de circunstâncias. O que é importante em termos de perseverança
do aprendente é que essas interrupções da aprendizagem sejam apoiadas, essencialmente pela
aprendizagem a distância e mista, de modo que os aprendentes não sejam penalizados e não lhes
fechem as portas» (Vorhaus et al. 2011, p. 14). De facto, os adultos que abandonam os estudos num
determinado momento regressam a programas de competências básicas numa etapa posterior das
suas vidas. Isto indica também que a avaliação da eficácia dos programas de competências básicas
deve idealmente ser conduzida durante um período de tempo alargado, tendo em consideração que
os aprendentes adultos, particularmente os que enfrentam dificuldades com a literacia e as
competências básicas, não tendem a seguir um percurso de aprendizagem direto ou ininterrupto (o
seu percurso de aprendizagem pode incluir intervalos, combinações de diferentes tipos de programa,
repetições de certos programas, etc.).

3.3. Mais além dos programas de aquisição de competências básicas:
oportunidades para os adultos obterem uma qualificação reconhecida
Conforme já demonstrado em partes precedentes deste Capítulo, alguns países estabeleceram
programas destinados especificamente a promover a progressão para novas oportunidades de
aprendizagem dentro do sistema de educação e formação. Esta Secção irá portanto analisar as
oportunidades de aprendizagem para adultos que vão mais além das “competências básicas”, em
particular os programas conducentes a qualificações de nível médio (ensino secundário superior e
qualificações pós-secundárias não superiores).
A Secção está estruturada em três partes: a primeira subsecção destaca as oportunidades oferecidas
por via de sistemas de qualificação profissional; a segunda subsecção detém-se nos mecanismos
organizacionais implementados para os aprendentes adultos iniciarem programas de nível secundário
superior, apontando também a proporção de adultos que atingem a qualificação de nível médio
durante a sua vida adulta; a última subsecção examina outras oportunidades educativas para adultos,
especialmente as oportunidades para os aprendentes não tradicionais – incluindo os adultos sem
qualificações formais de acesso – ingressarem no ensino superior.
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3.3.1. Oportunidades para adultos pouco qualificados obterem qualificações através da EFP
Apesar da análise dos sistemas de qualificações profissionais ser da competência do Centro Europeu
para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), a recolha de dados da Rede Eurydice
mostra que este domínio contribui significativamente para a promoção de oportunidades de
aprendizagem e para facilitar a obtenção de qualificações por parte dos adultos pouco qualificados.
De facto, os programas e qualificações profissionalizantes reconhecidas incluem com frequência uma
oferta cujos requisitos de acesso não contempla um certificado formal. Assim, para além dos
programas descritos na Secção 3.2, este tipo de oferta pode ter um contributo significativo para a
reintegração dos adultos – particularmente os que possuem escassas qualificações formais – na
educação e formação. Relativamente a este tema, podem ser tecidas algumas observações.
Em primeiro lugar, relativamente ao sistema de ensino formal, alguns países desenvolveram
percursos profissionais de nível secundário inferior que se direcionam normalmente a aprendentes
que não completaram o ensino secundário inferior geral, mas que já não estão abrangidos pela
escolaridade obrigatória. Por exemplo, na Estónia, o programa põhihariduse nõudeta kutseõpe
insere-se numa via profissionalizante desenvolvida para quem atingiu os 17 anos sem ter completado
o nível secundário inferior. Este curso profissional pode ser frequentado juntamente com o ensino
básico de adultos (põhiharidus täiskasvanutele), que faz parte do ensino geral. Portugal adota uma
abordagem comparável, permitindo aos aprendentes combinar elementos do ensino geral e
profissional em programas que conduzem à conclusão do ensino secundário inferior. Aqui, os
elementos (unidades) de formação profissional têm uma forte identidade própria
(ou seja, estão integrados num programa específico de qualificação profissional designado como
“formação modular certificada”), mas quando se combinam com unidades do ensino geral, conduzem
a uma qualificação equivalente ao certificado de conclusão do ensino secundário inferior.
Para além das qualificações comparáveis às que são obtidas no sistema educativo de base, a maioria
dos países desenvolveu sistemas de qualificações profissionais reconhecidas oficialmente que estão
abertas – pelo menos em termos de admissão – a aprendentes sem quaisquer habilitações formais
prévias. Entre os países que indicam este tipo de oferta encontra-se a Espanha que, no contexto das
políticas ativas para o mercado de trabalho (PAMT), desenvolveu um sistema de certificados
profissionais que permitem às pessoas desempenharem uma profissão reconhecida. O sistema
consiste em módulos e unidades formalmente reconhecidos enquadrados numa estrutura de cinco
níveis, (apesar de, até ao momento, só terem sido desenvolvidos os certificados para os Níveis 1, 2 e
3). De modo semelhante, a Bélgica também informa que desenvolveu qualificações reconhecidas no
âmbito da oferta formativa para o mercado de trabalho. Tais qualificações podem ser obtidas através
de programas oferecidos por três prestadores (ou respetivas instituições parceiras), nomeadamente
FOREM (Valónia), Bruxelles Formation (região de Bruxelas) e VDAB (Comunidade flamenga da
Bélgica). Outros países apresentaram exemplos adicionais de programas de qualificações
profissionais semelhantes – desenvolvidos pelas autoridades para os setores do emprego ou da
educação –, enfatizando, em alguns casos, que os cursos que conduzem a qualificações de Nível 1
não exigem quaisquer resultados de aprendizagem formal prévia para fins de acesso.
Uma das questões que podem surgir no contexto dos distintos percursos profissionais é se os
respetivos certificados e qualificações dão acesso ao prosseguimento dos estudos, e, em particular,
se podem substituir as habilitações formais exigidas para ingressar em programas de nível
secundário superior ou até do ensino superior. Alguns países oferecem uma resposta clara a esta
questão, afirmando que, não obstante as qualificações profissionais de curta duração abertas a todos
os aprendentes conduzirem a certificados e qualificações reconhecidos, não são equivalentes aos
certificados que são atribuídos no âmbito do sistema educativo formal. Outros sistemas parecem ser
mais flexíveis nesta matéria (para mais detalhes, ver Capítulo 4, Secção 4.4). Neste contexto, é
provável que o estabelecimento de quadros de qualificações nacionais venha a ajudar a melhorar o
estatuto dos vários tipos de certificação profissionais que atualmente têm um “cariz não formal”. Se
estes forem associados – através dos resultados da aprendizagem – a qualificações já consolidadas
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do sistema geral, poderão permitir aos aprendentes pouco qualificados o acesso a mais
oportunidades educativas.

3.3.2. Oportunidades para os adultos obterem uma qualificação de nível intermédio
A política europeia coloca uma ênfase especial na necessidade de garantir a permanência dos jovens
nos sistemas de educação e formação, pelo menos até à conclusão do ensino secundário
superior ( 12). De facto, segundo os dados estatísticos disponíveis, as pessoas que completaram pelo
menos o ensino secundário superior têm uma taxa de emprego significativamente mais elevada do
que os que só possuem o ensino secundário inferior ( 13). Acresce que os empregos que exigem a
conclusão do nível secundário superior estão frequentemente associados a salários mais elevados,
melhores condições de trabalho e mais oportunidades de educação e formação do que empregos que
exigem níveis de qualificação mais baixos (para mais detalhes sobre a participação na educação e
formação por nível de escolaridade e categorias profissionais, ver Capítulo 1, Figura 1.7). Mas quais
são as oportunidades, nos países europeus, para os adultos obterem uma qualificação de nível
secundário superior numa etapa mais tardia? Quais os tipos de programas disponíveis? Qual o tipo
de instituição envolvida e qual a proporção de população que obtém uma qualificação de nível
secundário superior durante a vida adulta? Esta Secção procura responder a estas questões.
Est ru tu r as o rg an i zac io n a is
Apesar de ser possível, em todos os países europeus, obter uma qualificação de nível secundário
superior na idade adulta, a maneira como a oferta está organizada varia entre os países. Em muitos
deles (como a Bulgária, República Checa, Estónia, Malta, Roménia, Eslováquia, Reino Unido e
Islândia; EACEA/Eurydice, 2011a), não existe uma parte específica do sistema de educação e
formação nem programas específicos consagrados à oferta de ensino secundário superior para
aprendentes adultos. No entanto, nestes países, o ensino secundário superior (geral ou profissional)
conducente a qualificações formais pode ser organizado de maneira flexível, incluindo cursos
noturnos a tempo parcial abertos a todos os aprendentes que já não estão abrangidos pela
escolaridade obrigatória a tempo inteiro.
Alguns países desenvolveram programas específicos de nível secundário superior para adultos. Por
exemplo, a Suécia implementou um sistema de “ensino secundário superior de adultos” (Kommunal
Vuxenutbildning (Komvux)) destinado a adultos maiores de 20 anos. A Noruega estabeleceu um
sistema semelhante, mas para aprendentes ligeiramente mais velhos, ou seja, para maiores de 25
anos. Os programas de ensino secundário superior concebidos para aprendentes adultos também
têm uma forte tradição em países germanófonos. A Áustria estabeleceu um sistema de “escolas para
adultos empregados” (Schulen für Berufstätige) que oferece quase todas as áreas do ensino
secundário superior em cursos noturnos. A Alemanha desenvolveu um sistema de “ensino secundário
superior para adultos” aberto a todos os que já atingiram os 19 anos.
Os programas de ensino secundário superior para aprendentes adultos também podem ser
oferecidos no âmbito de estruturas mais alargadas de “segunda oportunidade” que incluem diversos
níveis de ensino. Este é o caso na Comunidade francesa da Bélgica com o sistema conhecido como
“ensino de promoção social” (enseignement de promotion sociale). Este quadro inclui programas para
vários níveis de ensino (secundário inferior, secundário superior e ensino superior), conduzindo a
(12) Os documentos estratégicos chave da UE que se referem a esta questão são: Conclusões do Conselho, de 12 de Maio de
2009, sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação (EF 2020), OJ
2009/C 119/02, 28.5.2009; Comunicação da Comissão de 3 de Março de 2010 - Europa 2020 Estratégia para um
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo (Comissão Europeia, 2010); Comunicação da Comissão ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões de 31 de Janeiro de 2011 –
Combater o Abandono Escolar Precoce: Um Contributo Essencial para a Estratégia «Europa 2020» (Comissão Europeia,
2011a); Recomendação do Conselho de 28 de Junho de 2011 sobre as políticas de redução do abandono escolar
precoce, OJ 2011/C 191/01, 1.7.2011.
(13) Para mais detalhes sobre as taxas de emprego segundo o nível de escolaridade mais elevado obtido, pode consultar-se o
sítio de Internet do Eurostat, código de acesso online: lfsa_ergaed (Acedido em 3 de dezembro, 2014).
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certificados equivalentes aos que são obtidos no sistema educativo de base, e ainda qualificações
específicas do sistema de educação de adultos. Os Países Baixos estabeleceram um sistema
conhecido como VAVO (Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs), que engloba programas para
aprendentes adultos correspondentes às vias de ensino secundário inferior e superior. O Luxemburgo
desenvolveu um quadro muito semelhante, nomeadamente o sistema conhecido como “segunda via
de qualificação” (2e voie de qualification).
Um esquema comparável, mas com forte orientação para o mercado de trabalho, funciona na
Comunidade flamenga da Bélgica. Conhecido como “itinerários OKOT” (acrónimo neerlandês para
“vias conducentes a uma qualificação escolar”), permite que os maiores de 22 anos à procura de
emprego obtenham um contrato de formação VDAB (um contrato com os serviços públicos de
emprego) para frequentar cursos de qualificação numa instituição educativa. Os cursos estão focados
em setores com escassez de trabalhadores qualificados e conduzem a um leque de qualificações,
desde o certificado do ensino secundário até ao diploma do ensino superior profissional.
É ainda de salientar que diversos países já criaram programas específicos no âmbito do ensino
secundário superior para jovens que abandonaram a escola prematuramente. Esses programas têm
muitas vezes um limite de idades. Por exemplo, a França implementou uma rede de “escolas de
segunda oportunidade” (conhecidas pela abreviatura “E2C”) que oferecem programas para jovens
com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, que deixaram o sistema educativo de base sem
quaisquer qualificações. Do mesmo modo, o Luxemburgo estabeleceu uma “escola de segunda
oportunidade” (école de la 2e chance) direcionada para estudantes que abandonaram precocemente
a escola, com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos. A Hungria também informa sobre um
programa de segunda oportunidade financiado pela UE (Második esély) centrado especialmente em
jovens que abandonaram a escola precocemente.
Tal como demonstrado em estudos prévios realizados pela Eurydice, os mecanismos institucionais
para a oferta de programas de nível secundário superior para adultos variam um pouco por toda a
Europa (para um inventário detalhado dos diferentes mecanismos institucionais, ver EACEA/Eurydice
2011a, pp. 30-34). A Figura 3.5 apresenta uma síntese destes mecanismos, mostrando que alguns
países só oferecem programas do secundário superior a estudantes mais velhos nas escolas do
ensino regular que também dispensam educação de base para jovens (Bulgária, República Checa,
Grécia, Itália, Chipre, Luxemburgo, Roménia e Eslováquia). Contudo, noutros países, os principais
prestadores são instituições dedicadas à educação e formação de adultos. Por exemplo, na
Comunidade flamenga da Bélgica, os adultos podem seguir o ensino secundário superior em
35 centros de educação de adultos (Centra voor Volwassenenonderwijs) que são organizações sem
fins lucrativos subsidiadas pelo Estado.
Na maioria dos países, coexistem os dois modelos, de forma que os estudantes mais velhos podem
seguir programas do secundário superior em estabelecimentos com educação de base para jovens
ou em centros de educação de adultos. No entanto, apesar de ambos os modelos funcionarem, pode
dar-se o caso de um deles ser mais comum. Na Áustria, por exemplo, as “escolas para adultos
empregados” podem funcionar em várias instalações, mas são mais comuns em escolas que
oferecem a educação de base a jovens. Nos Países Baixos, os adultos podem frequentar programas
de ensino secundário superior profissional, seja em escolas secundárias para jovens ou em cerca de
40 centros de formação regionais (ROCs), que oferecem uma gama completa de programas de
educação de adultos, incluindo os de nível secundário superior. No entanto, apesar de existirem as
duas opções, a maioria dos adultos frequenta aulas em centros de formação regionais.
É ainda de salientar que podem denotar-se diferenças nos mecanismos institucionais para programas
gerais e profissionais. Na Polónia, por exemplo, enquanto os programas de ensino secundário
superior profissional para adultos podem ser ministrados por uma série de estabelecimentos,
incluindo as escolas profissionais que também acolhem jovens, já o ensino secundário superior geral
para adultos só é ministrado em escolas específicas de nível secundário superior geral e em
instituições de formação contínua para adultos.
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Figura 3.5: Prestadores de ensino secundário superior para adultos, 2013/14

Programas em escolas de
ensino regular que acolhem
principalmente jovens
Programas em escolas
específicas que acolhem
principalmente adultos
Dados não disponíveis

Fonte: Eurydice.

Notas explicativas
Os programas de nível secundário superior para adultos em escolas do ensino regular são normalmente organizados em
regime de tempo parcial ou em regime noturno.
A Figura não tem em consideração os diferentes mecanismos institucionais que se podem aplicar a programas do ensino
secundário superior geral ou profissional. Isso significa que, se o ensino secundário superior geral é assegurado apenas num
tipo de estabelecimento e o ensino e formação profissionais noutro tipo de estabelecimento, ambos são representados na
Figura.

Notas específicas por país
Itália: Os adultos podem frequentar cursos de competências correspondentes aos primeiros dois anos do ensino secundário
superior nos recentes (desde 2012) Centros de Educação de Adultos (Centri provinciali per l”istruzione degli adulti – CPIAs).
No entanto, a qualificação completa de nível secundário superior só se obtém em escolas do ensino regular destinadas
essencialmente a alunos jovens. Por conseguinte, a figura apenas se refere à última categoria de estabelecimentos.
Reino Unido: Os dados referem-se a programas que decorrem em colégios de nível pós-secundário que, apesar de serem
grandes prestadores de cursos profissionais e técnicos para adultos, não se focam exclusivamente nesta área. Dependendo
das disposições locais, também promovem programas em regime de tempo integral para jovens entre os 16-19 anos.

Ob ten ç ão d e u m a q u a lif i cação d e n ív el in te rm éd i o d u ran te a vid a ad u lta : o q u e d iz em a s
estat ísti cas?
Depois de examinar a tendência da oferta para aprendentes adultos no nível secundário superior,
cabe levantar a questão de saber em que medida a educação de adultos contribui para o stock de
qualificações de nível intermédio na sociedade. A Figura 3.6, baseada no Inquérito às Forças de
Trabalho da UE (LFS), responde parcialmente a esta questão, focando a proporção de adultos (25-64
anos) que obtêm uma qualificação de nível intermédio, isto é, de nível secundário superior ou póssecundário não superior, durante a vida adulta.
Os dados mostram que na globalidade dos países da União Europeia, em média, 3,6 % dos adultos
obtiveram a sua qualificação de nível secundário superior – atualmente o seu nível de escolaridade
mais elevado (ver as Notas explicativas relacionadas com a Figura 3.6) – durante a vida adulta, ou
seja, com 25 ou mais anos. Não obstante, observam-se diferenças substanciais entre os países.
Em cerca de metade dos países europeus, menos de 2 % dos adultos obtiveram uma qualificação de
nível secundário durante a sua vida adulta. Este grupo abrange países com diferentes perfis
educativos. Em primeiro lugar, temos países como a República Checa, Estónia, Lituânia e Eslováquia
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com um stock relativamente elevado de qualificações de nível secundário superior entre a sua
população (ver Capítulo 1, Figura 1.1) e uma taxa reduzida de abandono escolar, o que significa que
quase todos os indivíduos entram na idade adulta com o ensino secundário superior concluído. Em
contraste, há países com um stock relativamente baixo de qualificações de nível secundário superior
(em particular a Grécia, Espanha, Itália, Malta e Turquia), alguns dos quais enfrentam problemas
significativos em relação ao número de jovens que abandonam prematuramente a escola.
Diversos países (Alemanha, França, Letónia, Luxemburgo, Hungria, Áustria, Polónia, Eslovénia e
Suécia) estão próximos da média da UE, com uma percentagem de 2 % a 5 % de adultos (25-64
anos) que obtiveram uma qualificação de secundário superior durante a vida adulta. São seguidos por
Portugal, onde 5,4 % dos adultos completaram o ensino secundário superior durante a vida adulta.
Tendo em conta que Portugal se caracteriza por um nível de escolaridade particularmente baixo entre
a sua população adulta (cerca de 60 % dos adultos completaram no máximo o ensino secundário
inferior; ver Capítulo 1, Figura 1.1), os dados apontam para um contributo significativo por parte do
sistema de educação e formação de adultos para o stock de qualificações de nível secundário
superior neste país. De facto, cerca de um em quatro adultos que detêm uma qualificação de ensino
secundário superior em Portugal obtiveram-na durante a sua vida adulta (para mais detalhes, ver
Notas explicativas relacionadas com a Figura 3.6).
Alguns países encontram-se consideravelmente acima da média da UE, o que significa que uma
parcela significativa da sua população adulta obteve uma qualificação de nível secundário superior
aos 25 ou acima desta idade. Estes são a Finlândia (12,1 %), Islândia (11,4 %), Dinamarca, Países
Baixos (ambos com 9,3 %) e o Reino Unido (8,2 %). Estes países apresentam perfis educativos
ligeiramente distintos: na Dinamarca, Finlândia, Países Baixos e Reino Unido, a percentagem de
adultos com baixas qualificações entre a população adulta encontra-se abaixo da média da UE,
enquanto na Islândia se encontra acima da média (ver Capítulo 1, Figura 1.1).
Figura 3.6: Adultos (25-64 anos) que obtiveram a sua qualificação de nível intermédio durante a vida adulta (25 ou
mais anos), como percentagem do total da população adulta (25-64 anos), 2013
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Fonte: Eurostat (UE LFS). Dados extraídos e calculados pelo Eurostat.

Notas explicativas
A Figura refere-se a adultos que obtiveram uma qualificação de nível intermédio (CITE 3 ou CITE 4) durante a vida adulta e
mantêm-na atualmente como o nível máximo de qualificação atingida. A Figura não capta situações em que as pessoas
obtiveram mais do que uma qualificação durante a vida adulta, especialmente casos em que os adultos passam de uma
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qualificação de nível intermédio para uma qualificação de nível superior (por exemplo, conclusão do ensino secundário superior
aos 27 anos e do ensino superior aos 32 anos). Isto deve-se ao facto de o UE LFS apenas inquirir sobre o nível de qualificação
mais elevado que a pessoa detém e a idade de conclusão.
Embora a Figura 3.6 se concentre na proporção de adultos (25-64 anos) que obtiveram uma qualificação de nível intermédio
durante a vida adulta como percentagem da população adulta total, também é útil para quantificar a proporção de adultos (2564 anos) que obtiveram uma qualificação de nível intermédio durante a vida adulta como percentagem de todos os titulares
(25-64 anos) de qualificações de nível intermédio (em vez de todos os adultos). Isto indica o contributo da educação de adultos
e dos cursos de educação e formação para o stock de qualificações de nível intermédio em diferentes países. A tabela infra
apresenta esses dados.
Adultos (25-64 anos) que adquiriram a sua qualificação de nível intermédio durante a vida adulta (com 25 ou mais
anos) como uma percentagem de todos os titulares de qualificações de nível intermédio (25-64 anos), 2013
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Fonte: Eurostat (UE LFS). Dados extraídos e calculados pelo Eurostat.

Notas específicas por país
Bulgária, Dinamarca, Espanha e Chipre: Baixa fiabilidade para o nível CITE 4.

O retrato apresentado supra ficaria incompleto sem mencionar as qualificações de nível póssecundário não superior. Como ilustra a Figura 3.6, 0,7 % dos adultos na UE completaram o ensino
pós-secundário não superior durante a vida adulta (isto é, com 25 ou mais anos). Esta percentagem
tão baixa pode ser parcialmente explicada pelo facto de, na maioria dos países europeus, as
qualificações de nível pós-secundário não superior serem pouco comuns. Por conseguinte, é pouco
comum para um adulto ser titular destas qualificações ( 14). Quando olhamos para a proporção de
pessoas que obtiveram uma qualificação de nível pós-secundário não superior durante a vida adulta
no total de população, apenas quatro países se situam de forma significativa acima da média da UE,
a saber, a Alemanha, Irlanda, Suécia e Islândia. Nestes países, entre 2 % e 4,2 % dos adultos
obtiveram uma qualificação de nível pós-secundário não superior durante a vida adulta e detêm-na
atualmente como a qualificação mais elevada que alcançaram.

3.3.3. Alargar os horizontes: oportunidades de acesso ao ensino superior
Ingressar no ensino superior numa etapa mais tardia da vida é uma meta importante para muitos
adultos que regressam ao ensino secundário superior. Pode também ser uma meta para aqueles que
não detêm as qualificações que permitem o acesso ao ensino superior, mas que acumularam
conhecimentos e competências a partir da aprendizagem experiencial. A política europeia na área do
ensino superior (Comissão Europeia, 2011b), bem como os comunicados relacionados com o
Processo de Bolonha ( 15), têm vindo a enfatizar o tema da abertura do ensino superior aos
aprendentes não tradicionais, incluindo os indivíduos oriundos de meios desfavorecidos, os que
entraram tardiamente no ensino superior (isto é, estudantes que não ingressam no ensino superior
imediatamente após a conclusão do ensino secundário superior) ou aprendentes maduros que não
detêm as habituais qualificações necessárias para o ingresso.
A Rede Eurydice abordou o tema das vias alternativas de acesso ao ensino superior em vários
estudos recentes (EACEA/Eurydice, 2011a; EACEA/Eurydice 2011b; Europeia/EACEA/Eurydice,
(14) Em muitos países, as qualificações pós-secundárias não superiores estão essencialmente relacionadas com o ensino e a
formação de adultos. Isto pode observar-se ao comparar a diferença entre os dados na Figura 3.6 e os que constam nas
Notas explicativas relativas à figura. Os países com valores baixos na Figura mas elevados na Nota explicativa, oferecem
qualificações pós-secundárias não superiores sobretudo dentro do sistema de educação de adultos. Isto significa que a
educação e a formação de adultos contribui significativamente para o stock destas qualificações; contudo, o stock global
na população adulta permanece baixo (conforme indica a Figura 3.6).
(15) Ver: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=80 (Acedido em 29 de janeiro, 2015).
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2014a) ( 16), que identificaram as diferentes abordagens nacionais nesta matéria. Comprovaram, em
concreto, que se em cerca de metade dos países europeus a conclusão do ensino secundário
superior é um requisito necessário para o ingresso num curso superior, a outra metade tem vindo a
desenvolver abordagens mais flexíveis relativamente aos requisitos de entrada no ensino superior.
Estes aspetos serão abordados em pormenor no Capítulo 4 dedicado às vias de transição flexíveis.
Os países com vias alternativas de acesso ao ensino superior incluem, em geral, a validação da
aprendizagem não formal e informal. Alguns desenvolveram, inclusivamente, programas
preparatórios para candidatos não tradicionais ao ensino superior. Estes programas têm o objetivo
duplo de oferecem habilitações alternativas para ingressar no ensino superior e, ao mesmo tempo,
garantir que os candidatos não tradicionais ao ensino superior possuam as competências necessárias
para cumprir com êxito os seus objetivos de aprendizagem. Tais programas existem em França,
Irlanda, Suécia, Reino Unido e Islândia (ver também Capítulo 4, Figura 4.7).
Os programas preparatórios para candidatos não tradicionais ao ensino superior são geralmente
oferecidos pelas próprias instituições de ensino superior. No entanto, em alguns países, também podem
ser disponibilizados por outras instituições (por exemplo, colégios de ensino pós-secundário (further
education colleges) no Reino Unido). Apesar destes programas geralmente não imporem requisitos de
entrada ligados aos resultados da aprendizagem prévia, podem aplicar outros critérios de entrada,
nomeadamente a idade dos candidatos (ou seja, devem ser “estudantes de idade mais avançada”). O
requisito da idade aplica-se ao programa ou qualificação conhecida como “DAEU” (Diplôme d’Accès aux
Etudes Universitaires) que existe em França. Aqui, os candidatos devem ter pelo menos 20 anos; não
devem ser titulares da habilitação regular de acesso ao ensino superior (baccalauréat) e devem estar
fora do sistema escolar há pelo menos dois anos. O programa tem geralmente a duração de um ano e
uma carga letiva de 300 horas. Atrai aproximadamente 5 000 aprendentes por ano.
Embora os programas comparáveis conhecidos como “cursos de acesso”, existentes no Reino Unido,
não contemplem uma idade mínima fixa, são concebidos especificamente para aprendentes mais
velhos que estão fora do sistema educativo há algum tempo e existe a expectativa geral de que os
estudantes devem ter uma idade mínima de 19 anos quando iniciam o curso. Alguns desses cursos
têm um foco específico numa disciplina, como por exemplo, “direito”, “enfermagem” ou “estudos
empresariais”, enquanto outros proporcionam uma preparação para um vasto leque de disciplinas. Na
Irlanda, existe uma oferta comparável com a mesma designação (access courses).
A Islândia desenvolveu um programa conhecido como “estudos preliminares” (frumgreinanám). O
programa tem a duração de um ou dois anos, sendo aceite por praticamente todas as universidades
islandesas como uma preparação alternativa para o ensino superior, substituindo a tradicional prova de
acesso. Algumas universidades oferecem-no na modalidade de ensino a distância. Segundo as
autoridades islandesas, os “estudos preliminares” tornaram-se bastante populares durante os últimos
anos como via para os adultos sem qualificações formais conseguirem obter acesso às universidades.
Conseguiram atrair 640 pessoas em 2011. É também interessante notar que os candidatos que
necessitam de apoio à aprendizagem antes de ingressar nos “estudos preliminares”, podem frequentar
um “programa de base” conhecido como menntastoðir. Em contraste com os “estudos preliminares”
promovidos pelas universidades, o programa educativo de base é promovido pelos 11 Centros de
Aprendizagem ao Longo da Vida em todo o país. Tem uma carga letiva de cerca de 600 horas.
O programa sueco designado como “ano de base” (Basår) assemelha-se ao grupo de programas
descritos acima. Tem a duração de um ano e destina-se a estudantes que carecem das tradicionais
qualificações exigidas para o ingresso em determinados programas do ensino superior (por exemplo,
medicina ou engenharia civil). No entanto, os principais prestadores do programa, que são as
instituições de ensino superior, geralmente só aceitam estudantes que já completaram alguma forma

(16) Adicionalmente aos estudos da Rede Eurydice na área do ensino superior, as instituições europeias coordenaram
recentemente um estudo que se centra especificamente em aprendentes adultos no ensino superior (ver Comissão
Europeia, 2013).
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de ensino secundário superior. Só alguns prestadores, incluindo instituições municipais ou entidades
independentes, aceitam estudantes sem qualquer qualificação de nível secundário superior.
Vários países organizam cursos preparatórios para candidatos não tradicionais ao ensino superior,
mas a conclusão destes cursos não é suficiente para ingressar no ensino superior. Este é o caso em
Espanha, onde qualquer pessoa que deseje ingressar na universidade deve realizar uma prova de
acesso (exceto os candidatos com mais de 40 anos com experiência profissional na mesma área dos
estudos a que se candidatam). Existem provas de acesso especiais para duas categorias diferentes
de candidatos mais velhos: os que têm idades superiores a 25 e 45 anos. Para se prepararem para
estas provas, os aprendentes mais velhos podem frequentar cursos em várias instituições, incluindo
centros públicos ou privados de educação de adultos, ou ainda universidades.

Conclusões
Este Capítulo procurou analisar os tipos de programas financiados ou cofinanciados pelo Estado que
existem um pouco por toda a Europa para adultos que desejam melhorar as suas competências
básicas ou para aqueles que abandonaram o sistema educativo de base com poucas ou nenhumas
qualificações. Partindo de uma análise conceptual em torno dos termos mais comummente utilizados,
tais como “literacia”, “competências básicas”, “ensino básico de adultos” e “educação de segunda
oportunidade”, o Capítulo demonstrou que estes termos não comportam um único significado
universal e inequívoco, mas antes revelam um vasto domínio conceptual que abrange vários tópicos
que se sobrepõem ou que estão estreitamente ligados. A análise adotou assim uma abordagem
pragmática, utilizando o termo “competências básicas” para referir as competências de literacia,
numeracia e TIC (com ou sem referências a outras competências), e empregando o termo “educação
de segunda oportunidade” em certos casos bem definidos.
Debruçando-se sobre os programas de aquisição de competências básicas, o Capítulo destacou a
complexidade deste campo, mostrando que as competências básicas podem ser integradas de
maneiras diversas na oferta de educação e de formação. Podem ser o foco de programas
específicos, que fazem referência explicita à melhoria dessas competências, ou podem ser
incorporadas em programas que contribuam para o mesmo objetivo sem mencionar especificamente
as competências básicas. Além disso, as competências básicas podem ser transmitidas numa
diversidade de ambientes, desde instituições de educação e de formação a locais de trabalho ou
centros comunitários. Para permitir uma comparação entre países, a análise delimitou diversos
grupos de programas no âmbito dos quais foi estudada a oferta de competências básicas.
A análise revela que a maior parte dos países dispõe de subvenções para programas ligados ao
sistema educativo de base até ao final do nível secundário inferior, ou seja, o nível que deve ser
concluído pelos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, dependendo do país.
Os programas para aprendentes adultos no âmbito do ensino de base baseiam-se muitas vezes nas
competências funcionais em diferentes áreas, incluindo a leitura, escrita, numeracia e TIC.
Dependendo do país, podem igualmente incluir elementos do ensino profissional. Na maior parte dos
países, estes programas incluem uma série de áreas curriculares frequentadas por todos os
estudantes. No entanto, alguns países organizam-nos com base em disciplinas, permitindo aos
aprendentes adultos optar por cursos mais curtos em áreas disciplinares distintas (por exemplo, TIC,
matemática, línguas, etc.). No geral, a duração da oferta parece obedecer às necessidades de cada
país, tal como salientado no Capítulo 1 (Figura 1.1). Todavia, quando os programas são organizados
e oferecidos com base em disciplinas específicas, também parecem atrair aquelas pessoas que já
detêm qualificações formais associadas ao secundário inferior.
Fora do âmbito dos programas ligados ao sistema educativo de base, alguns países desenvolveram
programas ou programas-quadro consagrados especificamente à aquisição de competências básicas.
Tais programas constituem um domínio muito variado, incluindo desde programas em que
prestadores, currículos e critérios estão claramente definidos, até aos programas ou programas-
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quadro em que a maioria destes aspetos é definida localmente. Os programas específicos de
competências básicas não são necessariamente de natureza não formal; por vezes são reconhecidos
pelos sistemas e estruturas de qualificação dos países que os organizam.
A análise identificou outras áreas chave dos programas que contribuem para elevar os resultados dos
estudantes em termos de competências básicas. Em primeiro lugar, identificou um grupo de
programas preparatórios que procuram apoiar os adultos nos seus progressos de aprendizagem e
integrar as competências básicas de formas variadas. Em segundo lugar, salientou o contributo do
ensino e formação profissionais, da aprendizagem com base no trabalho e das políticas ativas para o
mercado de trabalho para a promoção de programas baseados em competências básicas ou que as
incorporam. Em terceiro lugar, chamou a atenção para a educação liberal (ou popular) de adultos,
destacando exemplos nacionais em que o setor beneficia de subsídios públicos continuados, assim
como casos em que os subsídios são essencialmente assegurados através de iniciativas assentes
em projetos financiados pela UE. Por último, a análise reconheceu o contributo de programas
situados na fronteira entre a educação não formal e informal, especialmente aqueles que se
encontram ao abrigo da literacia familiar.
Na ausência de avaliações aos programas em foco, o Capítulo explorou recentes avaliações à
eficácia da oferta de competências básicas. Estudos académicos sugerem que uma evolução
substancial da aprendizagem de competências básicas exige pelo menos 100 horas de ensino.
Contudo, convém referir que a avaliação da eficácia dos programas de competências básicas é uma
tarefa complexa que deve ser, idealmente, conduzida durante um período de tempo prolongado,
tendo em consideração que os aprendentes que enfrentam dificuldades a nível das competências de
base não seguem necessariamente um percurso de aprendizagem direto ou ininterrupto.
Para além de programas de aquisição de competências básicas, o Capítulo analisou as
oportunidades para quem tem poucas ou nenhumas qualificações obter uma qualificação reconhecida
numa etapa mais tardia da sua vida. Neste contexto, reconheceu-se antes de mais o papel do ensino
e formação profissionais e dos sistemas de qualificação profissional na oferta de oportunidades para
os adultos com limitada educação formal. De facto, diversos países europeus desenvolveram
sistemas de qualificação que são abertos – pelo menos no nível de ingresso – a adultos com limitada
aprendizagem formal prévia. Estes sistemas podem representar o seu primeiro passo no sentido de
alcançarem níveis superiores de qualificação.
Passando para o contexto das qualificações de nível intermédio, o Capítulo observou as estruturas
organizacionais que permitem aos adultos seguir estudos de nível secundário superior. Foi
demonstrado que, enquanto alguns países desenvolveram programas específicos de “ensino
secundário superior para adultos”, noutros casos a oferta para adultos é assegurada no quadro do
ensino secundário superior regular. Há também países que desenvolveram esquemas para
aprendentes adultos que abrangem vários níveis de qualificação, do nível muito básico ao ensino
superior. Além disso, a análise identificou exemplos de programas do nível secundário superior que
se destinam especificamente a jovens que deixaram a educação de base sem qualquer qualificação.
Na maioria dos países, os mecanismos institucionais permitem aos adultos seguir programas de nível
secundário superior, seja em escolas do ensino regular cujo objetivo é a oferta de uma educação de
base e de educação e formação para jovens, seja em instituições separadas que se focam
essencialmente no estudante adulto.
Independentemente da forma como se obtêm qualificações de nível secundário superior, o Capítulo
identificou a proporção de adultos que obtiveram, como nível de qualificação mais elevado durante a
vida adulta, uma qualificação de nível intermédio. A partir de dados extraídos do Inquérito às Forças
de Trabalho da UE, a análise mostrou que 3,6 % dos adultos na UE completou um programa do
secundário superior mais tarde na vida, ou seja, com 25 ou mais anos. Alguns países encontram-se
significativamente acima da média da UE, nomeadamente a Dinamarca, Países Baixos, Finlândia,
Reino Unido e Islândia. Nestes países, entre 8,2 % e 12,1 % dos adultos obtiveram uma qualificação
de nível secundário superior mais tarde na vida. Ao considerar somente os países com a mais
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elevada proporção de adultos sem qualificações de secundário superior (como debatido no
Capítulo 1, Figura 1.1), Portugal surge como o país onde os programas de educação de adultos
parecem contribuir mais para o stock de qualificações de nível secundário superior: entre os adultos
que possuem uma qualificação de nível secundário superior, cerca de um em cada quatro adquiriram
essa qualificação durante a vida adulta. Quanto ao ensino pós-secundário não superior, somente
0,7 % dos adultos na Europa obtiveram este tipo de qualificação durante a vida adulta. Esta
percentagem tão reduzida deve-se principalmente ao facto de programas e qualificações de nível
pós-secundário não superior serem pouco comuns na maioria dos países europeus.
Por fim, o Capítulo focou oportunidades educativas mais amplas, analisando programas que
preparam candidatos não tradicionais ao ensino superior – especialmente os que tiveram uma
educação formal limitada ou os que têm uma qualificação profissional que não lhes dá acesso ao
ensino superior. A análise revelou que, entre os países que garantem vias alternativas de acesso ao
ensino superior (a debater com mais detalhe no próximo Capítulo), são raros os que desenvolveram
programas de larga escala destinados a alargar o acesso ao ensino superior e que incluem cursos
preparatórios direcionados para quem possui baixos níveis de qualificação. Coloca-se a questão de
saber se os esforços realizados pelos sistemas que asseguram o acesso flexível ao ensino superior
são suficientes para conseguir que os aprendentes não tradicionais atinjam o seu objetivo de
ingressar no ensino superior.
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Os aprendentes adultos, especialmente os que possuem um baixo nível de competências básicas ou
de qualificações, podem enfrentar obstáculos e dificuldades no momento de (re)ingressar na
aprendizagem. Podem ter dificuldades em encontrar a oferta adequada ao seu perfil (ver Capítulo 3)
ou essa oferta pode ser demasiado dispendiosa (ver Capítulo 6). Além disso, a flexibilidade em
termos de condições de acesso ou nas modalidades de organização da oferta são cruciais para os
adultos que desejam (re)ingressar na aprendizagem ao longo da vida.
As informações recolhidas nos países mostraram que a adoção de determinadas práticas no modo de
organização dos programas pode facilitar a participação dos adultos na aprendizagem. A flexibilidade
é essencial, sobretudo no que respeita às modalidades de aprendizagem. Consequentemente, a
oferta de aprendizagem a distância (incluindo e-learning e blended learning); a divisão dos programas
em unidades de estudo ou módulos mais maleáveis; as qualificações assentes em sistemas de
crédito; a validação da educação não formal e informal; assim como a garantia da permeabilidade
entre os níveis e os itinerários de educação e formação, contribuem para diminuir as barreiras que
travam a participação dos adultos na educação e formação.
O conceito de permeabilidade aplicado aos sistemas de educação e formação veicula a ideia de que
os aprendentes estão aptos a transitar facilmente para o nível seguinte e entre diferentes tipos de
educação. Neste sentido, as recomendações políticas delineadas no Comunicado de Bruges 2010 ( 1)
assim como na Estratégia Europa 2020 (Comissão Europeia, 2010) sublinham que a permeabilidade
e os percursos de aprendizagem flexíveis são pré-requisitos para a criação de sistemas europeus de
educação e formação mais modernos que encorajam a aprendizagem ao longo da vida e em todos os
domínios da vida (aprendizagem que decorre não somente em escolas, mas também no quadro de
uma atividade profissional remunerada, na gestão da casa e garantia de prestação de cuidados
adequados à família, participação cívica e atividades de lazer). Contudo, os sistemas europeus de
educação e formação funcionam tradicionalmente em subsistemas separados e hierárquicos (ensino
geral, profissional e ensino superior) que são eficazes para os aprendentes que seguem um percurso
predefinido, mas que se tornam complicados para “aprendentes atípicos” como os adultos pouco
qualificados que tentam retomar a aprendizagem.
O objetivo deste Capítulo é olhar primeiramente para os principais obstáculos à participação dos
adultos na aprendizagem e depois analisar algumas das modalidades de formação e estruturas
organizacionais que podem ter um impacto positivo na redução desses entraves, encorajando assim
a participação de adultos pouco qualificados. O Capítulo divide-se em cinco secções. A primeira
apresenta dados estatísticos sobre os obstáculos à participação. A segunda Secção observa a
organização de programas para adultos através da modalidade de ensino a distância. A terceira faz o
ponto da situação no que respeita a modularização de programas e o desenvolvimento de
qualificações baseadas em créditos. A quarta explora a questão da permeabilidade dos sistemas,
começando por analisar os requisitos para transitar do secundário inferior para o secundário superior,
e deste para o ensino superior. A Secção final avalia o desenvolvimento de mecanismos de validação
da aprendizagem não formal e informal antes de analisar os dados recolhidos neste campo, em
concreto os dados relativos à adesão e perfis de utilizadores deste serviço.

(1)

Comunicado de Bruges sobre o Reforço da Cooperação Europeia no Ensino e Formação Profissionais para o Período de
2011-2020. Comunicado dos ministros europeus do Ensino e Formação Profissionais, dos parceiros sociais europeus e
da Comissão Europeia, reunidos em Bruges, em 7 de Dezembro de 2010, para rever a abordagem estratégica e as
prioridades do processo de Copenhaga para 2011-2020
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4.1. O que torna a participação na aprendizagem difícil para os adultos?
No âmbito do Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES), foi pedido aos inquiridos (entre os 25-64
anos) que indicassem que dificuldades enfrentam relativamente à participação na aprendizagem ao
longo da vida. A pergunta oferecia diversas opções de resposta, desde “não necessito de educação e
formação” a impedimentos de natureza prática. Entre os obstáculos, o inquérito incluiu as
responsabilidades familiares, os conflitos entre a formação e o horário de trabalho, a falta de “prérequisitos” para ingressar no programa de estudos, o preço, a falta de incentivo por parte do empregador,
oferta formativa pouco adequada às necessidades, dificuldades no acesso às TIC, questões de saúde ou
de idade (para consultar a lista completa, ver a nota explicativa relativa à Figura 4.1).
A Figura 4.1 centra-se nos inquiridos com baixo nível de escolaridade (abaixo do nível secundário
superior) e analisa três obstáculos concretos: dois deles estão relacionados com constrangimentos de
tempo, nomeadamente a articulação entre a educação e formação e as responsabilidades familiares
ou os horários de trabalho. Além disso, detém-se na falta de “pré-requisitos”, nos quais se incluem as
qualificações necessárias, analisadas em pormenor na Secção sobre os percursos de progressão
entre níveis de ensino (ver Secção 4.4). Os obstáculos associados às finanças são objeto de uma
análise mais aprofundada no Capítulo 6 relativo ao financiamento da educação de adultos.
Figura 4.1: Obstáculos à participação dos adultos (25-64 anos) com baixo nível de escolaridade (CITE 0-2) na
aprendizagem ao longo da vida, 2011

Responsabilidades
familiares

Conflitos com horário de
trabalho

Falta de pré-requisitos

UE-28

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Família

21,8

7,9

3,9

12,5

8,5

31,1

15

23,6

39,9

30,9

5,7

:

30,4

28,4

8,5

7,1

17,6

Trabalho

13,6

5,1

2,2

:

9,3

18,8

18,4

3,5

15,2

16,6

9,1

:

18,3

10,2

8,1

9,9

15,6

Pré-requisitos 7,1

4,5

4,5

8,5

:

15,9

:

6,9

29,7

4

8,6

:

8,4

3,5

5,9

16,9

4,3

%

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IS

LI

NO

TR

Família

7,4

15,6

36,4

8,9

13,5

4,9

31

14,9

:

18,3

12

:

:

:

12

:

Trabalho

3,2

13,5

26,6

7,1

3,6

1,3

27,4

7,1

:

22,5

9,3

:

:

:

9,1

:

Pré-requisitos 4,9

1,6

9

5,5

3,3

0,9

27,4

:

:

6,4

8,8

:

:

:

10,1

:

Fonte: Eurostat (AES). Código online de acesso aos dados: trng_aes_178 (dados extraídos em setembro 2014).

Notas explicativas
UE-28: Estimada.
Lista completa de opções apresentada a todos os inquiridos do AES com os resultados médios da UE para adultos com baixos
níveis de escolaridade (CITE 0-2): o inquirido não necessitava de participar na ALV para exercer a sua profissão (38,8 %);
indisponibilidade do inquirido devido a responsabilidades familiares (21,8 %); o inquirido não necessitava de participar por
razões pessoais (não profissionais) (18,1 %); a formação colidia com o horário de trabalho do inquirido (13,6 %); a formação
era demasiado cara ou o inquirido não tinha possibilidade de a pagar (13,3 %); o inquirido não podia participar por questões de
saúde ou idade (13 %); o inquirido não possuía os pré-requisitos (7,1 %); o inquirido tinha dificuldades em encontrar a
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formação desejada (8,2 %); o inquirido deparou-se com a falta de apoio do empregador ou da administração pública (6,8 %);
não havia qualquer formação disponível para o inquirido a uma distância conveniente (6,0 %); o inquirido não tinha acesso a
um computador ou ligação de Internet (para o ensino a distância) (3 %) (dados extraídos em setembro 2014).

Notas específicas por país
Bulgária, Dinamarca, Lituânia, Roménia e Noruega: Pouca fiabilidade para “indisponibilidade do inquirido devido a
responsabilidades familiares”.
Bulgária, Letónia, Lituânia, Hungria, Áustria, Roménia, Eslovénia e Noruega: Pouca fiabilidade para “formação colidia com
o horário de trabalho do inquirido”.
Bulgária, República Checa, Chipre, Letónia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Roménia, Finlândia, Suécia e
Noruega: Pouca fiabilidade para “o inquirido não possuía os pré-requisitos”.
2

Os dados mostram ( ) que as responsabilidades profissionais e familiares têm um impacto direto na
participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida. Na maioria dos países, as
responsabilidades familiares são mencionadas com maior frequência do que o trabalho como um
obstáculo, mas em alguns países (Estónia, França e Finlândia), os conflitos com o horário de trabalho
são mais importantes. A existência de serviços adequados de educação e acolhimento na primeira
infância pode ser uma das razões que justificam o facto de as responsabilidades familiares serem um
problema menor nestes países. Mesmo que a percentagem de adultos que mencionam não possuir os
“pré-requisitos” seja relativamente baixa em toda a UE (7,1 %), este constitui ainda assim um obstáculo
relevante para os inquiridos em alguns países (como a Alemanha, Grécia, Lituânia e Roménia).
Apesar de a Figura 4.1 se centrar em adultos com baixos níveis de escolaridade (sem o nível
secundário superior) – que são, aliás, o foco do presente relatório – é igualmente interessante examinar
os obstáculos referidos pelas pessoas que possuem um nível de escolaridade mais elevado. Olhando
para as principais diferenças, conclui-se que os conflitos com o horário de trabalho aumentam à medida
que aumenta o nível de escolaridade dos inquiridos. Em contraste, os constrangimentos de tempo
devido a responsabilidades familiares afetam todos os adultos de forma semelhante,
independentemente do nível de escolaridade. Por último, a falta de pré-requisitos é obviamente um
obstáculo mais importante para os adultos “pouco qualificados” do que para quem possui um nível
intermédio ou superior de qualificações, pois esta categoria inclui as qualificações para o ingresso.
O resto do Capítulo irá debruçar-se sobre a forma como determinadas modalidades de formação ou
estruturas organizacionais facilitam o acesso e apoiam a progressão na aprendizagem. Inclui-se aqui
o ensino a distância, a formação modular e as qualificações baseadas em créditos. A falta de
requisitos prévios para a aprendizagem, tais como as qualificações de acesso adequadas, será
abordada mais detalhadamente nas Secções sobre vias de progressão e validação da aprendizagem
não formal e informal.

4.2. Programas de ensino a distância abertos a adultos
Os adultos que regressam ou planeiam retomar a educação e a formação têm muitas vezes de
enfrentar conflitos com outras responsabilidades já assumidas: trabalho remunerado, cuidar de crianças
e responsabilidades familiares, e ainda problemas de transporte. O ensino a distância, e-learning e
blended learning são reconhecidos como tendo o potencial para minimizar algumas destas barreiras,
permitindo aos adultos escolher o lugar, o tempo e o ritmo da aprendizagem. Ainda assim, convém
referir que, apesar destes três termos serem com frequência usados indistintamente, não são
sinónimos. Em concreto, o ensino a distância – o qual é referido na presente Secção – inclui atividades
educativas que não são necessariamente disponibilizadas através de meios eletrónicos (por exemplo,
os materiais podem ser distribuídos por correio e as atividades de aprendizagem podem não exigir o
uso de computador), enquanto e-learning se refere a atividades educativas que usam as TIC, mas não
necessariamente para fins de ensino a distância. Por outras palavras, ensino a distância e e-learning
sobrepõem-se efetivamente em alguns casos, mas não idênticos (Guri-Rosenblit, 2005). O terceiro
termo – blended learning – refere-se à combinação do ensino a distância ou e-learning com alguma
forma de aprendizagem que decorre em instituições de educação e formação.
(2)

Os dados devem ser interpretados com prudência devido a questões substanciais de fiabilidade que se devem sobretudo
à dimensão das amostras. Para mais detalhes, ver as notas específicas por país relacionadas com a figura.
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Apesar de haver um consenso geral de que o ensino a distância permite maior flexibilidade, devem
ressaltar-se potenciais desvantagens. Por exemplo, quando o ensino a distância se baseia nas TIC,
corre o risco de excluir a população adulta com poucas ou nenhumas competências TIC e/ou sem
acesso a um computador ou à Internet. De facto, o e-learning só é possível sob determinadas
condições, ou seja, os aprendentes devem ter acesso a um computador ou à Internet e devem ser
capazes de aprender de forma independente. A qualidade da assimilação de conhecimentos no
contexto do e-learning também pode ser questionada. As limitações do ensino a distância
mencionadas serão abordadas na próxima Secção, quando for analisada a oferta existente. Por
outras palavras, apesar de o ensino a distância ser um dos métodos possíveis através dos quais os
aprendentes adultos podem retomar a educação e formação, o seu sucesso dependerá sempre de
uma avaliação específica das necessidades e das capacidades de cada aprendente. Para alguns, a
falta de contacto pessoal com o professor e os pares e a autonomia exigida são aspetos
desmotivadores. Para outros, trata-se de uma modalidade que elimina os constrangimentos que os
impedem de aprender, tais como o tempo e o transporte.

4.2.1. Características dos programas de ensino a distância aberto a adultos
A recolha de dados da Rede Eurydice indica que em quatro países europeus ou regiões de países
(Comunidade francófona da Bélgica, Espanha, França e Turquia), a oferta de ensino a distância
subvencionada pelo Estado permite aos adultos obter a maior parte das qualificações previstas no
ensino regular até ao final do nível secundário superior (ou mesmo para além deste nível) e encontrase bastante consolidada a nível institucional.
Na Comunidade francófona da Bélgica, onde o ensino a distância é da competência do Governo da
Comunidade francófona, um dos seus objetivos é preparar os estudantes para os exames
organizados pelo Júri de Exames da Comunidade Francesa (Jurys de la Communauté française), que
permite obter as qualificações de nível secundário inferior ou superior. Estes cursos destinam-se
sobretudo a indivíduos que não têm possibilidade de ingressar em cursos de educação e formação
em contextos tradicionais, têm lacunas na sua formação de base (ensino primário ou secundário) ou
estão interessados numa mudança de profissão. O número de inscritos ultrapassa os 10 000 por ano.
Em Espanha, o ensino a distância para adultos também é coordenado e organizado centralmente
pelo Ministério da Educação, Cultura e Desporto (MECD), através do Centro para a Inovação e
Desenvolvimento do Ensino a Distância (CIDEAD). O centro abrange vários programas e
qualificações formais, desde o nível primário ao secundário superior. Em 2010, o MECD desenvolveu,
em associação com as Comunidades Autónomas, uma plataforma online para a formação profissional
(de nível intermédio e superior). Adicionalmente, algumas Comunidades Autónomas estabeleceram
centros específicos para o ensino para adultos a distância.
Em França, o Centro Nacional de Ensino a Distância (Centre national d’enseignement à distance –
CNED) oferece cursos de educação e formação para todos os níveis de ensino – desde o nível préescolar e o ensino primário até ao ensino superior. Oferece programas que conduzem à obtenção de
qualificações escolares (ensino secundário inferior e superior) e de ensino superior, para além de
cursos de formação profissional em quinze domínios diferentes.
Na Turquia, a escola secundária aberta (criada em 1992) e o ensino secundário inferior aberto (criado
em 1998), sob a tutela do Ministério da Educação, Direção Geral de Aprendizagem ao Longo da Vida,
permitem a quem possui limitados antecedentes escolares obter qualificações até ao nível secundário
superior. Também se destina a cidadãos que vivem no estrangeiro. Em 2012/13, 367 277 estudantes
inscreveram-se no ensino secundário inferior aberto e em 2013/14, 1 306 994 estudantes
inscreveram-se em escolas secundárias abertas gerais ou profissionais (em programas de nível
secundário superior). A elevada participação em escolas abertas de níveis secundário inferior e
superior na Turquia pode dever-se ao facto de quase 70 % da população adulta (25-64 anos) não ter
atingido ainda uma qualificação de nível secundário superior, e quase 60 % ainda não ter concluído o
nível secundário inferior (ver Capítulo 1, Figura 1.1).
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Figura 4.2: Programas de ensino a distância de larga escala, com financiamento público e abertos a aprendentes
adultos, 2013/14

Oferta de ensino a distância
abrangente e com financiamento
público
Oferta de iniciativas de larga
escala
Sobretudo iniciativas locais e
individuais e prestadores privados

Fonte: Eurydice.

Nota explicativa
A Figura não abrange o ensino a distância que oferece unicamente ensino superior, mas sim programas de ensino a distância
de larga escala que, para além de cursos de ensino superior, também incluem cursos de níveis inferiores. Para mais detalhes
sobre o ensino a distância no ensino superior, ver Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2014a.

Em vários outros países, apesar de a oferta de ensino a distância para adultos não ser tão
abrangente e institucionalizada, existem programas de larga escala que a promovem, coordenam
e/ou disponibilizam.
O nível de institucionalização e a extensão da oferta variam entre os países. A Comunidade flamenga
da Bélgica, por exemplo, costumava dispor de uma oferta de ensino a distância similar à Comunidade
francófona, mas foi gradualmente retirada em finais de 2010. No entanto, o ensino a distância está
novamente a ser desenvolvido, especialmente através de centros de educação de adultos (Centra
voor Volwassenenonderwijs, ou seja, centros que disponibilizam programas de ensino secundário
para adultos) e de centros de educação básica de adultos (Centra voor Basiseducatie, isto é, centros
que promovem cursos de competências básicas em disciplinas como neerlandês, matemática,
línguas, TIC ou orientação social). Estes centros podem candidatar-se a financiamento público no
caso de oferecerem programas de blended learning que incluam uma proporção mínima de ensino a
distância. Os centros que beneficiam de financiamento devem então partilhar as suas experiências e
as suas competências com outros centros, e dois anos após a receção do financiamento, devem
submeter um relatório de atividades e de avaliação às autoridades governamentais.
Na Alemanha, de acordo com um requisito legal que remonta a 1977, os cursos de ensino a distância
podem ser fornecidos por organizações privadas mas requerem aprovação estatal. O procedimento
de aprovação dirigido pelo Gabinete Central de Ensino a Distância (Staatliche Zentralstelle für
Fernunterricht – ZFU) verifica não só a exatidão e a qualidade didática do material pedagógico, mas
também o conteúdo do acordo de aprendizagem a distância entre o estudante e a instituição de
ensino a distância. Em 2011, pouco mais de 181 000 pessoas estavam registadas em cursos de
ensino a distância. O leque de disciplinas é vasto e prevê a conclusão da escolaridade.
Curiosamente, na Irlanda, o ensino a distância está a ser promovido por um organismo especializado
em literacia de adultos. A National Adult Literacia Agency (NALA) desenvolveu um sítio de Internet
interativo, www.writeon.ie, permitindo aos adultos melhorar as suas competências de leitura, escrita e
numeracia e obter uma qualificação nacional. Quase 40 000 aprendentes beneficiaram desta
modalidade de aprendizagem e um número significativo de diplomas foram conferidos.
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No Reino Unido e na Noruega, apesar de a oferta de ensino a distância ser menos centralizada, esta
forma de aprendizagem está enraizada e muito difundida. No caso da Noruega, existe alguma
coordenação central enquanto no Reino Unido, os principais prestadores implementaram-se
inicialmente com o apoio do governo mas atualmente operam autonomamente. O National Extension
College (NEC) foi fundado em 1963 como uma organização sem fins lucrativos com um vasto leque
de programas gerais e profissionais de ensino a distância. Tratou-se de um programa piloto para a
Open University que, para além de oferecer os seus próprios programas de graduação, também
dispunha de módulos de acesso ao ensino a distância destinados a ajudar os estudantes a prepararse para cursos do ensino superior. A Open University também detém o “Futurelearn“, uma gigantesca
plataforma aberta de cursos online (MOOC) que oferece cursos gratuitos online em disciplinas gerais
e profissionais. A University for Industry (Ufi) foi fundada em 1998 com a missão de utilizar as novas
tecnologias para transformar a aprendizagem e a transmissão de competências. Os seus cursos de
formação contínua eram garantidos através do prestador “Learndirect”, que foi vendido em 2011 e é
atualmente uma empresa comercial. Na Noruega, desde 1968 que a Educação Flexível Noruega
(FuN), uma organização associativa nacional para instituições envolvidas na oferta de ensino a
distância flexível, tem desempenhado um papel ativo no desenvolvimento do ensino a distância e
intervém ainda como órgão consultivo e cooperante junto do Ministério da Educação e da
Investigação neste domínio.
Em linha com a sua natureza, em vários países os programas de ensino a distância são organizados
sob a forma de portais de acesso online aberto e gratuito de aprendizagem, tal como o grande portal
de aprendizagem aberta “ich-will-lernen.de” (Eu quero aprender), fundado pelo Ministério Federal da
Educação e Investigação e desenvolvido pela Associação Alemã de Educação de Adultos (Deutscher
Volkshochschul-Verband – DVV). Oferece mais de 31 000 exercícios sobre tópicos que abrangem as
competências básicas (literacia, numeracia, língua alemã) e outras competências gerais para adultos,
como a gestão das finanças, candidatar-se a um emprego, gestão do trabalho, trabalhar em equipa e
competências interculturais. Os aprendentes são apoiados por tutores online. Entre 2004 (data em
que o portal foi iniciado) e 2013, foram atribuídas mais de 400 000 palavras-passe para aprendentes
e registaram-se mais de 3 200 tutores para apoiar os aprendentes. Na Irlanda, a Further Education
and Training Authority (SOLAS) oferece uma variedade de cursos online através do sítio de Internet
ecollege, “www.ecollege.ie”. Contudo, estes cursos só se dirigem a indivíduos com conhecimentos
em TIC e que são autónomos na aprendizagem. Tal como mencionado na parte introdutória desta
Secção, existe uma clara limitação quanto à participação de adultos pouco qualificados.
Por este motivo concreto, a oferta de programas de educação de adultos através de portais online pode
não só ser acompanhada de apoio de tutores, como também pode contemplar espaços físicos para além
da sala de aula virtual. Este é o caso da iniciativa espanhola “Aula Mentor”, um sistema de educação e
formação baseado na Internet, que oferece educação não formal através de duas infraestruturas
principais: espaços físicos com equipamento informático e ligação à Internet e um ambiente virtual de
estudo e de comunicação. O processo de aprendizagem é igualmente orientado por um tutor.
Na área da aprendizagem de línguas (língua do país de residência, especialmente para imigrantes)
também se encontram portais de aprendizagem online, como é o caso da plataforma “BRULINGUA”
recentemente lançada (Novembro 2013) na região de Bruxelas (Bélgica), permitindo a qualquer
indivíduo à procura de emprego o acesso online gratuito a cursos de línguas em neerlandês, inglês,
francês e alemão a partir de qualquer computador com ligação à Internet. A região da Valónia
também oferece esta oportunidade aos seus residentes (maiores de 18 anos) com a iniciativa
“Wallangues”. Na Alemanha, o portal “ich-will-deutsch-lernen.de”, baseado no currículo dos cursos de
integração do Serviço Federal para as Migrações e os Refugiados (BAMF), oferece a possibilidade de
aprender alemão desde o nível A1 ao B1 (QECR para as línguas ( 3)). Adicionalmente, disponibilizamse exercícios especiais para aqueles que não conseguem ler ou escrever. Entre agosto 2013 e o final
de 2013, inscreveram-se 5 000 aprendentes (2 750 aprendentes individuais e 2 250 como parte de
um curso de integração) e registaram-se 600 tutores.
(3)

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: desenvolvido pelo Conselho da Europa, é utilizado para
descrever os resultados de aprendizagem para os aprendentes de línguas estrangeiras em toda a Europa. A1=inicial,
B1=intermédio.
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Apesar do presente estudo não se centrar no desenvolvimento de iniciativas regionais e locais de
promoção do ensino a distância, a sua existência e contributo não deve ser negligenciado. Em
França, por exemplo, estão a ser desenvolvidas a nível regional algumas experiências de
aprendizagem a distância. A região “Centre” implementou um programa de ensino a distância dirigido
aos adultos mais vulneráveis, com vista a aumentar as suas competências básicas de literacia em
língua francesa, numeracia, outras línguas e competências para procurar emprego. Nos Países
Baixos prevê-se que as instituições de ensino a distância com financiamento privado possam utilizar
temporariamente subsídios públicos para financiar as suas formações.
O financiamento europeu, em particular o Fundo Social Europeu (FSE), está igualmente a ser
utilizado para promover a oferta de programas de ensino a distância. Na Lituânia, por exemplo, o
Centro de Desenvolvimento Educativo está a implementar um projeto do FSE dedicado ao
desenvolvimento de e-learning não formal para adultos. Na Polónia, o projeto financiado pela UE
“Modelo de implementação e promoção do ensino a distância na ALV” (Model systemu wdrażania i
upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie) está a ser implementado
pelo Centro Nacional de Apoio à Formação Profissional e Contínua – NCFSVCE (Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – KOWEZiU), distribuindo manuais e material
educativo para o ensino a distância e organizando conferências e seminários sobre o tópico. Na
Grécia, os Centros de Aprendizagem ao Longo da Vida (Kentra Dia Viou Mathisis – KDVM),
cofinanciados por fundos europeus, lançaram programas piloto de ensino a distância nas autarquias.
Ainda assim, na maioria dos países europeus, a oferta de programas de ensino a distância abertos a
adultos é essencialmente assegurada por prestadores privados (com ou sem fins lucrativos) ou por
iniciativas individuais e/ou locais. Diversos países informam que os seus prestadores de educação
têm a opção de oferecer programas de ensino a distância entre outras modalidades de
aprendizagem. Por outras palavras, a oferta de ensino a distância não é centralizada e depende da
responsabilidade exclusiva dos prestadores. Isto também significa que a dimensão e a participação
na oferta de ensino a distância para adultos oscilam consideravelmente entre os países europeus.

4.2.2. Participação no ensino a distância
Conforme abordado na Secção prévia, a oferta de programas de educação de adultos através do
ensino a distância varia entre os países. Existem diferenças a nível do grau de institucionalização e
de abrangência da oferta, assim como a nível da coordenação central ou do grau de autonomia
atribuída aos prestadores. Esta Secção pretende quantificar a participação no ensino a distância e
averigua a disponibilidade dos dados sobre o perfil dos aprendentes que utilizam estes serviços.
No respeitante ao enfoque principal do presente relatório, seria particularmente interessante
quantificar a proporção de adultos pouco qualificados que participam no ensino a distância. No
entanto, apesar de o Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES) incluir uma pergunta específica
sobre a participação no ensino a distância, a dimensão da sua amostra não permite uma
desagregação por nível de escolaridade mais elevado alcançado nessa rubrica. Contudo, permite
uma comparação entre países quanto à escala da participação no ensino a distância, tendo em conta
o total de adultos, independentemente do seu nível de escolaridade.
Os dados revelam que durante os 12 meses que antecederam o inquérito, pouco mais de 2 % de
todos os adultos na UE participaram numa atividade de aprendizagem formal ou não formal por via do
método de ensino a distância. Só sete países se situaram acima dos 4 % e a maioria deles situaramse entre os 1 % e 3 %.
As taxas comparativamente baixas de participação no ensino a distância não devem ocultar o facto
de que 2,2 % da população adulta na Europa continua a representar, em termos absolutos, um
número considerável de pessoas. Além disso, este domínio evolui à medida que um número
crescente de empresas utiliza o e-learning, por exemplo, para formação em contexto de trabalho ou
para webinars para substituir workshops presenciais. Ainda assim, o ensino a distância representa
uma proporção relativamente pequena entre o total das atividades de aprendizagem.
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Figura 4.3: Adultos (25-64 anos) que participaram numa atividade de ensino a distância (formal ou não formal)
em percentagem do total de adultos (25-64 anos), 2011
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Fonte: Eurostat (AES). Dados calculados pela Rede Eurydice com base na extração de dados e nos cálculos efetuados pelo
Eurostat (ver Notas explicativas).

Notas explicativas
UE-28: Valor estimado.
Os dados foram calculados com base na extração de dados e nos cálculos efetuados pelo Eurostat (ver tabela abaixo). Os
dados do Eurostat referem-se a adultos (com idades compreendidas entre os 25-64 anos) que participaram numa atividade de
ensino a distância como uma percentagem do total de adultos da mesma faixa etária participantes em atividades de educação
e formação. A proporção dos aprendentes a distância em relação à população total (Figura 4.3) foi calculada através da
multiplicação da proporção dos aprendentes a distância entre os adultos participantes na educação e formação (ver tabela
abaixo) pela proporção de adultos participantes em educação e formação (ver Figura 1.6 no Capítulo 1) e dividindo o resultado
por 100.
Adultos (25-64 anos) que participaram numa atividade de ensino a distância (formal ou não formal) em percentagem
do total de adultos participantes na educação e formação, 2011
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Fonte: Eurostat (AES). Dados extraídos e calculados pelo Eurostat.

Notas específicas por país
Bélgica, Estónia e Irlanda: Taxas de não-resposta elevadas: Bélgica (26,1 %), Estónia (86,3 %) e Irlanda (34,9 %).

Para alguns países, a taxas quantitativas de participação expostas na Figura 4.3 colocam em
perspetiva a extensão do desenvolvimento institucional do ensino a distância conforme indicado pela
Figura 4.2. Na Comunidade francófona da Bélgica e em França, apesar do sistema de ensino a
distância estar bem desenvolvido, a taxa de participação sugere que, na prática, não é uma opção
muito popular entre os aprendentes adultos. Ao invés, em Espanha, a taxa relativamente elevada de
participação parece refletir os esforços institucionais para desenvolver esta modalidade de ensino a
distância. No caso do Reino Unido, a oferta de ensino a distância público e privado, tradicionalmente
muito extensa, reflete-se na taxa de participação. No Luxemburgo, pelo facto de muitos adultos serem
multilingues, podem utilizar a oferta de ensino a distância de países vizinhos, que o Ministério da
tutela se encarrega de difundir. Curiosamente, uma comparação entre as Figuras 4.2 e 4.3 aponta
para o facto de alguns países (Dinamarca, Países Baixos, Portugal, Eslováquia, Finlândia e Suécia)
não acusarem a existência de quaisquer estruturas de ensino a distância de larga escala subsidiadas
pelo Estado (Figura 4.2.), apesar de terem uma parcela relativamente elevada de adultos
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participantes em atividades de ensino a distância (Figura 4.3.). Seria necessária uma pesquisa mais
aprofundada para entender melhor as razões para a taxa de participação relativamente elevada
nesses países.
No âmbito da recolha de dados da Rede Eurydice, foi também solicitado aos países que
confirmassem se a participação no ensino a distância está a ser monitorizada e se é recolhida
informação detalhada sobre o perfil dos participantes, nomeadamente as suas habilitações
académicas, idade, situação profissional e estatuto de imigração. Só em alguns países ou regiões de
países (Comunidades francófona e flamenga da Bélgica, Estónia, Grécia, Espanha, Letónia,
Luxemburgo, Polónia, Islândia e Noruega), existem dados sobre a participação na oferta de ensino a
distância, com frequência extraídos de estatísticas gerais. Mais rara ainda é a desagregação de
dados sobre os participantes por característica socioeconómica. Nos casos em que é disponibilizada
informação de base sobre o ensino a distância, esta limita-se com frequência à idade, género, tipo de
programa frequentado e por vezes, como sucede em Espanha, são facultados outros dados, como
por exemplo, região, habilitações académicas, situação profissional e estatuto de imigração. Por
conseguinte, é difícil analisar concretamente a participação de adultos com baixas qualificações ou
outros grupos vulneráveis, como imigrantes e desempregados. A recolha e análise de dados ainda
não são suficientemente sistemáticas para delinear quaisquer conclusões sobre os perfis de
utilizadores do ensino a distância.
Em alguns países, a informação sobre as modalidades da educação de adultos não é diretamente
recolhida para fins de monitorização da participação dos aprendentes e não existe uma análise
específica de dados secundários; contudo, as estatísticas gerais permitem extrair dados sobre o
ensino a distância e as características dos participantes. É o caso da Estónia, Polónia, Islândia e
Noruega. Esta informação limita-se, porém, aos números totais da participação em diferentes
programas, e não permite uma análise mais detalhada dos perfis dos participantes. Noutros países,
ou regiões de países, tais como a Comunidade francófona da Bélgica, Letónia e Luxemburgo, os
prestadores de educação de adultos recolhem e monitorizam a participação nas diferentes
modalidades deste tipo de ensino mas essa informação não é disponibilizada a nível central.

4.3. Oferta de programas modulares de educação de adultos e qualificações
baseadas em créditos
A oferta de programas modulares de educação de adultos e/ou de qualificações baseadas em
créditos é uma das formas de satisfazer as necessidades específicas dos aprendentes adultos e
eliminar os obstáculos à sua participação. A possibilidade de frequentar módulos como qualificações
parciais ou de obter créditos pode ser um fator de motivação para os aprendentes adultos que, em
virtude de obrigações profissionais e familiares, não conseguem frequentar um programa completo.
Além disso, a estrutura modular dos programas facilita a validação da aprendizagem e, por
conseguinte, o desenvolvimento dos percursos individuais de formação (ver Secção 4.5 sobre a
validação da aprendizagem não formal e informal).

4.3.1. Programas modulares de educação de adultos
A modularização de programas de educação de adultos pode facilitar a criação de percursos
individuais de formação. Os programas divididos em diversos “blocos” permitem aos aprendentes
adultos progredir ao seu próprio ritmo e completar as suas qualificações de forma progressiva. Por
conseguinte, muitos países europeus estão cada vez mais a promover programas e qualificações
modulares. A este respeito, é de salientar que os módulos de aprendizagem devem ser planeados
como parte do sistema de educação de adultos no seu conjunto, pois módulos debilmente integrados
num sistema complexo não beneficiam o aprendente (OCDE, 2003).
Conforme demonstrado na Figura 4.4, a maioria dos países europeus oferece pelo menos alguns
programas com uma estrutura modular. Todavia, entre os países, os módulos diferem na sua
conceção e características, como sejam na forma como os programas são divididos e a carga de
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trabalho exigida para cada unidade. Além disso, a etapa de desenvolvimento e a extensão da
modularização variam de um país para o outro.
Em alguns países, a modularização não é um fenómeno recente: na Dinamarca, a educação geral de
adultos (Almen voksenuddannelse – AVU, ou seja, a educação para aprendentes adultos, equivalente
ao ensino secundário inferior) está estruturada em cursos de uma única disciplina, similares aos
módulos, em que os aprendentes recebem um certificado formal após a conclusão de cada disciplina
individual. A modularização também tem vindo a ser aplicada em programas de formação para o
mercado de trabalho (Arbejdsmarkedsuddannelser – AMU) desde a década de 1970, e mais
recentemente no sistema de EFP iniciais (Schreier et al., 2010). No Reino Unido (Inglaterra, País de
Gales e Irlanda do Norte), os programas modulares estão bem implementados tanto para as
qualificações profissionais como para as qualificações gerais. No entanto, em Inglaterra, há
programas que tendem a desviar-se da modularização. A partir de 2017/18, os cursos de
aprendizagem serão extensamente avaliados no final do programa. Os GCSEs e A levels
(qualificações gerais obtidas nas escolas e também disponíveis para os adultos) foram objeto de uma
reforma, e a avaliação modular dos GCSEs foi substituída, no Verão de 2014, por uma avaliação
exclusivamente linear, enquanto no caso dos A levels foi progressivamente feita, a partir de 2015,
uma avaliação exclusivamente linear. No entanto, dentro deste sistema ainda existe bastante
flexibilidade, pois os GCSEs, A levels e qualificações gerais que se oferecem nos níveis elementares,
como as Competências Funcionais (Functional Skills) e as Competências Essenciais (Essential
Skills), são organizados com base numa só disciplina. No País de Gales e Irlanda do Norte, continua
a usar-se a opção da avaliação modular.
Figura 4.4: Existência de programas modulares abertos a adultos até ao ensino secundário superior (CITE 3),
2013/14

A totalidade ou quase totalidade
dos programas são modulares
Alguns programas são
modulares
Não existem (praticamente)
programas modulares

Fonte: Eurydice.

Em Espanha, a educação secundária geral e vocacional de adultos é modular. O acesso a estes
módulos é flexível e os aprendentes adultos podem ingressar no módulo que melhor corresponde às
suas habilitações prévias e às suas necessidades. Caso não possuam as qualificações formais
exigidas para admissão, podem fazer prova dos seus conhecimentos através de uma avaliação
inicial. Na Finlândia, a maioria da educação de adultos é modularizada com exceção do ensino
secundário inferior (ou de estrutura única) para adultos (que representam somente cerca de 2 000
participantes em 2011). Os aprendentes podem optar por completar uma ou mais unidades de
qualificação de cada vez, em função das suas capacidades individuais de aprendizagem,
circunstâncias pessoais ou situação profissional.
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É também interessante avaliar o progresso realizado neste campo ao longo dos últimos anos. Neste
sentido, o levantamento feito no relatório de 2011 da Rede Eurydice sobre a educação de adultos
(EACEA/Eurydice, 2011a), indicou que a Bélgica (Comunidades flamenga e francófona da Bélgica) e
Portugal estavam em vias de implementar uma estrutura modular dentro do sistema de educação e
formação de adultos. Ambos os países informam agora que este processo foi concluído no ano letivo
de 2013/14 e que quase todos os programas passaram a ser modulares. Na Comunidade flamenga
da Bélgica, a modularização da educação básica de adultos (ou seja, a oferta prestada pelos
13 centros de educação básica de adultos focados em competências básicas) teve início no ano
2000. A partir de 2007, todos os programas promovidos neste domínio passaram a ser modulares. Os
cursos de caráter linear foram gradualmente extintos até 2012 (EACEA/Eurydice, 2011a). Atualmente,
existem perfis de educação e formação para todos os programas de ensino básico e secundário para
adultos, e todos os prestadores financiados pelo Estado que promovem este tipo de oferta (ou seja,
os 13 centros de educação básica de adultos e os 35 centros de educação de adultos autorizados a
dispensar o ensino secundário para adultos) devem respeitar o conteúdo e organização dos módulos
assim como a carga letiva recomendada. Em 1991, a Comunidade francófona da Bélgica começou a
implementar uma estrutura modular no âmbito do seu programa “educação para a promoção social”
(enseignement de promotion sociale; ver Capítulo 3, Secção 3.3.2). Todos os programas atualmente
oferecidos pelos prestadores são modulares.
Em Portugal, a modularização dos programas tem decorrido em paralelo com a reforma global do
ensino profissional iniciada em 2007. Numa primeira fase, os módulos foram introduzidos como uma
opção formativa, como “unidades de curta duração”, visando as competências profissionais
socialmente reconhecidas e certificadas para o mercado de trabalho (Schreier et al., 2010). A reforma
incluiu a criação de um Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), o qual incorpora o Catálogo
Nacional de Qualificações e o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). Alguns programas de
educação de adultos, incluindo o programa de “formação em competências básicas” (ver Capítulo 3,
Secção 3.2.2), baseiam-se em estruturas modulares e estão integrados no Catálogo Nacional de
Qualificações. Os diferentes módulos podem ser concluídos através da participação num programa
de educação e formação ou através da validação da aprendizagem prévia não formal ou informal.
Diversos outros países assumiram uma abordagem sistemática em relação à modularização dos
programas de educação de adultos. Na França, por exemplo, a modularização começou a ser
desenvolvida no ano 2000. Dois anos mais tarde, foi introduzido um sistema para a validação da
aprendizagem não formal e informal conhecido como “VAE” (validation des acquis de l’expérience) e
os programas passaram a ser organizados por módulos. Assim, há a expectativa atual de que todos
os programas organizados pelo Ministério da Educação e outros ministérios sigam este princípio. No
entanto, a abordagem não é necessariamente utilizada em programas que não conduzem a qualquer
certificação ou qualificação (por exemplo, o programa de competências básicas designado como
“competências chave” – compétences clefs descrito no Capítulo 3, Secção 3.2.2). Em Itália, no âmbito
do novo sistema de educação de adultos introduzido a partir de 2013/14, os cursos são organizados
de forma modular, em “unidades de aprendizagem”. Na Lituânia, o desenvolvimento do sistema
modular foi intensificado a partir de 2010, quer no ensino geral quer no profissional. Em 2015,
pretende-se criar 60 programas modulares adicionais no ensino profissional e no sistema de
educação e formação. Na Áustria, para satisfazer as necessidades dos adultos com diferentes
responsabilidades, todas as escolas para adultos empregados (Schulen für Berufstätige; ver
Capítulo 3, Secção 3.3.2) que ofereçam qualificações de ensino secundário superior geral e
profissional introduziram programas modularizados e disponibilizam oportunidades de aprendizagem
individualizadas. Além disso, em anos recentes, alguns dos programas de aprendizagem também
abertos a adultos, foram modularizados. Na Islândia, durante os últimos 10 anos, foram estruturados
em módulos 43 cursos para adultos com poucas competências de base ou baixos níveis de
qualificação.
Algumas iniciativas recentes foram apoiadas pelos fundos europeus, como sucede na Letónia, onde
se iniciou em 2008 o desenvolvimento de 56 programas modulares de ensino profissional, como parte
de um projeto do FSE para desenvolver 184 programas até 2020. Na Polónia, a partir de 2012,
começaram a ser implementados novos cursos de formação profissional e contínua no âmbito da
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reforma do ensino e formação profissionais. Foram introduzidos novos cursos com uma estrutura
modular e a opção de acumular e transferir créditos.
Só alguns países informam que não dispõem de qualquer tipo de programas modulares acessíveis a
adultos: Comunidade germanófona da Bélgica, Bulgária (com a exceção do Programa Nacional para
a Alfabetização e Qualificações da População Romanichel, e alterações atuais relacionadas com a
Lei Nacional da EFP de 27 de Julho 2014, a qual introduziu um sistema de formação modular para a
EFP e a aprendizagem dos adultos), República Checa, Países Baixos, Roménia e Eslováquia.

4.3.2. Qualificações baseadas em créditos para os aprendentes adultos
Paralelamente ao desenvolvimento de programas modulares, as recomendações políticas defendem
um aumento da disponibilização de qualificações baseadas em créditos, permitindo ao aprendente
acumular e validar as unidades de aprendizagem ao seu próprio ritmo. Tal permitiria, inclusivamente,
a validação de pequenos esforços para desenvolver competências e obter qualificações, reduzindo
assim os obstáculos existentes através da isenção da obrigação, por parte dos aprendentes, de
completar a totalidade dos programas de aprendizagem.
A nível europeu, o trabalho em matéria de transferência de créditos é realizado pelo Sistema Europeu
de Transferência de Créditos (ECTS) ( 4) para o ensino superior, como parte do Processo de Bolonha,
e pelo Sistema Europeu de Créditos do Ensino e da Formação Profissionais (ECVET), que se baseia
na recomendação de 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho ( 5).
Para além de uma dimensão transnacional, o ECVET possui uma dimensão de aprendizagem ao
longo da vida (Cedefop, 2014), que é relevante no contexto do presente relatório. O desenvolvimento
do ECVET está a ser monitorizado pelo Cedefop, e demonstra que, ao longo das duas últimas
décadas, tem havido um desenvolvimento constante de iniciativas europeias e nacionais para apoiar
o reconhecimento e a validação da transferência de créditos (Cedefop, 2012b). Um dos passos
necessários para implementar estas iniciativas a nível nacional é o desenvolvimento de um quadro
nacional de qualificações (QNQ). Contudo, os quadros de qualificações devem ser concebidos como
um meio para ligar estruturas segmentadas e hierarquizadas nos sistemas de educação e formação,
em vez de tentar reproduzi-las (ibid.).
Infelizmente, existe pouca informação disponível quanto às qualificações baseadas em créditos nos
sistemas de educação e formação de adultos. De facto, ainda que a monitorização do Cedefop
relativamente ao ECVET (Cedefop, 2014) ofereça um panorama do estado de desenvolvimento dos
programas baseados em créditos, não menciona especificamente a participação dos adultos nos
mesmos programas. Ainda assim, os dados recolhidos pela Rede Eurydice identificaram
desenvolvimentos recentes em países como a Lituânia, Áustria e Polónia, onde está em curso a
implementação do sistema ECVET, que também está a ser aplicado a programas para adultos. Na
Lituânia, o desenvolvimento do sistema de créditos, em curso desde 2010, aplica-se ao ensino geral
e ao profissional.
A recolha de dados da Rede Eurydice sobre a educação de adultos revela que, em quase metade
dos países ou regiões de países, os programas até ao nível secundário superior abertos a adultos
ainda não estão ligados a qualquer sistema de créditos (República Checa, Espanha, Letónia,
Hungria, Portugal, Roménia, Listenstaine e Noruega) ou a sua aplicação é muito limitada
(Comunidades flamenga e germanófona da Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Croácia, Países Baixos,
Áustria e Eslováquia). Na Comunidade flamenga da Bélgica, apesar da modularização dos programas
de educação de adultos, ainda não foi associado aos módulos nenhum sistema de créditos capaz de
refletir a carga letiva dos aprendentes; apenas foi fixado o número de horas letivas.
Na outra metade dos sistemas educativos estudados, são aplicados créditos pelo menos a algumas
qualificações abertas a adultos. A Finlândia e o Reino Unido (Escócia) são líderes neste campo,
(4)
(5)

O ECTS foi originalmente estabelecido em 1989 como um projeto-piloto no âmbito do programa Erasmus de forma a
facilitar o reconhecimento de períodos de estudo realizados no estrangeiro por estudantes do ensino superior.
Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, sobre a criação de um Quadro de
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais, OJ C 155/1, 8.7. 2009.

84

Capítulo 4: Flexibilidade e Progressão

P

informando que quase todas as qualificações em programas de educação de adultos se baseiam em
créditos. Na Finlândia, a possibilidade de obter créditos aplica-se a programas de aquisição de
competências de base assim como a programas de educação de adultos ligados ao sistema
educativo de base (programas de nível secundário superior geral e profissional e programas de
formação profissional de nível pós-secundário).
Figura 4.5: Existência de qualificações baseadas em créditos abertas a adultos, até ao nível secundário superior
(CITE 3), 2013/14

Todas ou quase todas as
qualificações baseadas em
créditos
Algumas qualificações
baseadas em créditos
(Praticamente) sem
qualificações baseadas em
créditos

Fonte: Eurydice.

Analisando em concreto os programas de competências básicas identificados no Capítulo 3 (ver
Secção 3.2), o panorama é bastante evidente. Até nos sistemas educativos em que parece possível
acumular créditos em alguns programas de educação de adultos (Comunidade francófona da Bélgica,
Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, França, Itália, Chipre, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia,
Eslovénia, Suécia, Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte), Islândia e Turquia) tal
solução não se aplica a programas de competências básicas. Estes programas até podem ter, em
determinados países, uma estrutura modular e em alguns casos podem ser oferecidos através do ensino
a distância, mas raramente se baseiam em créditos. Contudo, existem algumas exceções, incluindo o
caso da Islândia, onde programas preparatórios para adultos pouco qualificados que pretendem
regressar ao sistema educativo (Grunnmenntaskólinn e Nám og þjálfun í almennum bóklegum greinum)
podem conduzir à acumulação de um limite máximo de 24 créditos, válidos para concluir um programa
de nível secundário superior. Para além disso, os programas “De regresso à Escola” (Aftur í nám) e
“Passos para a Autonomia na Leitura e Escrita” (Skref til sjálfshjálpar í lestri og ritun), destinados a
adultos com dificuldades de aprendizagem e destinados a ajudá-los a adquirir o domínio da leitura,
escrita e métodos de estudo, têm uma estrutura modular e são reconhecidos como equivalentes a sete
unidades de crédito no sistema de ensino secundário superior. O programa de TIC “Trabalhadores mais
Fortes” (Sterkari Starfsmaður: Upplýsingatækni og samskipti) pode atribuir até 12 créditos.
Existem outras opções baseadas em créditos para programas de nível secundário inferior ou abaixo
deste nível noutros países ou regiões de países (Comunidade francófona da Bélgica, Estónia, Irlanda,
Itália, Chipre, Luxemburgo, Suécia e Turquia). Por exemplo, na Estónia e na Irlanda, as formações
baseadas em créditos neste nível estão ligadas aos programas profissionais que, por sua vez, estão
ligados ao sistema educativo de base (apesar de estarem abertos a adultos e por vezes
especificamente concebidos para estes), e por conseguinte fazem parte do sistema de créditos
associado à educação de base.
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Em termos gerais, quanto mais baixo o nível de ensino (por exemplo, programas de competências
básicas), menos comuns são os programas ou qualificações assentes em créditos. Dito de outro
modo, se os programas de competências básicas raramente se baseiam em créditos, é bastante mais
frequente encontrar programas ou qualificações com opções baseadas em créditos no nível
secundário superior (geral ou profissional) ou em níveis de qualificação correspondentes.

4.4. Vias de progressão
A trajetória de aprendizagem dos adultos pouco qualificados não é direta ou contínua, caracterizandose geralmente por intervalos, interrupções ou desvios. Neste sentido, o modo como o sistema
educativo está organizado e a forma como é gerida a transição para a etapa seguinte trazem
consequências para os adultos que desejam reingressar no sistema numa fase mais tardia das suas
vidas. As consequências podem ser maiores para os adultos que abandonaram a educação de base
com um nível baixo de qualificações ou até sem quaisquer qualificações (ver Capítulo 1, Figura 1.1).
A ausência de requisitos prévios para retomar a educação – incluindo possivelmente a falta de
qualificações – pode estar entre os obstáculos ao regresso dos adultos aos sistemas de educação e
de formação (ver Secção 4.1). Ao considerar apenas os adultos com baixos níveis de escolaridade
(ou seja, abaixo do ensino secundário superior), em média, cerca de 7 % mencionam a falta de prérequisitos como um obstáculo à sua participação na educação e formação (ver Figura 4.1). Os
resultados por país revelam uma percentagem muito superior em alguns deles, o que sugere que
nesses países a falta de pré-requisitos, incluindo qualificações, constitui uma barreira significativa.
As duas Secções seguintes debruçar-se-ão especificamente sobre as condições para a transição do
ensino secundário inferior para o superior e do ensino secundário superior para o ensino superior.
Esta questão é particularmente pertinente para os vários aprendentes adultos de “segunda
oportunidade” que abandonaram o ensino básico com baixos níveis de qualificação ou sem
qualificações e que gostariam de regressar ao sistema de educação formal.

4.4.1. Progressão do ensino secundário inferior para o superior
Presentemente, no conjunto dos países da UE, o ensino primário e o ensino secundário inferior
constituem as etapas obrigatórias da educação. No entanto, como mostra a Figura 1.1 (ver
Capítulo 1), em 2013, 6,5 % dos adultos na Europa só chegaram a completar o ensino primário, ou
seja, abandonaram o sistema de educação básica antes de concluir o nível secundário inferior. Isto
significa que uma parte significativa da população adulta pode desejar concluir o ensino secundário
superior durante a sua vida adulta, e pode vir a deparar-se com limitações relacionadas com a falta
de qualificações formais para ingressar nesse nível de educação. Por conseguinte, a presente
Secção analisa em que partes da Europa se considera que a conclusão do ensino secundário inferior
é uma condição indispensável para os adultos que tencionam ingressar em programas de nível
secundário superior, e em que países existe flexibilidade nessa transição, permitindo aos
aprendentes adultos que ainda não concluíram o ensino secundário inferior o acesso à etapa
seguinte (secundário superior).
A Figura 4.6 mostra que, em pouco menos de metade dos países europeus, a conclusão do ensino
secundário inferior é uma condição indispensável para a progressão para as etapas seguintes da
educação formal. Isto aplica-se não somente a jovens, mas também a aprendentes adultos, o que
tem o potencial de impedir aqueles que, não tendo concluído o ensino secundário inferior, desejam
aceder ao secundário superior. Este é o caso da maioria dos países do leste e sudeste da Europa.
Em nove países, a conclusão do ensino secundário inferior é condição necessária para obter acesso
a alguns programas de nível secundário superior, enquanto para outros tal requisito não se impõe.
Nos sistemas menos flexíveis, a conclusão do ensino secundário inferior é a regra geral, e o acesso a
um ou mais programas específicos de nível secundário superior sem ter concluído o ensino
secundário inferior é a exceção. Estas exceções englobam o sistema dual na Alemanha, os
recentemente introduzidos (nível secundário superior) programas-ponte na Hungria para quem tem
um desempenho fraco; os programas de aprendizagem na Áustria; ensino profissional de curta
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duração na Eslovénia; e o Berufsmaturitätsschule no Listenstaine. Na Áustria, por exemplo, a
conclusão do ensino secundário inferior é indispensável para a maioria dos programas do ensino
secundário superior para adultos, mas tal não se aplica à preparação do exame extraordinário para
ingresso em programas de aprendizagem. Os adultos com mais de 18 anos que adquiriram
competências profissionais e conhecimentos fora dos programas tradicionais de aprendizagem (por
exemplo, através da experiência profissional ou de cursos não formais), podem, em circunstâncias
excecionais, ser autorizados a realizar o exame final do programa de aprendizagem. No entanto, a
maioria das empresas exige o certificado de conclusão do ensino secundário inferior antes de
assinarem contrato com um aprendiz. De modo idêntico, na Alemanha, apesar de não existirem
requisitos formais para o acesso à Berufsschule no sistema dual, a maior parte das empresas de
formação exigem que os seus formandos já sejam titulares da qualificação de ensino básico geral,
Hochschulabschluss.
Nos sistemas mais flexíveis, o requisito de conclusão do ensino secundário inferior é excecional e
aplica-se somente a alguns programas, já que a regra geral é o acesso flexível à maioria dos
programas do ensino secundário superior. No conjunto, os programas de nível secundário superior
geral exigem com mais frequência a conclusão do nível secundário inferior do que outros programas
nesse nível (principalmente programas de ensino profissional).
Por último, em nove países (14 sistemas de educação), a conclusão do ensino secundário inferior
não é uma condição indispensável à progressão para outras etapas. Em alguns desses países, o
certificado associado à conclusão do ensino secundário inferior não é necessário para obter o acesso
a programas de nível secundário superior (por exemplo, na Comunidade francófona da Bélgica, o
er
Certificat d’études du 1 degré (CE1D); em França, o brevet). Na Finlândia, as instituições que
oferecem o ensino secundário superior podem admitir, no quadro de um sistema flexível de seleção
de alunos, até um limite de 30 % dos alunos com base em critérios de validação definidos pelas
próprias instituições. Na Islândia, o ensino secundário superior está aberto a todos os candidatos que
atingiram os 16 anos, sem outros requisitos de qualificação. O incentivo político no sentido de uma
maior permeabilidade nos sistemas de educação pode eventualmente conduzir a mudanças no
terreno, tal como sucede na Estónia, onde em 2013/14 foi introduzida uma reforma do ensino
profissional que permite aos adultos com a idade mínima de 22 anos aceder ao ensino secundário
superior profissional sem a necessidade de serem titulares de um certificado de conclusão do ensino
básico (isto é, com o ensino secundário inferior). Os currículos destes programas estão atualmente
em desenvolvimento e prevê-se a implementação plena desta reforma em 2017.
Figura 4.6: Conclusão do ensino secundário inferior (CITE 2) como uma condição de acesso ao ensino secundário
superior (CITE 3) pelos adultos, 2013/14

A conclusão do
ensino secundário inferior
Não é uma condição de acesso a
programas de nível CITE 3
É uma condição de acesso a
alguns programas de nível CITE 3
É uma condição de acesso a todos
os programas de nível CITE 3

Fonte: Eurydice.
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Nota explicativa
Países com um sistema educativo de estrutura única (por exemplo, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Estónia, Letónia,
Hungria, Eslovénia, Eslováquia, Finlândia, Suécia, Islândia e Noruega) podem utilizar outras expressões para descrever o
ensino secundário inferior (por exemplo, “os últimos anos do ensino básico” ou “os últimos anos da escolaridade obrigatória”).

Esta descrição dos quadros legais e institucionais beneficiaria de uma análise dos números de
participação, indicando a percentagem de adultos que ingressaram em programas do ensino
secundário superior sem terem previamente concluído o nível secundário inferior. Tal análise
proporcionaria uma visão mais equilibrada sobre o grau de flexibilidade das vias de progressão nos
diferentes contextos nacionais. Infelizmente, tais dados não foram disponibilizados no atual relatório.

4.4.2. Ingresso no ensino superior sem uma qualificação obtida no ensino regular
Tal como abordado previamente (ver Capítulo 3, Secção 3.3.3), a participação no ensino superior
numa fase mais tardia da vida pode ser uma aspiração para os adultos – inclusivamente os que
abandonaram o sistema de educação básica com poucas ou nenhumas qualificações. No entanto,
quando não se possui uma qualificação formal do ensino regular que permita o acesso ao ensino
superior, os esforços despendidos para alcançar esse objetivo podem exigir tempo, mesmo no caso
daqueles que já adquiriram os conhecimentos e competências (por exemplo, através da experiência
profissional) necessários para serem bem-sucedidos no ensino superior.
Diversos estudos Eurydice publicados desde 2011 (EACEA/Eurydice, 2011a; EACEA/Eurydice
2011b; Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2014a) têm vindo a debruçar-se sobre as vias de
acesso ao ensino superior por toda a Europa, revelando que, de um modo geral, na Europa central e
de leste o tradicional certificado de conclusão do ensino secundário superior é a única forma de
ingressar no ensino superior, enquanto na Europa ocidental e nos países nórdicos têm sido
desenvolvidas algumas vias alternativas de acesso (ver Figura 4.7).
Figura 4.7: Vias alternativas de acesso ao ensino superior para candidatos não tradicionais, 2013/14

Existem vias alternativas de
acesso
Incluem programas
preparatórios de larga
escala para candidatos
não tradicionais
Sem acesso alternativo

Fonte: Eurydice

Notas explicativas
Ao referir as vias alternativas de acesso ao ensino superior, a Figura não tem em consideração o tipo de mecanismo que
permite que, em circunstâncias excecionais, os candidatos ao ensino superior que sejam especialmente dotados e que não
sejam titulares de um certificado de conclusão do ensino secundário superior, possam ter acesso ao ensino superior (por
exemplo, aos estudos artísticos). Por outro lado, a categoria “existem vias de acesso alternativas” não inclui os países onde os
candidatos que não concluíram o ensino secundário superior podem aceder ao ensino superior mas não podem receber um
diploma do ensino superior.
Os programas preparatórios de larga escala indicados nesta Figura referem-se apenas aos países onde existem vias
alternativas de acesso ao ensino superior. Dizem respeito a programas que oferecem credenciais alternativas para ingresso no
ensino superior e, ao mesmo tempo, visam dotar os candidatos não tradicionais ao ensino superior com as competências
necessárias para prosseguir os estudos superiores. Estes programas são descritos no Capítulo 3, Secção 3.3.3.
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No caso da Europa central e do leste, não obstante ser obrigatório que os candidatos ao ensino
superior tenham de completar o ensino secundário superior, há uma série de programas disponíveis
para estudantes mais velhos que os ajudam a obter as qualificações gerais necessárias para esse
fim. Em concreto, a maior parte destes países tem implementados programas que permitem aos
candidatos que concluíram o ensino secundário superior através de um curso profissional de curta
duração frequentar um “programa ponte”, ou seja, um programa curto de ensino secundário superior
geral que conduz à qualificação formal requerida para aceder ao ensino superior. Além disso, são
vários os países que desenvolveram um sistema de exames externos que permitem aos estudantes
mais velhos obter acesso ao certificado de conclusão do ensino secundário superior sem
necessidade de participarem num programa formal.
Na Europa ocidental e nos países nórdicos existe maior flexibilidade em termos de requisitos de
acesso ao ensino superior. As vias alternativas de acesso estão frequentemente disponíveis a
candidatos que não satisfazem os tradicionais requisitos de ingresso, seja porque frequentaram um
curso profissional de duração mais curta no nível secundário superior que não lhes concede o acesso
ao ensino superior, ou porque não concluíram qualquer programa de nível secundário superior. Neste
caso, existem alternativas aos tradicionais requisitos de acesso.
Para além de analisarmos as diferentes vias de acesso ao ensino superior, também é importante
vermos até que ponto estas vias alternativas de acesso são usadas na prática. O inquérito do
Eurostudent referente ao ano letivo 2009/10 dá essa indicação para os 22 países abrangidos
(Eurostudent citado por Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, Eurostat e Eurostudent 2012, pp. 8687). Em países como a Turquia, Eslováquia, Roménia, Polónia, Letónia, Itália e Croácia, o
Eurostudent (ibid.) confirma a informação contida na Figura 4.7, a qual indica que estes países não
garantem sistematicamente quaisquer meios de ingresso no ensino superior para além do normal
certificado de conclusão do ensino secundário superior. Quanto aos Países Baixos, se bem que
existam vias alternativas de acesso, na prática estas opções raramente são usadas. No outro
extremo encontram-se países como a Finlândia, Irlanda, Reino Unido (Inglaterra e País de Gales) e
Suécia. Nestes países, entre 20 % e 30 % dos estudantes do ensino superior ingressam neste nível
por vias alternativas. Quanto aos países que se situam entre estes dois extremos, nomeadamente a
França, Alemanha, Dinamarca, Áustria, Noruega, Malta, Espanha e Portugal, as vias alternativas de
acesso ao ensino superior representam entre 2 % (França) e 15 % (Portugal) para todas as
admissões, o que comprova que, na prática, estas opções são usadas em diferentes graus.
Outro aspeto a considerar ao debater o acesso alternativo ao ensino superior é a taxa de conclusão
de candidatos não tradicionais que ingressam desta forma no ensino superior. De facto, os estudos
neste campo sugerem que as taxas de conclusão destes estudantes são muito baixas (por exemplo,
para a Alemanha e a Áustria, veja-se Heublein et al., 2010; Unger et al., 2009). Por conseguinte,
ainda que o acesso ao ensino superior por vias alternativas seja um importante passo para alargar a
participação dos aprendentes adultos, não é suficiente e urge ir mais longe para assegurar que os
estudantes mais velhos e não tradicionais consigam concluir com êxito o seu ciclo de estudos.

4.5. Validação da aprendizagem não formal e informal
A validação da aprendizagem não formal e informal é comummente entendida como um fator chave
no sucesso das estratégias de aprendizagem ao longo da vida, pelo seu potencial de aumentar a
permeabilidade dentro dos sistemas de educação e formação. É particularmente importante no que
diz respeito às vias alternativas de acesso ao ensino superior, mas também desempenha um papel
na passagem do ensino secundário inferior para o superior e, numa perspetiva mais vasta, na
aprendizagem ao longo da vida.
A validação da aprendizagem não formal e informal traz vários benefícios, entre os quais o facto de
capacitar indivíduos com baixas qualificações e outros grupos desfavorecidos, através da
identificação e valorização das suas competências e potencial. Na perspetiva do mercado de
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trabalho, a motivação pode residir na promoção da empregabilidade dos indivíduos, ou solucionar o
défice de qualificações em alguns setores económicos. Numa perspetiva educativa, existe ainda uma
outra ferramenta que pode facilitar e encorajar o acesso dos adultos e a sua progressão na
aprendizagem, especialmente daqueles que não possuem as qualificações formais mas que podem
ter adquirido um conjunto de competências e aptidões através da sua experiência profissional ou
atividades de voluntariado. Adicionalmente, a validação da aprendizagem não formal e informal pode
reduzir outras barreiras à aprendizagem, tais como a falta de tempo ou de fundos, pois permite
encurtar os percursos de aprendizagem. Para aprendentes empregados, o tempo passado longe do
local de trabalho é reduzido, pois a aprendizagem está mais focada nas necessidades individuais.
A nível europeu, a validação da aprendizagem não formal e informal tem vindo a ser
sistematicamente promovida desde a adoção dos princípios europeus neste domínio em 2004 ( 6). Em
2009, foram publicadas as orientações europeias para a validação da aprendizagem não formal e
informal (Cedefop, 2009). Posteriormente, publicou-se, em 2012 ( 7), uma recomendação do Conselho
sobre a validação da aprendizagem não formal e informal que tinha como objetivo motivar mais
adultos a participar na aprendizagem ao longo da vida, particularmente os que procedem de grupos
socioeconomicamente desfavorecidos, como os adultos com baixas qualificações. A recomendação
convida os Estados-Membros a implementar mecanismos para a validação da aprendizagem não
formal e informal até 2018, permitindo aos indivíduos verem os seus conhecimentos, competências e
aptidões avaliados e validados e obterem uma qualificação completa ou, nos casos em que se aplica,
uma qualificação parcial. É enfatizado o facto de os grupos desfavorecidos, incluindo os indivíduos
desempregados e os que estão em risco de desemprego, poderem beneficiar especialmente de tais
mecanismos de validação.

4.5.1. Estado atual de desenvolvimento dos mecanismos de validação da aprendizagem não
formal e informal na Europa
A Comissão Europeia, recorrendo à peritagem do Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Profissional (Cedefop), ficou encarregue de informar sobre a situação atual dos
mecanismos de validação da aprendizagem não formal e informal, pelo que consulta regularmente os
países europeus com vista a assegurar a atualização do inventário europeu sobre a validação da
aprendizagem não formal e informal ( 8).
A atualização de 2010 do inventário (GHK, Cedefop, Comissão Europeia, 2010) mostrou que o
desenvolvimento das medidas de validação da aprendizagem não formal e informal variou
consideravelmente entre os países europeus. Num pequeno grupo de países, a validação da
aprendizagem não formal e informal não só foi introduzida, como foi também implementada na
totalidade ou na grande maioria dos setores de aprendizagem e contou com níveis significativos de
participação (França, Países Baixos, Portugal, Finlândia e Noruega). Em contrapartida, na maioria
dos países europeus, o desenvolvimento da validação da aprendizagem não formal e informal foi
limitada em 2010, o que pode significar que a aceitação global da validação da aprendizagem não
formal e informal permaneceu baixa (por exemplo, Bulgária, Grécia, Croácia, Chipre, Letónia,
Hungria, Malta, Polónia e Turquia), ou que já havia um sistema de validação bem implementado e um
elevado nível de aceitação, mas restrito a um setor.
A mais recente atualização (2014) do inventário europeu sobre a validação da aprendizagem não
formal e informal (Comissão Europeia, Cedefop, ICF International, 2014) procurou ter em
consideração as limitações da categorização previamente usada, analisando o grau de

(6)
(7)
(8)

Projecto de Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros Reunidos no Conselho
sobre Princípios Comuns Europeus de Identificação e de Validação da Aprendizagem Não-formal e Informal. 9600/04.
EDUC 118, SOC 253.
Recomendação do Conselho de 20 dezembro de 2012 sobre a validação da aprendizagem não formal e informal, OJ C
398/1, 22.12.2012.
A primeira versão foi produzida em 2004, depois atualizada em 2005, 2008, 2010 e 2014.
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desenvolvimento de acordo com o conjunto de princípios ( 9) estabelecidos na recomendação de 2012
sobre a validação da aprendizagem não formal e informal. Apesar de assinalar principalmente as
tendências gerais quanto ao número de países num determinado estádio de desenvolvimento de
acordo com cada princípio, tece as seguintes conclusões acerca do estado atual em cada país:
Chipre, Alemanha, Grécia, Lituânia, Eslováquia e Turquia estão entre os países onde era necessária uma ação urgente num maior
número de princípios de acordo com os peritos nacionais. A Finlândia, Itália, Luxemburgo, Polónia e Portugal estão entre os países
que indicaram um bom desenvolvimento num número elevado de princípios. Países como a Bélgica (Flandres e Valónia), Estónia,
Irlanda, Países Baixos, Noruega, Suécia, Suíça e o Reino Unido (País de Gales) também reportaram um elevado grau de
desenvolvimento em relação aos indicadores usados (Comissão Europeia, Cedefop, ICF International 2014, p. 15).

Quanto à utilização da validação como uma ferramenta para apoiar os grupos desfavorecidos
(incluindo os adultos pouco qualificados), a atualização de 2014 do Inventário Europeu revela que
uma minoria de países ainda atribui prioridade a estes grupos nas suas estratégias e políticas
nacionais e regionais de validação da aprendizagem não formal e informal. O que é particularmente
interessante para este relatório da rede Eurydice é que os relatórios nacionais de 2014 sugerem que
é dada maior ênfase à validação da aprendizagem não formal e informal para adultos com baixas
qualificações do que para jovens que abandonaram precocemente o ensino.
Olhando para a forma como a validação da aprendizagem não formal e informal se relaciona com
outros esforços destinados a criar oportunidades de aprendizagem mais flexíveis, a atualização de
2014 mostra que o número de países que indicam ter desenvolvido ligações entre a validação da
aprendizagem não formal e informal e os sistemas de créditos aumentou de forma significativa desde
2010, permitindo assim às pessoas a obtenção de créditos para a aprendizagem não formal e
informal que podem ser usados para fins de qualificação. No entanto, no relatório prévio (atualização
de 2010) vários países (Suécia, Islândia e Noruega, por exemplo) indicaram que a oportunidade de
encurtar o percurso de aprendizagem através da validação da aprendizagem não formal e informal é
por vezes difícil de implementar na prática. Na Islândia, por exemplo, onde é possível ver validadas
no nível secundário superior tanto as aprendizagens prévias como as competências no âmbito da
educação de adultos, o relatório de 2010 para o Inventário Europeu indicou que esta medida
raramente era utilizada devido a dificuldades em adaptar os cursos às necessidades individuais dos
aprendentes.
O panorama geral que emerge da atualização de 2014 é o de um progresso significativo em
determinadas áreas, como sejam as estratégias, quadros legais, envolvimento das partes
interessadas, ligações com os sistemas de qualificação e participação. Por outro lado, os progressos
no terreno têm sido mais lentos e os desafios contínuos variam entre a melhoria do acesso e a
sensibilização para o valor da validação da aprendizagem não formal e informal, de modo a criar
sistemas de validação coerentes e abrangentes. A sustentabilidade financeira, a profissionalização do
pessoal e a recolha de dados são igualmente matérias que devem ser abordadas.

4.5.2. Dados recolhidos sobre os utilizadores de mecanismos de validação da aprendizagem não
formal e informal e adesão por parte de adultos pouco qualificados
A atualização do Inventário Europeu efetuada em 2014 aponta para progressos razoáveis na
participação em processos de validação desde 2010. Uma maioria de países indica um número
crescente de utilizadores do sistema em 2014. No entanto, os relatórios nacionais de 2014 também
(9)

Informações, aconselhamento e orientações sobre benefícios, oportunidades e procedimentos; orientação e
aconselhamento de fácil acesso; ligações aos QNQs e em coerência com o QEQ; conformidade com as normas adotadas
equivalentes às qualificações obtidas por via de programas do ensino formal; medidas transparentes de garantia da
qualidade em consonância com os quadros de garantia da qualidade já existentes que apoiam uma avaliação fiável,
válida e credível; está previsto o desenvolvimento das competências profissionais do pessoal em todos os setores;
sinergias entre a validação e os sistemas de créditos (ECTS e o ECVET); os grupos desfavorecidos são particularmente
suscetíveis de beneficiar das medidas de validação; os desempregados têm a oportunidade de se submeter a uma
“auditoria de competências” no prazo de seis meses após a identificação de uma necessidade; a utilização de
instrumentos de transparência da UE é incentivada, como por exemplo, o quadro Europass e o Youthpass (para mais
detalhes, ver Comissão Europeia, Cedefop, ICF International, 2014).
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revelam que a recolha de dados nem sempre é sistemática e centralizada a nível nacional, e pode ser
melhorada de forma a dar mais indícios sobre o acesso à validação da aprendizagem não formal e
informal. Diferentes organizações em toda a Europa recolhem dados (autoridades nacionais ou
regionais, prestadores de educação, setores produtivos) ainda que, por vezes, esta recolha cubra
apenas determinados setores ou projetos; apesar de tudo, em alguns países, existe uma recolha
mais sistemática dos dados relativos à validação da aprendizagem não formal e informal.
Nenhum dos países estudados na atualização de 2014 publicou dados sobre a percentagem de
qualificações emitidas a partir de processos de validação da aprendizagem não formal e informal. No
entanto, a recolha de dados da Rede Eurydice oferece um exemplo do que parece ser atualmente
uma exceção: na Noruega existem dados sobre a percentagem de candidatos para os vários tipos de
educação com base na validação da aprendizagem prévia. De acordo com os dados disponíveis, em
2011/12, 12 % dos candidatos ao ensino secundário superior candidataram-se com base na
validação da aprendizagem prévia (Ianke et al. 2013, p. 27); já entre os candidatos ao ensino superior
profissional a proporção era de 7 % em 2013 (Kunnskapsdepartementet 2014, p. 37). Um dos
principais meios de recolha de dados sobre os candidatos à validação da aprendizagem não formal e
informal é a Base da Dados sobre Educação de Adultos Vox. Todavia, a maioria dos países não
dispõe de informações estatísticas sobre o impacto mais alargado dos serviços de validação da
aprendizagem não formal e informal e só alguns anunciam planos para efetuar avaliações nesta área.
Tendo em conta que um dos objetivos estratégicos do desenvolvimento da validação da aprendizagem
não formal e informal é a criação de oportunidades de aprendizagem mais vastas para grupos
desfavorecidos, é importante avaliar não somente as tendências gerais da participação na validação da
aprendizagem não formal e informal, mas também identificar o perfil dos participantes de modo a
determinar se determinados grupos (como os adultos pouco qualificados) estão a beneficiar na prática.
A questão é saber se os dados, caso sejam gerados, permitem uma desagregação por características
dos utilizadores. Em geral, só alguns países recolhem dados sobre a validação da aprendizagem não
formal e informal que permita uma análise mais detalhada das características dos participantes, o seu
nível de educação anterior, idade, situação no mercado de trabalho ou origem migrante. Um número
ainda menor de países produz uma análise mais aprofundada dos dados disponíveis.
Nas Comunidades francófona e flamenga da Bélgica e em França podem encontrar-se exemplos
interessantes de análise de dados sobre a validação da aprendizagem não formal e informal. Na
Comunidade francófona da Bélgica, o Consórcio para a Validação de Competências publica um
relatório anual de atividades que inclui uma análise da participação em mecanismos de validação da
aprendizagem não formal e informal e um perfil dos utilizadores (género, situação no mercado de
trabalho, nível de escolaridade e idade). Relativamente a 2013, mostra que os candidatos pouco
qualificados encontram-se entre os principais utilizadores, pois 39 % dos candidatos concluíram, no
máximo, o ensino secundário inferior (Consortium de Validation des Compétences, 2013). Na
Comunidade flamenga da Bélgica, o Departamento do Trabalho e Economia Social realiza um
relatório anual sobre a “Certificação da Experiência”, incluindo variáveis como o número de atividades
de orientação, avaliações e certificados atribuídos, um perfil dos candidatos (sexo, estatuto no
mercado de trabalho, idade, nível de escolaridade, local de residência, exame à diversidade), assim
como um perfil dos centros de avaliação reconhecidos. Ao analisar os dados de 2012, o relatório de
2013 (Departement voor Werk en Sociale Economie, 2013), debruça-se em pormenor para o perfil
dos candidatos para determinar se os grupos prioritário citados na legislação estão a ser alcançados.
Em França, o departamento de estatística do Ministério do Trabalho, Emprego, Formação Profissional
e Diálogo Social (DARES), publica dados para 2012 (DARES, 2014) mostrando o nível de
escolaridade adquirido através da validação da aprendizagem não formal e informal, as qualificações
profissionais solicitadas e o perfil dos candidatos (género, idade e estatuto no mercado de trabalho).
A Figura 4.8 combina informação proveniente de duas fontes: os dados recolhidos pela Rede
Eurydice e a atualização de 2014 do Inventário Europeu. Todos os países representados em tom
vermelho médio ou escuro geraram algum tipo de dados sobre a validação da aprendizagem não

92

Capítulo 4: Flexibilidade e Progressão

P

formal e informal, segundo a atualização de 2014 do inventário. Adicionalmente, a Rede Eurydice
solicitou especificamente aos países informações detalhadas sobre os participantes da validação da
aprendizagem não formal e informal e perguntou se esses dados podem ser desagregados em
função de diferentes parâmetros, incluindo o nível de escolaridade máximo obtido, a idade, o estatuto
no mercado de trabalho e a origem migrante. Na atualização de 2014 do inventário, os países
informaram sobre os principais grupos que recorreram à validação da aprendizagem não formal e
informal.
A figura destaca os países onde o grupo principal em foco no presente relatório – adultos pouco
qualificados – consta entre os principais utilizadores da validação da aprendizagem não formal e
informal. Este parece ser o caso em menos de dez países. Apesar de a figura não o demonstrar, é
interessante observar que o Inventário de 2014 revelou que mais de metade dos países inquiridos
tinham implementado medidas direcionadas para este grupo, ainda que em alguns casos se
limitassem a projetos específicos. Os adultos com baixas qualificações encontram-se frequentemente
entre os grupos prioritários. Esta abordagem política direcionada pode eventualmente ser bemsucedida no aumento da participação de um grupo-alvo específico (será necessário considerar outros
fatores para além dos políticos), mas pode permanecer num plano meramente declarativo. Na
Roménia, por exemplo, apesar de os grupos desfavorecidos serem prioritários na legislação
pertinente, aparentemente são os aprendentes adultos com competências elevadas que representam
a principal parcela de candidatos, embora seja difícil obter provas efetivas dessa participação devido
ao facto de os dados sobre a participação não se encontrarem desagregados.
Figura 4.8: Recolha de dados sobre a validação da aprendizagem não formal e informal, 2013/14

São gerados dados sobre a
validação da aprendizagem não
formal e informal
e os dados podem ser
desagregados por perfil de
utilizador (Eurydice)
e os adultos pouco qualificados
estão entre os principais
grupos de utilizadores
Sem recolha sistemática de dados
Sem possibilidade de realizar a
validação da aprendizagem não
formal e informal
Fonte: Eurydice e Comissão
Europeia, Cedefop, ICF International,
2014.

Notas explicativas
Todos os países em tom vermelho (escuro e médio) geram dados sobre a validação da aprendizagem não formal e informal.
No entanto, a figura não reflete a abrangência da recolha de dados; podem estar implicados diferentes níveis administrativos
ou organizações (autoridades nacionais e regionais, prestadores de educação, sectores de produção) em diferentes países.
A informação sobre a desagregação de dados por características de utilizador foi recolhida pela Rede Eurydice, enquanto a
informação sobre os principais grupos de utilizadores é retirada do Inventário Europeu de 2014 sobre a validação da
aprendizagem não formal e informal (Comissão Europeia, Cedefop, ICF International, 2014). A informação sobre se os dados
são gerados foi consolidada a partir de ambas as fontes.
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Notas específicas por país
Estónia: As características dos utilizadores são monitorizadas pelas escolas para os respetivos registos privados; por
conseguinte, os dados não se encontram disponíveis ao público. No entanto, no âmbito do Sistema de Informação sobre
Educação da Estónia (EHIS), está a ser desenvolvida uma plataforma para estes dados estatísticos, disponível em 2015/16.
Portugal: No ano letivo 2013-2014 foi implementada uma nova rede de Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional
(CQEP) – sendo uma das suas missões a reinstauração do sistema de reconhecimento, validação e certificação de
competências (RVCC). A plataforma informática previamente usada para registar os candidatos – o Sistema de Informação e
Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) – está temporariamente indisponível, o que explica a ausência de dados
relevantes.

Ao deter-se na participação dos adultos pouco qualificados, a Figura 4.8 não procura indicar o nível
global de adesão ou o estado de desenvolvimento da validação da aprendizagem não formal e
informal em países específicos (ver Secção 4.5.1). Além disso, apesar de a disponibilidade dos dados
poder indicar uma abordagem mais sistemática à validação da aprendizagem não formal e informal, a
relação entre a recolha de dados e a fase de desenvolvimento da validação da aprendizagem não
formal e informal é mais complexa, dado que alguns países com sistemas de validação da
aprendizagem não formal e informal muito desenvolvidos não asseguram, apesar de tudo, a recolha
sistemática de dados (a Suécia e o Reino Unido, por exemplo).

Conclusões
Este Capítulo debruçou-se sobre os tipos de oferta e as estruturas organizacionais que podem reduzir
as barreiras existentes em relação à participação dos adultos em atividades de educação e formação.
Identificadas através de levantamentos estatísticos, estas barreiras incluem, na maioria dos países,
limitações de tempo associadas a responsabilidades familiares e horários de trabalho, assim como a
falta de pré-requisitos (por exemplo, condições de acesso). Embora os conflitos com os horários de
trabalho aumentem proporcionalmente ao nível de escolaridade dos adultos, as limitações de tempo
associadas às responsabilidades familiares afetam todos os adultos de forma semelhante.
O ensino a distância é reconhecido como sendo a modalidade que oferece maior flexibilidade aos
aprendentes, especialmente porque reduz as limitações de tempo. A análise de uma oferta
publicamente subsidiada de programas de ensino a distância para adultos por toda a Europa mostra
que apenas uma minoria de países dispõe de uma oferta abrangente e institucionalizada em
funcionamento. Contudo, alguns países oferecem programas de ensino a distância de larga escala, e
o número de participantes em termos absolutos confirma a sua relevância para os aprendentes
adultos. Quanto a qualquer foco específico em adultos pouco qualificados, é interessante salientar o
caso da Irlanda, onde o ensino a distância está a ser promovido pela National Adult Literacy Agency
(NALA), criando desse modo uma oferta orientada para os adultos que apresentam dificuldades em
literacia básica e escassez de competências básicas. Em diversos países podem ser encontrados
exemplos de portais eletrónicos de aprendizagem livres e gratuitos, ainda que o exemplo de Aula
Mentor em Espanha seja interessante, dado que combina um ambiente virtual de aprendizagem com
uma infraestrutura de espaços físicos de aprendizagem que contam com computadores e tutores.
Contudo, é de salientar que os dados estatísticos sobre a proporção de aprendentes a distância entre
os adultos não revelam qualquer ligação óbvia entre a extensão e a institucionalização da oferta de
ensino a distância e o grau de participação dos adultos. São poucos os países que monitorizam os
índices de participação, e ainda menos os que recolhem informação detalhada acerca dos
participantes, o que torna difícil avaliar o nível de participação de grupos específicos como os adultos
pouco qualificados.
A oferta de programas modulares de educação de adultos e de qualificações baseados em créditos
revelou-se um fator potencialmente motivador para aprendentes adultos, oferecendo a possibilidade
de individualizar e de encurtar percursos de aprendizagem. Atualmente, a maioria dos países
europeus oferece pelo menos alguns programas modulares para adultos. Se em certos países a
modularização não é um fenómeno novo, em muitos outros só recentemente realizou progressos no
terreno.
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De igual modo, as recomendações políticas têm defendido um aumento na oferta de qualificações
baseadas em créditos, permitindo aos aprendentes aprender ao seu próprio ritmo. Apesar dos
progressos neste campo, por exemplo, no âmbito da implementação da ECVET, pouca informação
existe sobre a participação dos adultos em programas ou qualificações baseados em créditos. Cerca
de metade dos países europeus informa que existem alguns programas ou qualificações baseados
em créditos disponíveis para adultos e, em dois sistemas educativos (Finlândia e Reino Unido
(Escócia)) praticamente todas as qualificações utilizam o sistema de créditos. Infelizmente, nos níveis
de ensino mais baixos, encontram-se menos qualificações baseadas em créditos, e na área das
competências básicas são praticamente inexistentes. Consequentemente, os adultos pouco
qualificados são os que menos beneficiam deste tipo de medida.
Como o percurso de aprendizagem dos adultos, particularmente os pouco qualificados, é geralmente
menos direto, a análise também se focou nos requisitos de progressão entre o ensino secundário
inferior e o superior, e deste para o ensino superior. Em linhas gerais, nos países do leste e sudeste
europeu há menos opções abertas aos adultos quando transitam do nível secundário inferior para o
secundário superior quando comparados com os países da Europa ocidental e do norte. Geralmente,
os programas do ensino secundário superior geral parecem exigir a conclusão do nível secundário
inferior com mais frequência do que os programas profissionalizantes no mesmo nível.
No que diz respeito às vias de acesso ao ensino superior, verifica-se uma divisão semelhante entre
os países. Enquanto os países do centro e leste da Europa tendem a exigir de forma sistemática a
conclusão do nível secundário superior como condição de ingresso no ensino superior, os sistemas
de educação na Europa ocidental e do norte tendem a ser mais flexíveis a este respeito. Aqui, as
estatísticas permitem analisar as medidas institucionais em relação com a percentagem de
estudantes que ingressam no ensino superior através de vias alternativas. Os dados mostram que
onde existem medidas alternativas, o nível de utilização varia, o que aponta para a necessidade de
explorar mais com vista a averiguar as causas deste comportamento, por exemplo, investigando as
políticas de seleção das universidades.
A última medida debatida neste Capítulo destinada a injetar flexibilidade no sistema educativo –
validação da aprendizagem não formal e informal – destina-se a capacitar os aprendentes pouco
qualificados e aumentar a sua motivação para a aprendizagem ao longo da vida. A mais recente
atualização do Inventário Europeu sobre a validação da aprendizagem não formal e informal (2014)
mostra progressos significativos em determinadas áreas relacionadas com a validação da
aprendizagem não formal e informal, tais como as estratégias, quadros legais, ligações a sistemas de
crédito e, em menor grau, a participação. Porém, também identifica os desafios pendentes, como o
acesso, a sensibilização e o reconhecimento da validação da aprendizagem não formal e informal, a
sustentabilidade financeira e a recolha de dados. Além disso, apenas uma minoria de países prioriza
os grupos desfavorecidos (incluindo os adultos pouco qualificados), e menos de dez dos relatórios
nacionais de 2014 indicam que os adultos pouco qualificados se encontram entre os principais
utilizadores da validação da aprendizagem não formal e informal. É certo que os métodos utilizados
na recolha de dados devem ser melhorados de modo a proporcionar melhores provas sobre a
utilização da validação da aprendizagem não formal e informal. A recolha de dados da Rede Eurydice
ofereceu apenas um exemplo que informa sobre a percentagem de qualificações emitidas a partir da
utilização da validação da aprendizagem não formal e informal (Noruega) e identificou apenas alguns
países cujos dados sobre este domínio permitem uma desagregação por perfil de utilizador. Ainda
assim, na maioria dos casos, não existem dados estatísticos sobre o impacto mais alargado da
validação da aprendizagem não formal e informal e só alguns países preveem efetuar esse tipo de
levantamento. Desse modo, está a perder-se a oportunidade de averiguar se um dos principais
grupos prioritários – adultos pouco qualificados – estará a beneficiar plenamente do sistema.
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De um modo geral, a monitorização e avaliação parecem representar os principais pontos fracos nas
medidas destinadas a aumentar a flexibilidade (ensino a distância, programas modulares e
qualificações baseadas em créditos, transição e validação da aprendizagem não formal e informal)
nos sistemas de ensino para adultos. Na ausência de dados sólidos e sistemáticos sobre a
participação dos adultos pouco qualificados, é difícil determinar com exatidão se os mecanismos
existentes respondem às necessidades específicas deste grupo e, consequentemente, incentivam e
facilitam a sua participação na aprendizagem ao longo da vida.
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CAPÍTULO 5: ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO E DE MOBILIZAÇÃO
E SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO
Vários documentos estratégicos recentes da União Europeia sublinham a importância das atividades
de sensibilização e dos serviços de orientação. Em 2008, a Resolução do Conselho sobre como
integrar melhor a orientação ao longo da vida nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida ( 1)
sublinhou a necessidade de facilitar o acesso de todos os cidadãos aos serviços de orientação e
especialmente por parte dos grupos mais desfavorecidos. Além disso, convidou os Estados-Membros
a encorajar a aquisição de competências de gestão da carreira ao longo da vida e desenvolver a
garantia de qualidade nos serviços de orientação. A mais recente resolução da renovada agenda
europeia no domínio da educação de adultos ( 2) incitou a um aumento da participação de adultos
pouco qualificados e desfavorecidos e propõe um foco no desenvolvimento das suas competências
básicas, por exemplo através da orientação, validação da aprendizagem não formal e informal e
acesso a iniciativas de “segunda oportunidade”. Apela ainda a uma maior sensibilização entre os
adultos para o facto de a aprendizagem constituir um processo contínuo a que devem dedicar-se
regularmente ao longo de toda a vida, especialmente em períodos de desemprego ou de mudança de
carreira. Adicionalmente, uma das prioridades da Comunicação da Comissão “Repensar a Educação:
investir nas competências para melhores resultados socioeconómicos” (Comissão Europeia, 2012b)
consiste na redução do número de adultos com baixos níveis de competências através de diferentes
meios tais como o estabelecimento de pontos de acesso (balcões únicos) que integrem diferentes
serviços, como a validação da aprendizagem não formal e informal e a orientação profissional, que
oferecem percursos de aprendizagem personalizados para aprendentes individuais.
Com base nas prioridades políticas acima enumeradas, é objetivo do Capítulo atual explorar as
atividades de sensibilização e os serviços de orientação para aprendentes adultos. Numa primeira
parte, faz-se uma análise das atividades de sensibilização implementadas por toda a Europa. Em
seguida, ocupa-se dos serviços de orientação, dando uma atenção especial aos serviços
subvencionados pelo Estado e externos aos serviços públicos de emprego (SPE). Esta parte
debruça-se também sobre os instrumentos de autoajuda, concretamente a existência de bases de
dados eletrónicas com informação acerca das oportunidades de aprendizagem disponíveis para
adultos. A Secção final avalia os “balcões únicos”, ou seja, locais que integram diferentes serviços de
aprendizagem ao longo da vida adaptados à necessidade de cada aprendente.

5.1. Promoção da aprendizagem dos adultos através de estratégias de
sensibilização e de mobilização
No que toca a consciencializar os adultos dos benefícios da aprendizagem ao longo da vida, são
frequentemente utilizados dois termos de forma indistinta, designadamente “sensibilização” e
“mobilização”. Em geral, ambos os termos podem ser entendidos como atividades para promover a
aprendizagem entre os adultos e fomentar a sua participação na oferta existente de educação e
formação de adultos. No entanto, diferentes fontes fornecem diferentes definições para estes termos.
Por exemplo, o termo “sensibilização” é por vezes entendido numa perspetiva mais vasta e designa
atividades que visam tornar as pessoas, ou seja, aprendentes, prestadores de educação e decisores
políticos, conscientes dos benefícios da educação e formação de adultos. Esta definição aplica-se a
um recente guia europeu que promove estratégias para melhorar a participação e a tomada de
consciência em relação à aprendizagem de adultos (Comissão Europeia, 2012c). Quanto ao termo
“mobilização” (outreach em inglês), várias fontes utilizam a definição de Ward (Ward, 1986, citado em
McGivney, 2001):
[…] um processo através do qual as pessoas que habitualmente não participam na educação de adultos são contactadas em
contextos não institucionais e passam a frequentar e, eventualmente, se envolvem no planeamento e desenvolvimento conjunto de
atividades, programas e cursos relevantes para as suas circunstâncias e necessidades (ibid., pp. 17-18).

(1)
(2)

Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros — Integrar melhor a orientação ao
longo da vida nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida, OJ C 319/02, 21.11.2008.
Resolução do Conselho sobre uma agenda renovada no domínio da educação de adultos, OJ C 372/1, 20.12.2011.
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Um glossário elaborado mais recentemente com o apoio das instituições europeias (NRDC, 2010a)
define outreach, da seguinte maneira:
[um] leque de atividades externas aos estabelecimentos de ensino formais concebidas para identificar e atrair não-aprendentes, a
fim de os encorajar a participarem em programas de educação e formação (ibid., p. 58).

De acordo com McGivney (2001) «o conceito [de outreach] está hoje fortemente associado com a
noção de desvantagem – no sentido em que visa alcançar pessoas que estão de algum modo
carenciadas. Por esta razão, o termo adquiriu uma certa conotação negativa: oferta de assistência a
pessoas pobres e carenciadas; níveis baixos e trabalho de remediação» (ibid., p. 17). Por outras
palavras, o termo outreach [doravante designado como “mobilização”] é comummente entendido
como uma forma de atrair pessoas para a aprendizagem, especialmente adultos que tiveram
experiências pouco positivas na educação formal.
Algumas fontes fornecem uma cartografia dos métodos e abordagens relacionados com a
mobilização, permitindo uma melhor interpretação do conceito. Neste contexto, o documento
estratégico Basic Skills Provision for Adults: Policy and Practice Guidelines (GHK, 2010) salienta que
«para alcançar os adultos pouco qualificados, é essencial transformar os seus ambientes de vida e de
trabalho em locais de aprendizagem. […] Um bom esforço de mobilização consiste em criar redes e
parcerias e assegurar a intermediação, aproximando as oportunidades de aprendizagem ao
aprendente e ao tempo de que dispõe» (ibid., pp. 12 e 20). De acordo com a mesma fonte, as
atividades de mobilização podem ser organizadas através de ligações com a comunidade,
campanhas de sensibilização e mobilização, centros de informação, dias abertos, palestras, briefings,
campanhas publicitárias, publicidade nos meios de comunicação social, semanas de aprendizagem
de adultos, pontos de informação em bibliotecas, etc.
Ao descrever as diferentes abordagens à “mobilização”, McGivney (2001) faz referência a quatro
modelos diferentes: o “modelo satélite” (criação de centros para a oferta de programas em
comunidades fora dos locais principais), o “modelo itinerante” (trabalho em várias organizações, como
centros comunitários, hospitais, prisões, etc.), o “modelo independente” (consiste em contactar as
pessoas fora dos contextos institucionais, por exemplo, na rua) e o “modelo domiciliário” (consiste em
visitar as pessoas ou prestar serviços nas suas casas). A mesma fonte destaca o papel de
abordagens mais recentes, incluindo o uso de serviços móveis de mobilização, a capacitação local
(ou seja, formar pessoas para que atuem como tutores a nível local) e serviços de ensino a distância.
Adicionalmente, a literatura sublinha que, para além de alargar a participação através da identificação
de indivíduos que pertencem a grupos sub-representados nos tipos de oferta educativa existente, é
igualmente importante identificar as comunidades vulneráveis. Aqui, o trabalho de mobilização referese à criação de novas oportunidades de formação, graças à colaboração entre os representantes das
comunidades desfavorecidas e os agentes encarregues de sensibilizar e mobilizar as comunidades
(McGivney, 1990 e 2000). No entanto, tal como descrito para o Reino Unido do início da década de
2000,
[…] são poucos os fundos públicos que permitem desenvolver o trabalho inicial com as novas comunidades, que é essencial. A
atividade de mobilização – envolvimento com as pessoas na comunidade, conquistar a sua confiança, escutá-las e traduzir aquilo
que se ouve em propostas construtivas em termos de aprendizagem – é uma das formas mais eficazes de alcançar as pessoas
menos representadas no ensino formal (McGivney, 2000 citado em McGivney 2006, pp. 80-81). No entanto, dado que esta ação
requer muito tempo e pessoal, obtém invariavelmente pouco apoio e poucos recursos (McGivney 2006, p. 81).

Conforme assinalado supra, o termo “mobilização” é com frequência entendido no sentido de
alcançar de diversas formas os adultos com poucas competências ou qualificações e torná-los
conscientes dos benefícios da educação de adultos. O presente Capítulo aplica esta definição do
conceito de mobilização. Todavia, também utiliza o termo “sensibilização”, especialmente ao
descrever as iniciativas direcionadas para todos os futuros aprendentes. De qualquer modo, antes de
analisar as atividades de sensibilização e de mobilização implementadas pelos países europeus, é
necessário avaliar os dados contextuais que permitem uma melhor compreensão da sua relevância.
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5.1.1. A importância da mobilização
Os dados recolhidos pelo Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES) permitem determinar o
contexto em que é debatido o papel das atividades de sensibilização e de mobilização no aumento da
participação na aprendizagem ao longo da vida. Há dois elementos deste inquérito que suscitam
particular interesse. Em primeiro lugar, os dados que permitem compreender melhor as razões pelas
quais os adultos não participam na aprendizagem ao longo da vida; em segundo, os dados que
indicam em que medida as pessoas procuram informação acerca das oportunidades de
aprendizagem.
No âmbito do AES, foi solicitado aos adultos que não participaram na educação e formação durante
os 12 meses que precederam o inquérito que indicassem a razão da sua não-participação. Em média,
nos países da UE, mais de 80 % dos não-participantes declararam que simplesmente não quiseram
participar na educação e formação, o que revela que a falta de interesse é, de longe, a razão mais
comum para a não-participação.
Ao analisar a falta de interesse em função do nível mais elevado de escolaridade dos inquiridos
(Figura 5.1), observa-se que há pouca variação entre os diferentes grupos populacionais. Porém, em
praticamente todos os países (a Irlanda é a única exceção), a falta de interesse é mais percetível
entre os adultos com um nível de escolaridade abaixo do ensino superior em confronto com os
adultos que concluíram os estudos superiores. Esta situação deve ser interpretada conjuntamente
com as estatísticas da participação, demonstrando que os adultos que completaram o ensino superior
são os mais suscetíveis de participar na aprendizagem ao longo da vida (para mais detalhes, ver
Capítulo 1, Figura 1.7). Pelo contrário, os adultos com um nível de escolaridade mais baixo –
particularmente os que não concluíram o ensino secundário superior – caracterizam-se por uma
participação limitada na aprendizagem ao longo da vida e, como ilustra a Figura 5.1, o interesse que
expressam na participação em atividades de aprendizagem ao longo da vida é menor quando
comparado com os adultos com um nível de escolaridade mais alto.
Figura 5.1: Adultos (25-64 anos) que não participaram na educação e formação e que indicaram não estar
interessados em participar (%), por nível de escolaridade mais elevado atingido, 2011
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Fonte: Eurostat (AES). Código online de acesso aos dados: trng_aes_197 (dados extraídos em junho de 2014).
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Notas explicativas
UE-28: Valores estimados.
A Figura refere-se apenas a adultos (25-64 anos) que não participaram em atividades de educação e formação nos 12 meses
que precederam a realização do inquérito. Não tem em consideração o facto de a participação (e a não-participação) variar
entre os países (para mais detalhes, ver Capítulo 1, Figura 1.6).

Nota específica por país
Roménia: Baixa fiabilidade.

O interesse em participar na aprendizagem ao longo da vida está estreitamente ligado à procura de
informação, de forma autónoma, sobre as oportunidades de aprendizagem ou ofertas formativas
disponíveis. O Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES) cobriu este campo através de uma
pergunta que pretendia saber se os inquiridos (quer tenham ou não participado na aprendizagem ao
longo da vida) procuraram obter informação acerca das oportunidades de aprendizagem durante os
12 meses que precederam o inquérito.
O inquérito revela que, em média, entre todos os países da UE, cerca de um quarto das pessoas
(27 %) procuram informação acerca de oportunidades de aprendizagem, em contraste com
aproximadamente três quartos (73 %) que não têm qualquer interesse em fazê-lo.
Observam-se diferenças consideráveis quando analisamos a procura de informação sobre
oportunidades de aprendizagem por nível de escolaridade mais elevado atingido (Figura 5.2).
Efetivamente, em todos os países europeus, as pessoas com um nível de escolaridade mais baixo
são menos suscetíveis de procurar informação acerca de oportunidades de aprendizagem do que as
pessoas que possuem um nível de escolaridade mais elevado. Em média, entre os países da UE,
cerca de 86 % dos adultos cujo nível máximo de estudos é o secundário inferior não procuram
informações sobre oportunidades de aprendizagem. No caso dos indivíduos que concluíram o nível
secundário superior, esta percentagem situa-se em cerca de 76 % e para aqueles que são titulares
de um diploma do ensino superior, fica em 57 %.
Figura 5.2: Adultos (25-64 anos) que não procuraram informação sobre oportunidades de aprendizagem nos 12
meses que precederam o inquérito (%), por nível de escolaridade mais elevado atingido, 2011
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Fonte: Eurostat (AES). Dados extraídos e calculados pelo Eurostat.

Nota explicativa
UE-28: Valor estimado.
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Os dados específicos indicam que numa dúzia de países (Bélgica, Bulgária, República Checa,
Grécia, Itália, Chipre, Lituânia, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia) mais de 90 % dos indivíduos
pouco qualificados não procuram informação sobre oportunidades de aprendizagem. No extremo
oposto situam-se o Reino Unido (48 %), Luxemburgo (67 %), Dinamarca (73 %) e Finlândia (74 %),
onde os adultos pouco qualificados parecem ser ligeiramente mais ativos na procura de informação
sobre oportunidades de aprendizagem quando comparados com os outros países europeus.

5.1.2. Atividades de sensibilização e de mobilização na Europa
A falta de interesse na aprendizagem ao longo da vida (Figura 5.1) e a limitada pesquisa autónoma
de oportunidades de aprendizagem (Figura 5.2) confirmam a necessidade de reforçar a mobilização
dos adultos e de torná-los cientes das ofertas de aprendizagem disponíveis ou possibilitar a sua
cooperação na criação de novas ofertas à medida das suas necessidades específicas. No âmbito da
recolha de dados da Rede Eurydice, foi solicitado aos países que indicassem até três grandes
atividades publicamente subsidiadas destinadas à sensibilização da população para a educação e
formação de adultos, que tenham decorrido no seu contexto nacional durante os últimos cinco anos,
ou seja, entre 2009 e 2014. A recolha de dados teve em conta as atividades dirigidas a todos os
adultos e outras destinadas a grupos específicos. Conforme ilustra a Figura 5.3, quase todos os
países assinalam a existência deste tipo de atividade.
Figura 5.3: Campanhas de sensibilização e de mobilização direcionadas para adultos, 2009-2014

Foram realizadas importantes
campanhas de sensibilização
e de mobilização
Não foram realizadas
recentemente grandes
campanhas de sensibilização
e de mobilização

Fonte: Eurydice.

As atividades de mobilização e de sensibilização assumem uma variedade de formas e utilizam
diferentes abordagens. Podem ser campanhas gerais à escala nacional para promover a
aprendizagem dos adultos ou iniciativas concretas direcionadas para adultos com baixos níveis de
competências básicas ou pouco qualificados. Apesar de ser necessário um estudo específico para
oferecer um levantamento exaustivo desde campo, as subsecções seguintes agrupam as atividades
mencionadas pelos diferentes países, salientando alguns exemplos de práticas relevantes.
Cam p an h as g e ra is d e se n sib i liz ação
Entre as atividades dirigidas aos adultos em geral, diversos países organizam importantes eventos ou
campanhas pontuais que ocorrem durante um período de tempo limitado. Por exemplo, em 2011, a
República Checa conduziu uma campanha de sensibilização designada “Alargue os seus Horizontes”
destinada a promover a educação de adultos em geral, usando como os principais meios de
comunicação a televisão, rádio, imprensa e cartazes. Entre 2008 e 2012, a Estónia levou a cabo um
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projeto semelhante em que a associação de educadores de adultos (ANDRAS) lançou o programa
“Popularização da Educação de Adultos” que incluía séries de televisão, emissões radiofónicas e a
publicação de diversos números de uma revista. Além disso, desde janeiro de 2014 que o Reino
Unido (Irlanda do Norte) tem vindo a organizar a campanha publicitária “Skills to Success”, que
divulga um conjunto de programas, iniciativas e opções disponíveis para a aprendizagem ao longo da
vida. A campanha utiliza uma variedade de suportes de difusão, incluindo a televisão, a rádio,
publicidade em outdoor e digital.
Para além das campanhas baseadas em projetos com duração limitada, muitos países organizam
com regularidade eventos gerais de sensibilização. Os exemplos mais frequentes deste tipo de
atividades são as “semanas de educação de adultos (ou de aprendizagem ao longo da vida)”
reportadas pela República Checa, Dinamarca, Estónia, Croácia, Finlândia, Eslovénia e Reino Unido.
Em alguns países, são eventos já com longa data. No Reino Unido (Inglaterra), por exemplo, a
primeira Adult Learners’ Week decorreu em 1991 e continua a ser organizada pelo NIACE (National
Institute of Adult Continuing Education) em Inglaterra e no País de Gales. A Eslovénia lançou um
evento semelhante em 1996, e a Estónia e Finlândia em 1998. Curiosamente, a Eslovénia enriqueceu
recentemente a sua semana de aprendizagem ao longo da vida com um conjunto de eventos
conhecidos como “Desfile de Aprendizagem – Dias das Comunidades de Aprendizagem”. Estas
atividades decorrem durante a semana da aprendizagem ao longo da vida e têm uma natureza local e
de multi-parcerias, o que significa que envolvem normalmente até 30 entidades parceiras geralmente
coordenadas por um centro de educação de adultos da região. A Finlândia também reporta o mesmo
tipo de abordagem de multi-parcerias na sua semana anual de orientação e de aprendizagem ao
longo da vida. Aqui, o evento envolve uma dúzia de órgãos da administração central, incluindo
autoridades educativas, representantes de empresas e parceiros sociais. Se é certo que cada
campanha é um evento singular em termos de tema e de implementação, por outro lado inclui
atividades promocionais que decorrem em todo o país. É ainda de referir que as semanas de
educação de adultos se centram, por vezes, em temas concretos e daí terem um caráter específico
em vez de geral. É o caso na Dinamarca, onde as semanas da educação de adultos em 2013 e 2014
tiveram um foco específico em programas para adultos com baixo nível de competências básicas.
Em paralelo com as semanas de adultos (ou de aprendizagem ao longo da vida), os países reportam
outras iniciativas importantes a nível de sensibilização regularmente organizadas. Por exemplo, o
Instituto para a Educação de Adultos (SIAE) esloveno organiza um evento anual conhecido como
“Prémios para a Promoção da Aprendizagem e dos Conhecimento dos Adultos” que centra as
atenções em indivíduos, grupos ou instituições que produziram resultados notáveis no respeitante à
aprendizagem ao longo da vida. Entre 1997 e 2013, o instituto atribuiu quase 200 prémios. Além do
mais, a partir de 2007, o SIAE passou a liderar uma iniciativa suplementar intitulada “Modelos que
Inspiram” usando o mesmo princípio da promoção da aprendizagem ao longo da vida através de
histórias individuais excecionais.
As campanhas que visam sensibilizar a opinião geral da população também se podem centrar em
segmentos específicos da educação de adultos e do setor da educação e formação. Tais iniciativas
podem ser lançadas quando as autoridades centrais introduzem um novo tipo de oferta de
aprendizagem ao longo da vida. Este foi o caso na Polónia entre 2011 e 2012, quando as autoridades
centrais conduziram uma campanha nos meios de comunicação social para apresentar novos cursos
de formação criados no âmbito da reforma do sistema de EFP. Uma iniciativa semelhante teve lugar
em Espanha, onde uma recente campanha à escala nacional se centrou na promoção de novas
oportunidades para que a experiência profissional fosse reconhecida nacionalmente. Para além de
programas recentemente introduzidos, as campanhas centradas em segmentos específicos da
educação de adultos também podem fomentar a sensibilização relativamente à oferta a longo prazo.
Na Suécia, por exemplo, as autoridades centrais apoiam um evento anual especial conhecido como
“Dia das Secundárias Populares” durante o qual as pessoas podem visitar esse tipo de escola e obter
informações sobre a respetiva oferta educativa. Na Bélgica, a região de Bruxelas também
desenvolveu recentemente uma ação de divulgação sobre a sua oferta de longa data neste setor,
mas através de uma campanha única de sensibilização. Esta campanha decorreu em 2014, por
ocasião do 20º aniversário da instituição Bruxelles Formation, organismo consagrado à oferta de
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formação para o mercado de trabalho, e utilizou a televisão, a rádio, a Internet e os meios de
comunicação social.
Cam p an h as d i re cio n ad as p a ra d et e rm in ad a s co m p etên c ias , g ru p o s d e p o p u laçã o e p a rte s
in te res sad as
Algumas campanhas têm uma natureza mais direcionada, centrando-se em determinadas
competências, grupos populacionais ou partes interessadas.
Entre as campanhas centradas em competências específicas, refira-se a campanha nacional
realizada em 2013 pelo Luxemburgo, focada em diversas competências básicas, nomeadamente a
literacia, a numeracia e as TIC. A campanha incluiu a distribuição de postais, a criação de uma linha
telefónica gratuita para obter aconselhamento e informação acerca de cursos e ainda o lançamento
de um sítio de Internet com informações em texto, imagem e mensagens áudio.
Diversos países já implementaram iniciativas centradas especificamente na literacia (por exemplo, as
comunidades francófona e flamenga da Bélgica, Alemanha, Irlanda, França, Croácia, Áustria e
Turquia). Entre eles, a Comunidade flamenga da Bélgica organiza anualmente uma “semana da
literacia” e desenvolveu em 2014 uma plataforma TIC “Elevar os níveis de Literacia” que constitui um
ponto de referência para qualquer indivíduo à procura de informação ou apoio em matéria de literacia.
A Áustria também refere atividades de sensibilização dirigidas a pessoas que enfrentam dificuldades
a nível da literacia funcional. Entre as ações desenvolvidas incluem-se pósteres afixados em espaços
públicos e anúncios publicitários na imprensa local ou regional que se destinam a incentivar quem
enfrenta problemas de literacia a visitar um estabelecimento de ensino e receber orientação sobre
como melhorar a sua situação. O Reino Unido (Escócia) tem vindo a organizar, desde 2004, uma
campanha nacional (The Big Plus) que visa incentivar os adultos a melhorar as suas competências a
nível da leitura, escrita e numeracia. Inclui um sítio de Internet, ações publicitárias e uma linha de
assistência telefónica. Em 2012, a Alemanha lançou uma campanha destinada a informar o público
em geral acerca do tópico da iliteracia funcional. Em França, durante o ano de 2013, o PrimeiroMinistro declarou como prioridade nacional (Grande cause nationale), o combate à iliteracia. As
atividades promovidas incluíam uma campanha nos meios de comunicação social (rádio, imprensa e
televisão) que visava consciencializar e mobilizar as diferentes partes interessadas. A Irlanda fornece
outros exemplos de atividades direcionadas para a literacia, incluindo várias campanhas de televisão
e de publicidade com o objetivo de aumentar a consciência da população quanto aos serviços de
literacia de adultos e ao tópico da iliteracia. A maior partes destas atividades foram desenvolvidas por
um organismo central focado especificamente na literacia de adultos (Agência Nacional de Literacia
de Adultos – NALA).
Estreitamente ligada às campanhas de literacia encontram-se as iniciativas centradas na aquisição de
uma língua nacional por parte da população imigrante. No contexto destas iniciativas, a Comunidade
flamenga da Bélgica implementou, em 2014, uma campanha que promoveu a aquisição da língua
neerlandesa em contextos de aprendizagem informais.
Existem ainda campanhas concentradas nas competências TIC. Por exemplo, a Comunidade
flamenga da Bélgica realiza anualmente uma semana digital. Este evento, que é largamente
promovido através dos media, permite aos adultos participar em várias atividades de aprendizagem
localmente e de forma gratuita, incluindo instruções sobre como trabalhar com dispositivos digitais,
software e a Internet. Além disso, em 2014, a mesma região da Bélgica realizou uma campanha
separada destinada a ensinar a população mais idosa a utilizar a Internet. A Hungria e o Reino Unido
também desenvolveram campanhas com o objetivo de fomentar as competências digitais da
população adulta. Curiosamente, em ambos os casos, a metodologia inclui uma abordagem local de
capacitação, ou seja, formar indivíduos locais como instrutores. No Reino Unido, mais concretamente,
a campanha incentiva aqueles que têm um nível elevado de competências digitais a ajudar familiares,
amigos, colegas, clientes ou pessoas na comunidade a desenvolver as suas competências
informáticas básicas. No âmbito de um projeto financiado pela UE, a Hungria criou uma rede de
800 mentores encarregues de recrutar e motivar as pessoas para se inscreverem em cursos de TIC e
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de línguas estrangeiras financiados por fundos da UE. Entre dezembro de 2012 e janeiro de 2014,
aproximadamente 100 000 pessoas iniciaram um curso financiado por este projeto.
Passando deste tipo de iniciativa no âmbito das “competências básicas” para outro tipo de medidas
de sensibilização, a Islândia reporta uma campanha nacional que funciona desde 2004 e que se
dirige a indivíduos subqualificados. A campanha visa orientar estas pessoas para os diferentes tipos
de oferta disponível (ou seja, programas educativos e validação da aprendizagem prévia) que lhes
permitirá atualizar as suas qualificações.
Além disso, diversos países canalizam os seus esforços para os desempregados, procurando
informá-los sobre as oportunidades de aprendizagem disponíveis. Por exemplo, em 2013, a região de
Bruxelas na Bélgica realizou uma campanha multimédia direcionada para jovens desempregados,
visando motivá-los para prosseguir um programa de educação ou de formação. Incluiu publicidade
em transportes públicos assim como uma distribuição massiva de folhetos informativos.
Paralelamente aos aprendentes, as medidas específicas também se podem focar noutras partes
interessadas. A Bélgica representa um exemplo interessante neste sentido. Aqui, a instituição
Bruxelles Formation, que se concentra na educação e formação de pessoas desempregadas
ativamente à procura de emprego, realizou em 2013 uma campanha nos media e outdoor que
encorajava os empregadores a contratar pessoas que frequentaram um curso oferecido pela
instituição.
Ava lia ção d a ef ic áci a d a s at i vid ad es d e sen sib i li zaç ão e d e m o b il iz ação
Medir a eficácia das atividades de sensibilização e de mobilização não é tarefa fácil. Conforme já
observado no documento estratégico da UE “Basic Skills Provision for Adultos: Policy and Practice
Guidelines” (GHK, 2010), «a avaliação do trabalho de sensibilização e mobilização vai além das
medidas quantitativas, na assunção de que é algo que exige tempo, os seus resultados não são
visíveis de imediato e consiste essencialmente num processo» (ibid., p. 20). De facto, no âmbito da
recolha de dados da Rede Eurydice, a maioria dos países declara não avaliar o impacto das
atividades de sensibilização e de mobilização em relação à participação de grupos específicos da
população na educação e formação.
Entre os países que informam ter realizado avaliações de impacto, Portugal indica que apesar das
campanhas de promoção da iniciativa “Novas Oportunidades” (para mais detalhes sobre esta
iniciativa, ver EACEA/Eurydice 2011a, pp. 28-29), os grupos mais vulneráveis, concretamente os
indivíduos sem qualificações e trabalhadores mais velhos, não beneficiaram plenamente das
oportunidades oferecidas pelo projeto.
Outros países ou regiões de países também comunicam os resultados das suas avaliações. No
entanto, não incluem o impacto sobre grupos específicos da população. Por exemplo, na região de
Bruxelas na Bélgica, a instituição Bruxelles Formation, tendo conduzido recentemente várias
campanhas de sensibilização e de mobilização (para mais detalhes, ver supra), observou um
aumento de visitantes no seu sítio de Internet, e ainda um aumento de inscrições num programa de
formação. Como a instituição se concentra na oferta de programas para o mercado de trabalho, a
maioria dos seus utilizadores são pessoas desempregadas. A Polónia também acusa efeitos positivos
da campanha de 2012 destinada a promover a reforma do sistema polaco de ensino profissional e de
formação contínua (para mais detalhes, ver supra). A campanha resultou na inscrição dos primeiros
participantes nas novas ofertas de ensino e formação profissionais contínuos (CVET).
Malta e Islândia não disponibilizam resultados de avaliações, mas informam que as respetivas
autoridades centrais recolhem dados que poderiam permitir a realização de avaliações de impacto.
Por exemplo, em Malta, a Direção Geral da Aprendizagem ao Longo da Vida conduz inquéritos
dirigidos a quem participa em programas dispensados por esta autoridade. Os inquéritos incluem
perguntas sobre a forma como as pessoas tomaram conhecimento da atividade educativa em que se
inscreveram. Todavia, os dados não são usados para analisar uma possível ligação entre programas
participação e atividades de mobilização.
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Existem igualmente avaliações de cariz mais genérico, que se relacionam normalmente com
atividades de sensibilização e de mobilização que se repetem com regularidade. Na Comunidade
flamenga da Bélgica, por exemplo, cada uma das diferentes campanhas anuais descritas acima está
sujeita a uma avaliação, favorecendo a introdução de melhorias em eventos futuros. De igual modo,
na Eslovénia, cada semana de aprendizagem ao longo da vida (para mais detalhes, ver supra) é
avaliada de maneira a melhorar os eventos subsequentes.

5.2. Melhoria da participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida
através da oferta integral e acessível de serviços de orientação e de
ferramentas de autoajuda
Paralelamente às atividades de mobilização, os serviços de orientação também podem desempenhar
um papel importante em termos de encorajar os adultos a participar na educação e formação. Em
concreto, esses serviços podem ajudar estas pessoas a estabelecer objetivos de aprendizagem e de
progressão, a identificação de opções de educação e formação mais adequadas e o planeamento do
percurso a seguir para atingir os objetivos fixados. Além disso, «serviços eficazes de informação,
orientação e aconselhamento podem ajudar a criar ambientes de aprendizagem acessíveis, apoiar a
aprendizagem em todas as idades e numa diversidade de contextos, e capacitar os cidadãos para
gerir a sua aprendizagem e o seu trabalho» (OCDE 2010, p. 86).
Um glossário desenvolvido pela Rede Europeia para as Políticas de Orientação ao Longo da Vida
3
(European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) ( ) define orientação como o apoio prestado
aos indivíduos para fazer as suas escolhas em termos de educação, formação e emprego. A
orientação pode incluir um leque de serviços prestados através de meios variados. Atualmente, os
tradicionais serviços de orientação presenciais são frequentemente complementados por tecnologia,
o que se associa aos conceitos de e-orientação, orientação online, orientação na Internet ou
orientação telefónica. Alguns desses serviços podem incluir instrumentos de autoavaliação que
complementam os que são providenciados durante o contacto direto com um conselheiro de
orientação. Os emails, chats, sms e redes sociais também podem ser adicionados ao processo de
orientação. No entanto, como foi salientado por um recente estudo do Cedefop, «apesar do acesso
fácil e de uma abundância de informação, os clientes necessitam ocasionalmente de apoio
profissional para compreender e interpretar a informação corretamente» (Cedefop 2011, p. 61). Por
outras palavras, ainda que as ferramentas de autoajuda possam desempenhar um papel importante
na oferta de serviços de orientação, não são necessariamente uma opção para toda a gente e devem
ser acompanhadas de uma abordagem presencial mais estruturada entre o cliente/utilizador e o
profissional de orientação (ibid.).
A presente Secção aborda os serviços de orientação disponíveis a aprendentes adultos e divide-se
em três partes. A primeira contém dados estatísticos contextualizados, debruçando-se sobre a
utilização que os cidadãos europeus fazem dos serviços de orientação. A segunda explora os
serviços de orientação subsidiados pelo Estado existentes que incluem os adultos entre os seus
grupos-alvo. A última parte centra-se em ferramentas de pesquisa auto direcionada, em particular, as
bases de dados desenvolvidas com fundos públicos e que contêm informações sobre as
oportunidades de aprendizagem disponíveis para aprendentes adultos.

5.2.1. Utilização dos serviços de orientação pelos cidadãos europeus
Um recente inquérito Eurobarómetro (Comissão Europeia, 2014b) examinou a utilização de serviços
de orientação pelos cidadãos europeus, detendo-se concretamente nos serviços de orientação
profissional, ou seja, serviços que normalmente incluem elementos de orientação em matéria de
educação e formação.
(3)

O ELGPN é uma plataforma para a cooperação entre os Estados-Membros da UE em políticas de orientação nos setores
da educação e do emprego. O glossário desenvolvido pode ser consultado no seguinte endereço:
http://www.elgpn.eu/glossary/glossary (Acedido em 27 de janeiro, 2015).
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No âmbito deste inquérito, foi pedido a indivíduos com 15 e mais anos que indicassem se já alguma
vez tinham recorrido a um serviço de orientação profissional (Figura 5.4). Em média, nos países da
UE, cerca de um quarto dos inquiridos responderam afirmativamente. No entanto, há importantes
variações entre os países. Dinamarca (55 %), Suécia (47 %) Alemanha (40 %) e Irlanda (37 %) são
os países com a mais elevada proporção de indivíduos que utilizaram um serviço de orientação
profissional. No extremo oposto encontram-se países onde uma pequena proporção de pessoas
recorreu a este tipo de serviço, nomeadamente a Bulgária (3 %), Hungria (3 %), Itália e Eslováquia
(ambas com 6 %).
O inquérito também inquiriu sobre as razões pelas quais as pessoas nunca recorreram a um serviço
de orientação profissional. Os dados mostram que a falta de acesso é a razão mais comum na Itália,
Bulgária, Eslováquia, Portugal e Grécia.
Figura 5.4: Utilização de serviços de orientação profissional por indivíduos de 15 e mais anos, 2014
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Fonte: Eurobarómetro especial 417 (Comissão Europeia, 2014b).

Notas explicativas
No âmbito do Inquérito Eurobarómetro 417 (Comissão Europeia, 2014b), os inquiridos responderam à seguinte pergunta
(Pergunta QB18): “Já alguma vez utilizou um serviço de orientação profissional?”, tendo como possibilidade de resposta: “Sim”,
“Não, nunca teve acesso a um serviço de orientação profissional, “Não, por outras razões”, “Não sabe”.
Número total de inquiridos: 27 998.
É importante observar que os serviços de orientação profissional incluem não só os serviços prestados por instituições públicas
ou em nome das mesmas (por exemplo, escolas ou serviços públicos de emprego (SPE)), como também as organizações
privadas, e que o entendimento que os inquiridos têm relativamente ao conceito de orientação profissional pode divergir entre
os países. Além disso, os dados devem ser interpretados com prudência, dada a metodologia do inquérito e a amostra
comparativamente pequena em cada país. Contrariamente a quaisquer outros dados apresentados no relatório, as respostas
referem-se a um período de referência plurianual variado (“ao longo da vida”), ilustrando a evolução das oportunidades e
atitudes durante um período de 50 anos. Por conseguinte, os dados não contemplam necessariamente o atual estado da oferta
dos serviços de orientação ou a inclinação atual dos adultos para tirarem vantagem dos serviços oferecidos.

O inquérito fornece igualmente informações sobre as características específicas dos inquiridos,
nomeadamente a idade, o nível de escolaridade e a categoria profissional. Apesar da dimensão da
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amostra não permitir a análise dos dados a nível nacional, é possível avaliar os padrões médios entre
os países da UE.
Se for considerada a idade dos inquiridos, os dados mostram que os jovens e jovens adultos (15-24
anos) têm muito mais probabilidade de utilizar um serviço de orientação profissional (36 %) do que
indivíduos em faixas etárias mais elevada, nomeadamente os que têm idades entre os 25-39 anos
(31 %), 40-54 anos (27 %) e 55+ anos (12 %). Este facto pode explicar-se parcialmente por uma
progressiva integração da orientação profissional na oferta escolar ( 4) e nas instituições de ensino
superior. De facto, a maioria dos inquiridos (61 %) indicou que recorreu a um serviço de orientação
profissional enquanto estava ainda em situação escolar. Acresce que, entre os estudantes inquiridos,
37 % confirmaram a utilização de um serviço de orientação profissional.
Observando os resultados na perspetiva do nível de escolaridade mais elevado atingido, torna-se
evidente que as pessoas que detêm um diploma do ensino superior têm mais probabilidades de ter
recorrido a um serviço de orientação profissional (33 %) do que as que concluíram no máximo o nível
secundário inferior (19 %). No que respeita aos inquiridos que concluíram, no máximo, o nível
secundário superior, pode observar-se uma diferença entre os que seguiram o ensino geral e os que
optaram por um programa de ensino e formação profissionais (EFP), sendo a segunda categoria mais
suscetível de ter utilizado um serviço de orientação profissional (17 % contra 26 %).
Relativamente às categorias profissionais, os gestores são mais suscetíveis de ter recorrido à
orientação profissional (34 %) do que outras categorias de profissionais, nomeadamente
trabalhadores administrativos (29 %), trabalhadores manuais (27 %) ou trabalhadores por conta
própria (19 %). Entre os inquiridos desempregados, 33 % utilizaram um serviço de orientação
profissional, enquanto entre “grupos domésticos” só 19 % responderam o mesmo.

5.2.2. Serviços de orientação nos países europeus
No âmbito da recolha de dados da Rede Eurydice, foi solicitado aos países que providenciassem
informações acerca de serviços de orientação de larga escala e publicamente subsidiados que
incluíssem os adultos entre os seus grupos-alvo. A recolha de dados incidiu sobre os serviços abertos
a todos os adultos e outros serviços direcionados para grupos específicos da população adulta. Além
disso, foi pedido às autoridades centrais que informassem sobre a forma como avaliam o impacto
destes serviços na participação de grupos específicos da população adulta em atividades de
educação e formação, incluindo os adultos pouco qualificados, trabalhadores mais velhos, migrantes
e desempregados.
Se r viço s d e o rien t aç ão p ar a ad u lt o s p rest ad o s p e lo s s e rvi ço s p ú b li co s d e em p r eg o
Na maioria dos países, os principais serviços de orientação profissional publicamente subsidiados e
abertos aos adultos localizam-se no seio dos serviços públicos de emprego (SPE) (Sultana e Watts,
2006). Os SPE associam-se geralmente a quatro grandes funções, a saber, intermediação entre as
entidades empregadoras que recrutam trabalhadores e aqueles que procura emprego, prestação de
informações sobre o mercado de trabalho, gestão de programas de adaptação ao mercado de
trabalho, e gestão dos subsídios de desemprego (Thuy, Hansen e Price, 2001 citado em Sultana e
Watts, 2006). O terceiro elemento – programas de adaptação ao mercado de trabalho – engloba
programas de apoio à procura de emprego, programas de formação e de educação, e programas de
criação direta de emprego. Os serviços de orientação, que recaem sob a alçada dos programas de
apoio à procura de emprego, podem incluir o apoio individual (por exemplo, programas de orientação
e aconselhamento profissionais), atividades de grupo (por exemplo, clubes de emprego e workshops)
e oferta de autoajuda (ibid.).

(4)

Para mais detalhes sobre a orientação escolar e profissional na oferta escolar, consulte-se o Capítulo 5 em Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014.
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Se na maioria dos países os SPE estão teoricamente abertos a todos os adultos, na realidade, a
oferta que asseguram – incluindo os serviços de orientação – é muitas vezes restrita a
desempregados ativamente à procura de emprego. Isto aplica-se, concretamente, a serviços
individuais de cariz presencial (Sultana e Watts, 2006). Acresce o facto de que a orientação em
matéria de educação e formação prestada no contexto dos SPE, e a subsequente oferta de
programas de educação e formação, destinam-se principalmente à integração no mercado de
trabalho ou à reintegração de indivíduos desempregados. Além disso, os SPE também podem
providenciar apoio reforçado na orientação de categorias específicas de desempregados, incluindo os
de longa duração, mulheres repatriadas, portadores de deficiência, minorias étnicas, jovens sem
qualificações formais e experiência profissional, etc. (Cedefop e Sultana, 2004).
Não obstante o facto de os SPE se concentrarem em desempregados à procura de emprego, muitas
vezes disponibilizam ferramentas e apoio que podem ser utilizados por um público mais vasto. A
transição para serviços de orientação prestados online e o desenvolvimento de ferramentas de autoorientação e de autoavaliação veio facilitar este potencial. De facto, Sultana e Watts (2006) notam
uma transição notável para serviços de autoajuda, em concreto um significativo investimento nacional
no desenvolvimento, adaptação ou adoção das TIC e de software que visa facilitar o acesso, em
modalidade de autoajuda, à informação e orientação profissional, mercado de trabalho, educação e
formação contínuas e orientação através de ferramentas de autoajuda. São apontados os seguintes
exemplos:
O desenvolvimento de pacotes de auto exploração pessoal e profissional (por exemplo, Áustria, Bélgica-VDAB, Estónia, Irlanda,
Lituânia); serviços de procura de emprego baseados na Internet (por exemplo, Estónia, Irlanda); e registo online, integrando a
possibilidade de submeter o CV de cada um (por exemplo, Dinamarca, Irlanda, Malta) ou de construir um “registo pessoal de
competências” online (por exemplo, Luxemburgo). Alguns SPE também dão aos utilizadores a possibilidade de criar os seus
próprios domínios, para que se possam autopromover de forma mais eficaz (por exemplo, Grécia e Países Baixos). Outro exemplo é
o uso da tecnologia de call-centre, que pode variar desde um simples número de telefone que permite o acesso à informação
(Bélgica-VDAB, Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Noruega, Polónia, Eslovénia), até um envolvimento mais profundo numa
entrevista de aconselhamento a distância (por exemplo, Polónia, Suécia) (ibid., p. 37).

Exemplos adicionais fornecidos pela recolha de dados da Rede Eurydice incluem as iniciativas da
instituição Bruxelles Formation (Bélgica – região de Bruxelas) que consistem em dois tipos de serviço
de orientação: um serviço aberto a todos os adultos, apoiado por uma plataforma online (conhecido
como Bruxelles Formation Carrefour) e outro (conhecido como Bruxelles Formation Tremplin) que se
foca especificamente nos desempregados mais vulneráveis. Na Valónia (Bélgica), a instituição Forem
implementou serviços comparáveis. Um sistema semelhante foi desenvolvido na Comunidade
flamenga da Bélgica pela instituição VDAB, que presta serviços comparáveis aos que são fornecidos
pela Bruxelles Formation e Forem (ver ainda as referências à VDAB na citação supra).
Se r viço s d e o rien t aç ão p ar a ad u lt o s ext e rn o s ao s se rv iço s p ú b l ico s d e em p reg o
Os dados recolhidos pela Rede Eurydice revelam que, na maior parte dos países europeus, a oferta
de serviços de orientação publicamente subsidiados destinados a adultos fora dos serviços públicos
de emprego (SPE) é limitada. Por outras palavras, a maioria dos países não possui um serviço de
orientação estrutural que possa ser utilizado por qualquer adulto que necessite de informação acerca
das oportunidades de educação e formação. Todavia, há exemplos de práticas relevantes.
Entre os países que estabeleceram serviços de orientação educativa e profissional abertos a todos os
adultos, alguns criaram serviços que colocaram uma ênfase específica na orientação a nível da
educação e formação. Por exemplo, em 2010, a Dinamarca estabeleceu uma rede de 13 centros de
orientação profissional conhecidos como centros VEU (Voksen- og EfterUddannelse) para atuarem
como “balcões únicos” para a educação e formação de adultos. Paralelamente à orientação individual
de adultos, também proporcionam serviços de aconselhamento para empresas (especialmente
PMEs) em matéria de ensino e formação profissionais contínuos. A Eslovénia implementou uma rede
de 14 centros regionais de orientação educativa de adultos no seio de organizações educativas
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públicas para adultos (ljudska univerza). Estes centros têm um duplo objetivo: em primeiro lugar
visam prestar orientação educativa aos adultos; em segundo lugar, visam fomentar o trabalho em
rede entre prestadores de educação e de orientação de adultos a nível local. A Noruega desenvolveu
uma rede de 36 centros profissionais a nível nacional, oferecendo orientação profissional gratuita a
todos os indivíduos com 19+ anos. Muitos destes centros cooperam com empresas locais e estão
envolvidos na organização da validação da aprendizagem não formal e informal. Cinco deles
estiveram envolvidos, entre 2013 e 2014, num projeto destinado a desenvolver um modelo de
orientação profissional para imigrantes.
A França desenvolveu um sistema especial de orientação para a validação da aprendizagem não
formal e informal. Consiste numa rede de centros que prestam informação sobre o sistema “VAE”
(validation des acquis de l’expérience), o qual permite às pessoas com aprendizagem experiencial
(isto é, aprendizagem através da experiência profissional e extraprofissional) verem os seus
conhecimentos, competências e capacidades validados com vista a obter uma qualificação
reconhecida a nível nacional. O desenvolvimento desta rede está em consonância com a ênfase dada
pelas autoridades centrais em França à implementação da validação da aprendizagem não formal e
informal. Uma situação comparável pode observar-se em Portugal, onde a antiga Rede de Centros
Novas Oportunidades foi recentemente substituída por uma rede de Centros para a Qualificação e o
Ensino Profissional – CQEP). No entanto, se compararmos com França, estes centros oferecem um
leque mais alargado de serviços e podem ser descritos como “balcões únicos” (ver Secção 5.3). A
rede de CQEP está sediada em escolas públicas, escolas profissionais, centros de formação,
empresas, associações empresariais e associações de desenvolvimento local.
A Irlanda tem vindo a implementar um esquema de orientação conhecido como Adult Education
Guidance Initiative (AEGI) desde finais da década de 1990. Este esquema é concebido para fomentar
o acesso a um leque de programas de educação de adultos, em especial os que são oferecidos no
âmbito de estruturas como “Adult Literacy”, “Community Education”, “Back to Education Initiative”
(BTEI) e “Vocational Training Opportunities Scheme” (VTOS). O objetivo da AEGI é oferecer serviços
de orientação a adultos, incluindo a orientação individualizada e em grupo. Inclui a orientação
pessoal, educativa e profissional e abrange as fases de pré-ingresso, ingresso, frequência e préfinalização. A iniciativa AEGI é financiada pelo Department of Education and Skills através do SOLAS
– autoridade competente em ensino e formação pós-obrigatória – sendo assegurada localmente pelos
Conselhos de Educação e Formação (Education and Training Boards -ETBs). O National Centre for
Guidance in Education (NCGE) – uma agência do Department of Education and Skills – coordena o
desenvolvimento da iniciativa AEGI e oferece apoio e formação para o pessoal técnico de orientação.
O funcionamento do serviço é gerido a nível local pelos ETBs.
Os serviços de orientação também podem dirigir-se a adultos com escassas competências de base.
Este tipo de oferta é comum em países com fortes compromissos políticos no campo da literacia de
adultos e competências básicas (para mais detalhes, ver Capítulo 2). Por exemplo, a Áustria criou
uma instituição específica a nível central que assegura serviços de orientação no âmbito das
competências básicas e alfabetização (Zentrale Beratungsstelle für Basisbildung und
Alphabetisierung). A Alemanha implementou um serviço de orientação por via telefónica direcionado
para pessoas que acusam problemas de literacia.
Para além de serviços direcionados especificamente para aprendentes adultos, alguns países
estabeleceram serviços de orientação abertos a todos, ou seja, a alunos e estudantes a frequentar o
ensino a tempo integral e a aprendentes adultos. O Luxemburgo, por exemplo, criou um centro de
orientação conhecido como Maison de l’orientation, que agrupa diversos serviços públicos de
orientação sob a tutela de diferentes ministérios. Na Comunidade germanófona da Bélgica, o serviço
de formação do ministério que tutela a educação (Weiterbildungsdienst) oferece consultas individuais
para quem deseje informação sobre oportunidades de educação e formação. Na República Checa, o
Centro de Orientação Profissional (Centrum kariérového poradenství), inserido no Instituto Nacional
de Educação, oferece serviços de orientação comparáveis.
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Os serviços de orientação acessíveis a todos também podem utilizar ferramentas TIC. Neste
contexto, o Reino Unido (Inglaterra) lançou em 2012 o National Careers Service (Serviço Nacional de
Orientação Profissional), que substituiu o anterior serviço “Next Step”. O National Careers Service
oferece informação e orientação sobre aprendizagem, formação e oportunidades através do seu sítio
de Internet, por email e por via telefónica. Noutras partes do Reino Unido foram estabelecidos
serviços semelhantes baseados em ferramentas TIC. A Grécia também desenvolveu um portal
interativo dedicado à orientação profissional (e-stadiodromia.eoppep.gr), que se dirige a adultos de
todas as idades e oferece serviços de desenvolvimento profissional, bem como informações sobre
mobilidade (por exemplo, testes vocacionais digitalizados, orientação online, etc.).
Por fim, existem igualmente iniciativas regionais e locais associadas a serviços de orientação. Apesar
de não estarem abrangidas por este relatório, o seu papel tem sido sublinhado por vários países ou
regiões de países, incluindo a Comunidade flamenga da Bélgica, a Alemanha e a Suécia.
Ava lia ção d o im p act o d o s se r viço s d e o rie n taç ão
Os serviços de orientação desenvolvidos a partir de financiamento público são habitualmente
submetidos a monitorização e avaliação. Todavia, em geral os países não avaliam o impacto destes
serviços na participação dos adultos em atividades de educação e formação. Ao invés, as avaliações
parecem focar-se noutros objetivos associados, concretamente, à integração dos desempregados no
mercado de trabalho. Se bem que os dados recolhidos pela Rede Eurydice não permitem captar os
resultados da avaliação dos serviços de orientação em todos os países europeus, podem apresentarse alguns exemplos.
Na Áustria, os institutos de investigação patrocinados pelas autoridades centrais levaram a cabo a
avaliação de um programa do FSE focando-se na questão da participação dos adultos pouco
qualificados e outros adultos que, no âmbito da orientação escolar e profissional assegurada pelo
programa, se enquadram num contexto de imigração. Os resultados revelam que os adultos pouco
qualificados (ou seja, os que têm no máximo o nível secundário inferior) representam apenas 15 %
dos participantes, e aqueles com antecedentes de imigração 14 %. Conclui-se assim que os adultos
pouco qualificados e os imigrantes estiveram sub-representados no referido programa, quando
comparados com a sua proporção na população ( 5).
A Alemanha realizou vários projetos de investigação para avaliar o impacto dos serviços de
orientação prestados no seio dos serviços públicos de emprego sobre a integração de
desempregados no mercado de trabalho. Os resultados de um desses projetos (Boockmann,
Osiander e Stops, 2014) indicam que contactos frequentes entre o técnico de emprego e o adulto
desempregado tendem a ter um impacto positivo na redução do desemprego.
A recolha de dados da Rede Eurydice mostra que existem vários métodos e abordagens para avaliar
os serviços de orientação. A Eslovénia, por exemplo, desenvolveu um sistema de monitorização
baseado em TIC que analisa o grau de satisfação do cliente quanto à oferta de serviços de orientação
disponibilizados nos 14 centros regionais de orientação e educação de adultos (para mais detalhes
sobre estes centros, ver a informação exposta no texto supra). Na Noruega, em 2012, a Agência para
a Aprendizagem ao Longo da Vida (Vox) publicou uma avaliação sobre o impacto da orientação
profissional nos adultos (Vox, 2012). Os dados na avaliação consistiram em dois inquéritos e
entrevistas qualitativas com utilizadores adultos dos serviços de orientação profissional.
Adicionalmente, a Vox conduz inquéritos regulares à população com 1 000 pessoas, inquirindo sobre
as suas necessidades de orientação profissional e o interesse que têm neste tipo de intervenção.

(5)

Em 2013, havia 16,9 % de indivíduos pouco qualificados na população adulta da Áustria (UE LFS). Os indivíduos com
origem imigrante representavam 19,4 % da população (Statistik Austria, 2014a).
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5.2.3. Bases de dados eletrónicas com informação acerca das oportunidades de aprendizagem
Para além de utilizarem os serviços presenciais de orientação, os adultos também podem usar
ferramentas de autoajuda que os orientam na sua carreira ou escolhas profissionais. As bases de
dados eletrónicas (ou diretórios de cursos online) que dispõem de informação sobre as oportunidades
de aprendizagem disponíveis são uma dessas ferramentas. Apesar de não parecerem constituir uma
opção viável para qualquer pessoa (por exemplo, o Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES)
revela que a maioria dos adultos, especialmente os pouco qualificados, não realizam pesquisas
autónomas acerca de oportunidades de aprendizagem; ver Figura 5.2), podem constituir uma valiosa
fonte de informação para os indivíduos que pesquisam informações sobre oportunidades de
aprendizagem. Efetivamente, o AES comprova que os adultos que pesquisam informação sobre este
6
tópico utilizam normalmente a Internet (61 %) ( ). Neste contexto, a recolha de dados da Rede
Eurydice inquiriu sobre a existência de bases de dados eletrónicas abrangentes desenvolvidas com o
apoio das autoridades públicas e onde os adultos podem encontrar informação sobre oportunidades
de aprendizagem, incluindo cursos de competências básicas e programas conducentes a
qualificações de nível médio.
Segundo os dados disponíveis (Figura 5.5), cerca de metade dos países europeus desenvolveu
bases de dados abrangentes que incluem informação acerca das oportunidades de aprendizagem,
incluindo cursos de competências básicas e programas conducentes a qualificações de nível médio.
O seu desenvolvimento recai habitualmente sob a alçada das autoridades educativas de nível mais
alto. Entre os países que reportam a existência de uma base de dados abrangente, a maioria
elaborou uma base de dados que engloba a oferta de educação e formação para todos os grupos
etários, ou seja, jovens e adultos (Comunidade francófona da Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grécia,
Letónia, Lituânia, Hungria Finlândia, Suécia, Noruega e Turquia). Para além dos programas de
educação e formação, estas plataformas online fornecem frequentemente informação sobre a
orientação profissional, a validação da aprendizagem não formal e informal e outros serviços
relacionados com a aprendizagem ao longo da vida. Alguns países, ou regiões de países,
desenvolveram bases de dados abrangentes que se focam na oferta de educação de adultos e de
educação e formação (Comunidades germanófona e flamenga da Bélgica, Espanha, Luxemburgo,
Polónia e Eslovénia). O Instituto Esloveno de Educação de Adultos (SIAE), por exemplo, desenvolveu
uma plataforma que informa sobre a oferta formal e não formal para aprendentes adultos. Em
2013/14, a plataforma incluía mais de 200 prestadores e 4 000 programas de educação de adultos,
principalmente programas dirigidos por organismos privados, e ainda outros programas prestados por
escolas secundárias e centros de educação de adultos. Todos os programas oficialmente
reconhecidos (ou seja, programas aprovados pelo Conselho de Peritos em Educação de Adultos)
estão incluídos na plataforma.
Entre os países que não criaram uma base de dados abrangente sobre a aprendizagem ao longo da
vida ou a educação de adultos, alguns desenvolveram outras bases de dados que fornecem
informação sobre oportunidades de aprendizagem para indivíduos com poucas qualificações. Por
exemplo, na Alemanha, a Associação Federal Alemã de Literacia criou uma base de dados com
informações sobre oportunidades de aprendizagem relevantes na área da literacia e competências
básicas de adultos. Para além disso, existe um portal de e-learning da Associação Nacional de
Centros de Educação de Adultos (DVV) que permite a pesquisa de cursos. A base de dados abrange
todos os centros de educação de adultos com cursos de literacia e de competências básicas (cerca
de 300 centros), assim como outros 30 prestadores de educação. Os dados são atualizados
(6)

As entidades patronais são a segunda fonte de informação mais frequente (30 %), seguidas pelas instituições de
educação e formação (25 %). A família, vizinhos ou colegas são consultados por aproximadamente um em cada cinco
adultos (21 %) à procura de informação sobre as oportunidades de aprendizagem. Por último, os meios de comunicação
de massa (11 %), livros (11 %) e prestadores de orientação profissional (10 %) são igualmente consultados pelas pessoas
que realizam pesquisas de forma autodirecionada, mas estas fontes são utilizadas com menor frequência do que as
fontes previamente mencionadas. Para mais detalhes, pode consultar-se o sítio de Internet do Eurostat, código online de
acesso: trng_aes_187 (Acedido em 24 de novembro, 2014).
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regularmente. Também a nível regional, as redes de literacia no respetivo Länder oferecem
informação sobre cursos de literacia. Uma situação comparável pode observar-se na Áustria, onde
uma base de dados de competências básicas gerida pela instituição central de orientação e
aconselhamento para as competências básicas e literacia é financiada pelo Ministério da Educação.
Contém informação sobre cursos a nível nacional nas áreas de literacia, alemão como segunda
língua e programas que conduzem ao certificado de conclusão do ensino secundário inferior. Além do
mais, existe outra base de dados extensa sobre os cursos ministrados pelos serviços públicos de
emprego. Por fim, cada Estado Federal possui a sua própria base de dados com informações sobre
cursos de educação de adultos e programas de aprendizagem ao longo da vida na região. Estas
bases de dados apresentam diferentes níveis de detalhe quanto à informação sobre cursos de
competências básicas.
Figura 5.5: Disponibilidade de bases de dados eletrónicas abrangentes com informação sobre oportunidades de
aprendizagem, incluindo programas de competências básicas e outros conducentes a qualificações de nível
médio (CITE 3-4), 2013/14

Existe uma base de dados
eletrónica abrangente sobre
oportunidades de aprendizagem
Sem uma base de dados
eletrónica abrangente sobre
oportunidades de aprendizagem
Apresentados exemplos
de bases de dados
parciais

Fonte: Eurydice.
Lista de bases de dados eletrónicas abrangentes
BE fr
BE de
BE nl
DK
IE
EL
ES
LV
LT

www.dorifor.be
http://www.weiterbildungsdatenbank.be/default.aspx
http://www.wordwatjewil.be/
https://www.ug.dk/
http://www.qualifax.ie/
http://ploigos.eoppep.gr
http://aprendealolargodelavida.es/
http://www.niid.lv/
www.aikos.smm.lt

LU
HU
PL
SI
FI
SE
NO
TR

http://www.lifelong-learning.lu/Accueil/fr
http://www.eletpalya.munka.hu/
http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/rynek-edukacji.html
http://pregled.acs.si/
https://opintopolku.fi/wp/fi/
http://utbildningsinfo.se/
http://utdanning.no/
http://www.hayatboyuogrenme.gov.tr/

Fonte: Eurydice.

Nota explicativa
A Figura baseia-se em respostas dadas à seguinte pergunta: “Existe no seu país uma base de dados eletrónica abrangente
que tenha sido desenvolvida com fundos públicos, onde os adultos podem encontrar informação acerca de oportunidades de
aprendizagem relevantes, especialmente programas estabelecidos para níveis até ao CITE 3/EQF 4, incluindo programas de
competências básicas?” Os países que responderam positivamente à questão estão assinalados a vermelho escuro e a base
de dados indicada encontra-se na lista abaixo da Figura. Os países que responderam negativamente são assinalados a cor
azul. Alguns desses países reportaram a existência de bases de dados parciais. Uma apresentação gráfica específica (linhas
diagonais) identifica estes países. Se um país desenvolveu uma base de dados eletrónica abrangente, as suas outras bases de
dados parciais que possam existir neste contexto não são indicados na Figura.

Nota específica por país
Bélgica (BE fr): Não obstante o conteúdo da base de dados indicada pela Comunidade francófona da Bélgica poder ser visto
como abrangente em termos de tipos de oferta incluída, só cobre a oferta de educação e formação na região de Bruxelas.
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5.3. “Balcões únicos” ou oferta integrada de diferentes serviços de
aprendizagem ao longo da vida
A oferta integrada de diferentes serviços de aprendizagem ao longo da vida tem vindo a atrair
significativamente a atenção dos decisores políticos. Ao debater este tema, os documentos
estratégicos referem-se habitualmente ao termo “balcão único” que geralmente significa a oferta de
múltiplos serviços num único local. No entanto, fontes específicas podem atribuir um significado
específico ao termo.
Ao analisar a oferta dentro dos serviços públicos de emprego (SPE), o Cedefop define os “balcões
únicos” (one stop shops) como espaços «onde os clientes podem aceder mais facilmente a um leque
de serviços do SPE concentrados num mesmo local» (Cedefop e Sultana 2004, p. 56). Ao aplicar
esta definição, a mesma fonte tinha previamente identificado diversos países, ou regiões de países
que disponibilizam um leque de serviços públicos de emprego no mesmo local (por exemplo, a
Comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Espanha, Chipre, Países Baixos,
Finlândia, Reino Unido e Islândia).
A recolha de dados da Rede Eurydice aplicou um conceito mais restritivo de “balcão único”, definindoos como redes de locais publicamente subsidiados que integram e asseguram três tipos diferentes de
serviços de aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente a orientação, a validação da
aprendizagem não formal e informal e a oferta de programas de educação e formação.
O inquérito mostra que o tipo de local que corresponde à definição supra foi estabelecido em apenas
alguns países. Em Portugal, o conceito de “balcão único” aplica-se a lugares conhecidos como
Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) que recentemente substituíram os
Centros Novas Oportunidades. Tal como os centros precedentes, prevê-se que a recém-criada rede
ofereça serviços de orientação, tutoria e ainda validação da aprendizagem não formal e informal. Na
Islândia, os “balcões únicos” correspondem a 11 centros de aprendizagem ao longo da vida que têm
filiais na maioria das cidades do país. Oferecem serviços de orientação, validação e ainda diferentes
programas de educação e formação (ver Capítulo 3 para mais detalhes sobre os programas
oferecidos por estes centros). A Dinamarca também pertence parcialmente a este grupo, pois
implementou, desde 2010, uma rede de 13 centros VEU, que pretendem funcionar como um “ponto
de acesso único” à educação e formação de adultos. Estes centros prestam orientação sobre os
diferentes tipos de oferta educativa disponíveis, validação da aprendizagem não formal e informal, e
podem definir percursos educativos individualizados para indivíduos com poucas qualificações. No
entanto, os centros VEU não disponibilizam diretamente cursos ou serviços de validação da
aprendizagem não formal e informal. Nas zonas francófonas da Bélgica também é possível observar
práticas interessantes, em que instituições públicas que oferecem serviços de orientação e de ensino
e formação profissionais contínuos (incluindo Bruxelles Formation e Forem) formaram um consórcio
institucional responsável pela oferta de serviços de validação da aprendizagem não formal e informal.
Não obstante alguns países reconhecerem que não possuem uma rede de “balcões únicos” que
corresponda à definição usada na recolha de dados da Rede Eurydice, mencionam ainda assim
algumas práticas relevantes. Alguns referem-se a projetos-piloto para testar “balcões únicos”. Por
exemplo, entre 2009 e 2013, a República Checa levou a cabo um projeto nacional para transformar
as escolas de nível secundário superior em centros de aprendizagem ao longo da vida que
prestariam variados serviços, incluindo programas de educação não formal, orientação e validação da
aprendizagem prévia. Entre 2013 e 2014 decorreu outro projeto-piloto, este na Eslovénia, onde
15 organizações públicas de educação de adultos foram selecionadas por via de um concurso para
participar em procedimentos experimentais de validação das competências chave dos adultos. A
Polónia também indica iniciativas pertinentes, nomeadamente projetos-piloto para integrar os serviços
de orientação na oferta das instituições de educação e formação contínuas. A Letónia está a
desenvolver iniciativas com vista a criar uma rede de “centros de competências de EFP”. Neste
sentido, as instituições que oferecem ensino e formação profissionais (EFP) começam a prestar
serviços adicionais, nomeadamente orientação profissional e validação de competências profissionais
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adquiridas fora da educação formal. Em 2014, 12 instituições de EFP já tinham adquirido o estatuto
de “centro de competências de EFP”.
Outros países indicam não possuir uma rede institucional específica de “balcões únicos”, mas que
contam com instituições de ensino que operam nesse contexto, dispondo de variados serviços de
aprendizagem ao longo da vida; porém, tais serviços não coincidem necessariamente com a
totalidade dos serviços abrangidos pelo inquérito. Por exemplo, o Luxemburgo reporta que é
solicitada a todos os prestadores de educação geral de adultos acreditados pelo ministério a oferta de
serviços de informação e de orientação para além dos programas de ensino e formação. No mesmo
país, são igualmente comuns no ensino e formação profissionais contínuos (EFPC) diferentes
serviços de aprendizagem ao longo da vida, especialmente em programas direcionados para
desempregados. Malta especifica que a oferta do Colégio de Artes, Ciência e Tecnologia (MCAST) –
instituição onde os adultos podem seguir variados cursos formais e não formais – inclui não só
programas de educação e formação, como também serviços de orientação. Além disso, inclui
parcialmente a validação da aprendizagem prévia, particularmente a aprendizagem não formal
anterior. Esta última é comummente avaliada por meio de uma entrevista com o aprendente adulto.
Na Irlanda, alguns centros locais de educação de adultos desenvolveram uma abordagem integrada
em que avaliam as necessidades do aprendente e propõem um plano educativo de desenvolvimento
individual. Dependendo das necessidades identificadas, o plano pode incluir programas oferecidos
pelo centro e serviços de orientação.
O inquérito também demonstra que esta área pode ser objeto de desenvolvimento num futuro
próximo. Neste contexto, a Áustria faz saber que, tão logo seja desenvolvido o sistema de validação
da aprendizagem não formal e informal, pode iniciar a criação de uma rede de “balcões únicos”. De
acordo com a estratégia de aprendizagem ao longo da vida deste país (LLL 2020), tal pode suceder
em 2015. No entanto, deve salientar-se que um sistema de validação a funcionar integralmente não
implica necessariamente a existência de uma rede institucional que ofereça serviços integrados de
aprendizagem ao longo da vida. A França, por exemplo, já tem um sistema de validação bem
implementado, mas ainda não iniciou a criação uma rede que disponibilize serviços de validação
juntamente com orientação e oferta de cursos de educação e formação. No entanto, prevê-se que tal
rede institucional seja criada no âmbito das reformas em curso no sistema de ensino e formação
profissionais contínuos (CVET).

Conclusões
O presente Capítulo analisou as atividades de sensibilização e mobilização e os serviços de
orientação direcionados para aprendentes adultos. Quanto às atividades de mobilização a nível
educativo, a análise centrou-se primeiro no contexto em que decorrem estas atividades. Com base
nos resultados do Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES), demonstrou-se que muitos dos
adultos que não participam em atividades de educação e formação não expressam interesse em
envolver-se em atividades organizadas de aprendizagem. Em praticamente todos os países, a falta
de interesse é mais pronunciada entre os adultos com um nível de escolaridade inferior ao ensino
superior em contraste com os indivíduos que concluíram os estudos superiores. Isto indica que
indivíduos com níveis de escolaridade mais baixos não só são menos suscetíveis de participar em
atividades de educação e formação do que aqueles que possuem um diploma do ensino superior
(como mencionado no Capítulo 1), mas também que o seu interesse declarado em participar na
aprendizagem organizada ou estruturada é de alguma forma inferior se compararmos com os adultos
com níveis de escolaridade mais elevados. O AES também mostra que cerca de três quartos dos
adultos na UE não pesquisam informação sobre oportunidades de aprendizagem. Em todos os países
europeus, os adultos com um nível de escolaridade mais baixo são menos suscetíveis de procurar
informação acerca das oportunidades de aprendizagem do que os que possuem um nível de
escolaridade mais elevado.
A falta de interesse na aprendizagem ao longo da vida e uma limitada pesquisa autónoma sobre
oportunidades de aprendizagem indicam a necessidade de reunir esforços para sensibilizar estes
adultos ou para cooperar com eles na criação de novas ofertas à medida das suas necessidades
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específicas. As autoridades de nível central parecem estar cientes da necessidade de intervir. De
facto, a recolha de dados Eurydice mostra que quase todos os países realizaram recentemente
grandes campanhas de sensibilização e de mobilização. O inquérito também indica que tais
iniciativas assumem diversas formas e utilizam abordagens variadas. Podem ser campanhas gerais a
nível nacional para promover a educação de adultos, ou iniciativas específicas concebidas para
alcançar os adultos com baixos níveis de competências básicas e indivíduos pouco qualificados. No
entanto, a maioria dos países não avalia o impacto das atividades de sensibilização na participação
de grupos específicos (em particular os adultos pouco qualificados) na educação e formação. Uma
investigação mais aprofundada neste domínio poderia ajudar a compreender melhor os métodos e as
abordagens existentes para avaliar o trabalho de mobilização.
Os serviços de orientação também desempenham um papel importante no envolvimento dos adultos
na educação e formação. As estatísticas disponíveis indicam que, entre os países da UE, cerca de
um quarto dos cidadãos com 15 anos ou mais já utilizaram serviços de orientação profissional, ou
seja, serviços que incluem normalmente elementos de orientação em matéria de educação e
formação. Todavia, há grandes oscilações entre países, desde situações em que cerca de metade
dos indivíduos com 15 ou mais anos já utilizaram serviços de orientação profissional, a situações em
que menos de 10 % da população utilizou esses serviços. Em diversos países, a falta de acesso
parece ser a principal razão pela qual as pessoas não utilizam serviços de orientação profissional.
Além disso, certas categorias da população – em particular os jovens, pessoas com um nível de
escolaridade mais elevado, pessoas que se dedicam a profissões que exigem competências mais
elevadas e desempregados – são mais suscetíveis do que outras de recorrer à orientação
profissional.
Os desempregados à procura de emprego representam normalmente os principais alvos das
iniciativas de orientação profissional subsidiadas com fundos públicos. Entre eles, certamente
algumas categorias podem beneficiar de apoio extra, incluindo desempregados de longa duração,
quem termina a licença parental, portadores de deficiências, minorias étnicas, jovens sem
qualificações formais e experiência profissional, etc. Os serviços públicos de emprego (SPE) também
investiram no desenvolvimento de ferramentas para o público em geral, em particular serviços online
de orientação e ferramentas de auto-orientação e de autoavaliação. Para além dos serviços
prestados pelos SPE, a orientação subsidiada com dinheiros públicos aberta a adultos é muito
limitada na maioria dos países europeus. Por outras palavras, os países não possuem, na sua
maioria, de serviços de orientação estruturados que possam ser usados por cada adulto à procura de
informação acerca das oportunidades de educação e formação existentes. Foram, porém,
identificados alguns exemplos de práticas que se focam quer na orientação educativa quer em outros
tipos de orientação ao longo da vida, como a que está ligada à validação da aprendizagem não formal
e informal. Alguns países implementaram também serviços de orientação direcionados
concretamente para adultos que enfrentam dificuldades a nível de literacia e competências básicas.
Este tipo de oferta foi observado especialmente em países com compromissos políticos sólidos no
campo da literacia de adultos. Para além dos serviços direcionados especificamente para os
aprendentes adultos, existem outros serviços de orientação abertos a toda a população (ou seja,
alunos, jovens e adultos), que podem incluir serviços presenciais ou serviços de orientação baseados
em TIC que utilizam diversas abordagens, incluindo a Internet, correio eletrónico, telefone, etc.
Os serviços de orientação profissional desenvolvidos a partir de financiamento público,
particularmente os serviços prestados no âmbito dos SPE, são geralmente submetidos a uma
monitorização e avaliação. Contudo, os países geralmente não avaliam o impacto destes serviços
sobre a participação dos adultos na educação e formação. Ao invés, as avaliações centram-se
noutros objetivos, concretamente na integração dos adultos desempregados no mercado de trabalho.
As bases de dados online com informação sobre as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
constituem um elemento importante das estratégias de alargamento do acesso. O Inquérito sobre a
Educação de Adultos (AES) mostra que os adultos que pesquisam informações sobre as
oportunidades de aprendizagem recorrem normalmente à Internet. Numa dúzia de países
desenvolveram-se bases de dados online abrangentes onde os adultos podem encontrar informação
sobre as oportunidades de aprendizagem, incluindo cursos direcionados para o desenvolvimento das
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competências básicas e programas que conduzem a qualificações de nível intermédio. Se algumas
destas bases de dados se destinam a todos os grupos etários, outras colocam uma ênfase especial
nos aprendentes adultos. Entre os países que não possuem uma base de dados abrangente de
aprendizagem ao longo da vida ou de educação de adultos, alguns desenvolveram bases de dados
que disponibilizam informações sobre oportunidades de aprendizagem para indivíduos com baixas
qualificações, ainda que apresentem variações no nível de detalhe sobre a oferta de cursos de
competências básicas.
Por último, pode colocar-se a questão de saber em que medida os países integram diferentes
serviços de aprendizagem ao longo da vida. A recolha de dados Eurydice mostra que são escassas
as redes de instituições publicamente financiadas que disponibilizem os três tipos de serviços de
aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente programas de educação e formação, serviços de
validação da aprendizagem não formal e informal e serviços de orientação. Contudo, vários países já
lançaram projetos-piloto que testam abordagens integradas à aprendizagem ao longo da vida.
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CAPÍTULO 6: APOIO FINANCEIRO DIRECIONADO
O financiamento da educação e formação de adultos é um campo extremamente complexo. Este
Capítulo visa delinear o modo como as finanças públicas podem ser usadas para apoiar os adultos
pouco qualificados e outros grupos cuja falta de competências e de qualificações pode suscitar especial
preocupação. O Capítulo começa com uma análise dos dados com vista a avaliar até que ponto as
questões financeiras representam um obstáculo à participação dos adultos na educação e formação. A
partir desta informação contextual, a segunda Secção apresenta os diferentes mecanismos para
financiar a aprendizagem ao longo da vida. Com base na tipologia proposta, a terceira Secção
concentra-se no apoio financeiro público disponibilizado aos aprendentes adultos – especialmente
aqueles com poucas ou nenhumas qualificações – assim como aos empregadores que oferecem
oportunidades de aprendizagem aos mesmos grupos-alvo. São igualmente abordados os incentivos
financeiros específicos a outros grupos vulneráveis, incluindo os que reingressam no mercado de
trabalho, falantes de outra(s) língua(s) que não a local e ainda trabalhadores mais velhos.

6.1. O financiamento como obstáculo à participação na aprendizagem ao
longo da vida
Como previamente abordado no Capítulo 4, os adultos que desejam regressar à educação e formação
podem confrontar-se com uma série de obstáculos e dificuldades. Como demonstra o Inquérito sobre a
Educação de Adultos (AES), este grupo vê-se frequentemente obrigado a conciliar a educação e
formação com as suas responsabilidades familiares e/ou horário de trabalho. Outra barreira já
mencionada no Capítulo 4 pode ser a falta de pré-requisitos (por exemplo, a falta de qualificações)
necessários para aceder a um determinado programa de educação e formação. À lista de obstáculos
potenciais pode acrescentar-se um outro, o financeiro, que será abordado na presente Secção.
A Figura 6.1 apresenta a proporção de adultos por nível de escolaridade mais elevado, que indicaram
que o financiamento foi um obstáculo à sua participação em atividades de educação e formação.
Mais especificamente, refere-se àqueles adultos que afirmaram que a formação era demasiado
dispendiosa ou que não a podiam pagar. Quando olhamos para a média da UE, os dados mostram
que a variação entre os níveis de escolaridade é negligenciável. Efetivamente, em média,
independentemente do nível de escolaridade, cerca de 13 % dos adultos encaram o financiamento
como um obstáculo à sua participação na educação e formação.
No entanto, os valores médios ocultam diferenças substanciais entre os países. Na Estónia, Grécia e
Itália, especialmente, o financiamento parece constituir uma barreira relevante para todos os grupos
da população adulta, independentemente do seu nível de escolaridade (20 % ou mais dos adultos
afirmaram que a formação era demasiado dispendiosa e não a conseguiam pagar). Em contraste, em
países como a Bélgica, Bulgária, República Checa, Espanha, Áustria e Eslováquia uma parcela
relativamente pequena de adultos (até 10 %) considera o financiamento um obstáculo.
Ao estabelecer uma comparação entre os adultos que possuem no máximo o nível secundário inferior
e os que atingiram um nível médio de qualificação (CITE 3-4) ou um diploma do ensino superior
(CITE 5-6), podem observar-se algumas diferenças interessantes entre os países. Em alguns –
concretamente na Alemanha, Estónia, Países Baixos e Noruega – os adultos com um nível baixo de
escolaridade (isto é, com o ensino secundário inferior (CITE 0-2) no máximo) parecem estar mais
preocupados com o custo da educação e da formação do que os adultos mais escolarizados. Noutros
países, pelo contrário, o financiamento é referido como uma barreira mais substancial pelos inquiridos
que detêm um nível de escolaridade mais alto. Por exemplo, ao compararmos os diplomados do
ensino superior (CITE 5-6) com aqueles que concluíram no máximo o ensino secundário inferior
(CITE 0-2), uma proporção substancialmente mais alta de adultos no primeiro grupo indicou que o
financiamento foi um obstáculo em contraste com o segundo grupo em países como Malta (13,5 %
contra 4,7 %) e Portugal (11 % contra 3,3 %), mas também na Dinamarca (20,8 % contra 9,6 %),
Polónia (18,2 % contra 9,5 %) e Bélgica (6,4 % contra 3,4 %).
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Para interpretar melhor as tendências acima descritas, seria necessário efetuar uma análise mais
aprofundada do contexto de cada país. Ao fazê-lo, teriam de ser contemplados vários aspetos,
incluindo o nível de vida da população, bem como o nível de propinas e outros custos de formação
relacionados com os programas nos diferentes níveis de qualificação. Contudo, estes aspetos
ultrapassam o âmbito do presente relatório.
Figura 6.1: Adultos (25-64 anos) que indicaram que a formação era demasiado dispendiosa ou que não a podiam
pagar (%), por nível de escolaridade mais elevado atingido, 2011
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Fonte: Eurostat (AES). Código online de acesso aos dados: trng_aes_178 (dados extraídos em Dezembro 2014).

Notas explicativas
UE-28: Valor estimado.
Foi pedido aos inquiridos do AES que indicassem todos os obstáculos válidos entre diversas opções propostas. O
financiamento foi apontado como uma dessas hipóteses. Para uma lista completa de todos os obstáculos e o seu peso relativo,
pode consultar-se a Nota explicativa relacionada com a Figura 4.1 no Capítulo 4.

Notas específicas por país
Dinamarca, Luxemburgo, Finlândia e Noruega: Baixa fiabilidade para o CITE 0-2.
Malta: Baixa fiabilidade para o CITE 3-4.
Roménia: Dados excluídos pela Eurydice devido a potenciais questões de fiabilidade (para mais detalhes, consultar Cedefop,
disponível em breve).

6.2. Instrumentos de financiamento e de cofinanciamento na educação e
formação de adultos
Conforme salientado na Secção prévia, o financiamento pode representar um obstáculo à
participação dos adultos na educação e na formação. Neste contexto, pode-se recorrer a um leque de
instrumentos de repartição de custos para reduzir o ónus financeiro sobre os indivíduos. A presente
Secção pretende fornecer um retrato geral desta matéria, a fim de melhor situar os instrumentos
analisados nas secções ulteriores deste Capítulo.
Uma maneira de analisar esta questão é utilizar a tipologia proposta por Schuetze (2007), que se
refere a sete modelos principais para financiar e cofinanciar a aprendizagem ao longo da vida.
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Figura 6.2: Modelos de financiamento da aprendizagem ao longo da vida
1. Financiamento estatal
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Fonte: Baseado em Schuetze (2007); representação gráfica: Eurydice.

Em primeiro lugar, ao considerar a fonte de financiamento e o mecanismo de cobrança, Schuetze
(ibid.) identifica três modelos de financiamento:
1. Financiamento estatal: este modelo refere-se ao financiamento outorgado a organizações que
promovem atividades de aprendizagem formais e não formais. Podem ser instituições públicas de
ensino ou prestadores privados com ou sem fins lucrativos que recebem subsídios públicos. Como
os recursos são diretamente distribuídos às organizações que promovem os serviços educativos,
este modelo também é referido como financiamento do lado da oferta.
2. Financiamento por parte do empregador: aqui, o empregador é o financiador da formação em
contexto de trabalho fornecida aos trabalhadores, incluindo cursos de formação no local de
trabalho e fora do local de trabalho.
3. Financiamento parafiscal: este modelo refere-se a fundos coletivos constituídos por contribuições
seja dos empregadores exclusivamente ou em conjunto com os trabalhadores, e que podem ser
complementados com verbas públicas. Os fundos coletivos são normalmente geridos através de
organismos autónomos de direito público e destinam-se a cobrir o desenvolvimento das
competências no local de trabalho.
Schuetze (ibid.) estabelece ainda quatro modelos adicionais em que o aprendente é o beneficiário
direto. Enquanto suporta uma parcela dos custos de educação e de formação, o cofinanciamento por
parte de fontes públicas cobre o resto das despesas.
4. Elegibilidade do indivíduo: refere-se aos principais mecanismos de cofinanciamento que abrangem
subsídios, abonos e cheques (vouchers), os quais cobrem a maior parte das propinas dos cursos.
Em certos casos, podem ser cobertos outros custos de formação para além das propinas, tais
como alojamento e despesas de viagem. A dedução fiscal dos custos é outro mecanismo de
cofinanciamento previsto neste modelo, mas obedece a uma lógica especial. Apesar de, em geral,
a elegibilidade de cada indivíduo estar direcionada para aprendentes individuais, os empregadores
podem também beneficiar de certas modalidades deste mecanismo de cofinanciamento.
5. Empréstimos concedidos em função dos rendimentos: de acordo com este modelo de
cofinanciamento, os aprendentes só começam a restituir o montante que lhes foi emprestado
quando completam o programa de educação ou de formação e quando atingem um determinado
limiar de rendimentos.
6. Contas individuais de aprendizagem: aqui, os aprendentes poupam dinheiro que será utilizado
para fins de aprendizagem numa conta que é complementada com uma contribuição das
autoridades públicas.
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7. Direitos de saque das contas individuais: este modelo refere-se ao cofinanciamento que cobre,
não apenas as atividades relacionadas com a aprendizagem, mas também com o emprego,
através de um sistema em que o aprendente tem o direito de conservar o seu rendimento e direito
à proteção social enquanto está ausente do trabalho. A licença remunerada para formação é um
exemplo de direito de saque das contas individuais.
Paralelamente à classificação supra dos mecanismos de financiamento e de cofinanciamento para a
aprendizagem ao longo da vida, têm surgido outras abordagens à categorização desses mecanismos.
De facto, não existe uma abordagem universal única e todas têm as suas próprias justificações e
também limitações.

6.3. Mecanismos de financiamento e de cofinanciamento direcionados
6.3.1. Financiamento de programas de educação e formação direcionados para adultos pouco
qualificados e outros grupos específicos: análise geral
O financiamento público ou modelo de financiamento estatal (ver Secção 6.2) desempenha um papel
importante na promoção das oportunidades de aprendizagem para adultos pouco qualificados e
outros grupos que possam enfrentar dificuldades em suportar o ónus das atividades de educação e
de formação. A recolha de dados Eurydice mostra que todos os países disponibilizam subsídios
públicos para, pelo menos, alguns programas abertos a adultos que desejem melhorar a sua literacia
ou competências básicas ou a adultos que abandonaram o sistema de educação com níveis de
qualificação baixos ou nulos (para uma panorâmica dos programas mais relevantes subsidiados pelo
Estado, ver o Capítulo 3 do presente relatório, e ainda Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2015).
Em alguns casos, os programas decorrem em instituições públicas de educação e de formação (por
exemplo, escolas) e recebem sistematicamente subsídios públicos. Noutros exemplos, os programas
são promovidos por prestadores aprovados (com frequência, organizações sem fins lucrativos) que
também recebem subsídios públicos de forma sistemática (por exemplo, centros de ensino básico de
adultos e centros de educação de adultos na Comunidade flamenga da Bélgica). Outra abordagem
consiste em permitir que diferentes organizações com e sem fins lucrativos se candidatem ao
financiamento público na condição de oferecerem programas que cumpram determinados padrões e
critérios predefinidos. Na maior parte dos países, este tipo de mecanismo é comum para o
financiamento de cursos no âmbito de políticas ativas para o mercado de trabalho (PAMT), incluindo
cursos de “competências básicas”, como TIC, literacia ou numeracia. Todavia, este mecanismo
também é comum fora do âmbito das PAMT.
Caso seja usada uma das abordagens supra, os aprendentes podem ter de cofinanciar a sua
instrução. Como demonstrado nas descrições dos 35 sistemas incluídas no documento “Adult
Education and Training in Europe: Programmes to Raise Achievement in Basic Skills” (Comissão
Europeia/EACEA/Eurydice, 2015), os programas de literacia e de competências básicas são
normalmente organizados de forma gratuita para os participantes. O mesmo se aplica
frequentemente aos programas conducentes a qualificações de nível médio, especialmente se forem
ministrados em instituições públicas. No entanto, em alguns casos, os aprendentes podem ter de
pagar propinas, as quais variam em função do programa e por vezes em função do organismo que
presta a formação.
Em consonância com o exposto supra, o grau de implementação das medidas de cofinanciamento
descritas na Secção 6.2 poderá depender do nível de financiamento direto que os países destinam aos
programas de educação de adultos e aos seus prestadores. Por outras palavras, os países que
asseguram uma oferta substancial de programas livres de encargos (ou que beneficiam de um
substancial financiamento público) podem colocar menos ênfase em instrumentos de cofinanciamento,
partindo do pressuposto que os aprendentes encontram uma oferta adequada que não exige qualquer
contributo financeiro (ou exige apenas um contributo muito limitado) da parte destes.
Apesar de ser particularmente interessante estabelecer uma relação direta entre a existência de
instrumentos de cofinanciamento nos diferentes países e a extensão da oferta de programas gratuitos
de educação e formação de adultos, esta questão exige uma pesquisa mais aprofundada que
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ultrapassa o âmbito do presente relatório. Além disso, esta hipótese implicaria ignorar o facto de a oferta
publicamente financiada constituir tão-somente uma parte do conjunto de oportunidades de educação e
de formação disponíveis no mercado. Efetivamente, os adultos – incluindo aqueles que não possuem as
competências básicas ou que detêm poucas ou nenhumas qualificações – podem estar interessados
em programas que não envolvam financiamento público. Neste caso, os instrumentos de
cofinanciamento podem contribuir para a redução dos encargos financeiros dos aprendentes.
Sem deixarem de reconhecer a relevância do financiamento público sistemático destinado a
prestadores e programas direcionados para indivíduos pouco qualificados e outros grupos
vulneráveis, as subsecções seguintes focar-se-ão em instrumentos de financiamento que são
também suscetíveis de contribuir para o alargamento do acesso às oportunidades de aprendizagem
para os grupos mais vulneráveis de aprendentes. Em concreto, a Secção 6.3.2 irá debruçar-se sobre
mecanismos de cofinanciamento atrás referidos (ver Secção 6.2), nomeadamente a elegibilidade de
cada indivíduo (isto é, bolsas, cheques e subsídios de estudo), empréstimos a estudantes e licença
paga para formação. O seu objetivo é delinear os instrumentos de cofinanciamento de tipo
direcionado, garantindo incentivos específicos a adultos pouco qualificados e outros grupos
vulneráveis. A Secção 6.3.3 irá debruçar-se especificamente sobre os empregadores, analisando os
mecanismos de cofinanciamento público que os incentivam a investir em formação para os seus
empregados. Aqui, a tónica principal é colocada nos incentivos financeiros aos empregadores no
sentido de investirem nas competências e qualificações para os trabalhadores pouco qualificados e
outros grupos vulneráveis.

6.3.2. Instrumentos de cofinanciamento direcionados para adultos pouco qualificados e outros
grupos específicos
Por toda a Europa, foi desenvolvida pelas autoridades públicas uma variedade de esquemas
financeiros destinados a apoiar os adultos que desejam regressar à educação e à formação. Esta
Secção destina-se a identificar os países que oferecem esquemas de cofinanciamento direcionados
para adultos com baixas competências básicas, ou com poucas ou nenhumas qualificações. São
usadas duas fontes diferentes para a análise: a recolha de dados da Rede Eurydice associada a este
relatório e a base de dados do Cedefop sobre o financiamento da aprendizagem dos adultos. Esta
última oferece informação sobre os regimes de repartição de custos nos Estados-Membros da UE,
em que um regime de repartição de custos se refere a mecanismos de recolha ou de locação através
dos quais é disponibilizado financiamento para a aprendizagem dos adultos ( 1).
A Figura 6.3 demonstra que existem em todos os países alguns instrumentos financeiros para apoiar
os adultos que desejam regressar ao ensino formal e à educação e formação ou participar em cursos
não formais. Estes apoios podem ser de natureza geral, o que significa que os adultos pouco
qualificados podem beneficiar de ajuda financeira mas não enquanto grupo específico com direito a
tratamento preferencial. Por outras palavras, estes instrumentos apoiam, em pé de igualdade, todos
os aprendentes adultos que participam em programas de educação e formação. Por exemplo, em
França o direito individual à formação (droit individual à la formation) ( 2) diz respeito a todos os
trabalhadores sem qualquer distinção entre o nível de qualificação ou de competências. Outro
exemplo é o subsídio de educação de adultos (Aikuiskoulutustukea) atribuído na Finlândia, que é
concedido a qualquer adulto que deseje obter uma qualificação reconhecida de ensino ou formação
profissional ou frequentar um curso de formação profissional ou contínua organizado por uma
instituição educativa finlandesa sob supervisão do Estado.
São quatro os países ou regiões de países que reportam a existência de mecanismos financeiros a
nível nacional ou central que visam especificamente o apoio a adultos pouco qualificados que optam
por frequentar um curso de educação e de formação (Figura 6.3), a saber, a Comunidade flamenga
da Bélgica, Dinamarca, Espanha e Suécia.
(1)

(2)

A base de dados pode ser consultada em: http://www.Cedefop.europa.eu/FinancingAdultLearning/ (Acedida em 30 de
janeiro, 2015). Abrange todos os Estados-Membros exceto a Croácia. Refere-se ao período 2010-2013 – prevê-se uma
atualização em 2015/16. A maioria dos mecanismos incluídos na base de dados tem já integrado, por predefinição, o
sistema de partilha de custos (entre governo, empresas e indivíduos). A base de dados engloba mecanismos direcionados
para adultos de 25 e mais anos, seja como o único grupo elegível ou um dos grupos elegíveis. Não estão abrangidos os
mecanismos direcionados apenas para trabalhadores do setor público.
Será substituído pela conta pessoal de formação (compte personnel de formation) a partir de 1 de janeiro de 2015.
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Figura 6.3: Instrumentos de cofinanciamento para apoiar a participação dos adultos na educação e na formação,
2013/14

Instrumentos de
cofinanciamento com
tratamento preferencial ou
apoio direcionado para
adultos pouco qualificados
Instrumentos de
cofinanciamento com
tratamento preferencial ou
apoio direcionado para outros
grupos específicos
Não há instrumentos de
cofinanciamento com
tratamento preferencial ou apoio
direcionado para adultos pouco
qualificados e/ou outros grupos
específicos; todavia, existem
instrumentos gerais de
cofinanciamento
Dados não disponíveis
Fonte: Eurydice e Cedefop.

Notas explicativas
Os instrumentos de cofinanciamento considerados na Figura são os de elegibilidade individual (subsídios, abonos e cheques),
empréstimos e licença remunerada para formação. Os beneficiários diretos são os indivíduos. Para mais detalhes sobre cada
instrumento de cofinanciamento reportado na Figura, ver Quadros 1 e 2 no Anexo 2.
Para uma definição de “adultos pouco qualificados”, ver o Glossário.
Ao indicar “outros grupos específicos”, a Figura refere-se a desempregados à procura de emprego, falantes não nativos e/ou
outros trabalhadores (para mais detalhes, ver Quadro 2 no Anexo 2).
A categoria “instrumentos de cofinanciamento com tratamento preferencial ou apoio direcionado para adultos pouco
qualificados” não engloba regimes em que os adultos pouco qualificados na categoria de “outros grupos específicos” (por
exemplo, desempregados pouco qualificados à procura de emprego) são o único grupo elegível. Estes são abrangidos pela
categoria “instrumentos de cofinanciamento com tratamento preferencial ou apoio direcionado para outros grupos específicos”.
A recolha de dados da Rede Eurydice foi a principal fonte utilizada. A base de dados Cedefop sobre o financiamento da
aprendizagem dos adultos foi consultada como fonte suplementar. Sempre que um instrumento de cofinanciamento não consta
dos dados recolhidos pelas Unidades Nacionais Eurydice mas é incluído na base de dados Cedefop, é tido em consideração.
Contudo, deve salientar-se que o período de referência da base de dados Cedefop é de 2010-2013 (e não de 2013/14 como
indica o título da Figura para a recolha de dados Eurydice).

O cofinanciamento direcionado encontra-se com frequência disponível para alguns tipos de atividades
de educação e de formação. Na Dinamarca, por exemplo, o subsídio VEU destina-se especificamente
a adultos que, possuindo no máximo a escolaridade básica, se inscrevem em cursos
profissionalizantes de educação e formação contínua de adultos.
O direito ou elegibilidade individual, onde se integram as bolsas e subsídios, são a forma mais
comum de apoio financeiro direcionado para os aprendentes. Em geral, as bolsas e subsídios não
têm de ser devolvidos, caso sejam utilizados em conformidade com as regras dos instrumentos de
cofinanciamento. Um exemplo de elegibilidade individual é o subsídio oferecido na Dinamarca,
designadamente o subsídio SVU Almen para o ensino geral, que pode ser usado para compensar o
aprendente pela perda de rendimentos ou de oportunidades de emprego. Na Suécia existe há muito
um sistema de subsídios e de empréstimos para qualquer adulto que pretenda regressar ao sistema
educativo para frequentar um curso de formação. Embora este apoio seja universal, verifica-se um
tratamento preferencial para aprendentes que frequentam qualquer curso até ao nível secundário
superior. Estes aprendentes podem receber um montante mais elevado com a comparticipação de
73 % do apoio total, enquanto para outros a comparticipação é de 31 %. Para cobrir o restante, o
aprendente tem à sua disposição um leque de opções de empréstimo.
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Para além de bolsas e subsídios, há outra modalidade de apoio individual, designadamente os
cheques ou vouchers de formação. Trata-se de cupões de um determinado valor monetário que se
destinam a ser usados para pagamento de um curso escolhido pelo aprendente, embora os termos
de utilização estejam normalmente definidos de forma muito clara. Em muitos casos, são
cofinanciados: por um lado, as autoridades públicas ou o empregador financiam uma parte do valor
do cheque (metade ou mais); por outro, o aprendente financia o resto. Na Comunidade flamenga da
Bélgica encontra-se um bom exemplo deste instrumento, em que os cheques de formação
(Opleidingscheque) subsidiados pelo Governo flamengo estão à disposição de todos os
trabalhadores. No entanto, dependendo do nível de escolaridade da pessoa, podem aplicar-se
diferentes condições: são gratuitos para quem possui no máximo o ensino secundário inferior; no
caso de outros trabalhadores, prevê-se o cofinanciamento de uma parte.
Durante a frequência de um curso de educação e de formação, surgem outras despesas. Mesmo que
o programa de formação seja gratuito, a sua frequência implica um investimento adicional por parte
dos aprendentes: por exemplo, os custos de deslocação e de alojamento caso o curso seja longe do
local de residência. Para certos aprendentes, podem ainda impor-se despesas com o acolhimento de
crianças, idosos e outros dependentes. Considerando que, de um modo geral, quem detém as
competências e qualificações mais baixas obtém os rendimentos mais baixos, estes aspetos devem
ser ponderados no momento de descrever os mecanismos de apoio à participação dos adultos
financeiramente mais desfavorecidos em atividades de educação e de formação.
Outro custo associado à participação em atividades de educação e de formação é a perda de salário,
caso o aprendente esteja empregado e deseje frequentar um programa educativo durante o horário
laboral. Em tais casos, a licença remunerada para formação pode ser uma solução. Esta área foi
avaliada num relatório do Cedefop (2012a) que define licença para formação como:
um instrumento regulatório único que, seja por direito legal e/ou por acordos coletivos, estabelece as condições segundo as quais os
trabalhadores podem receber licença para fins de aprendizagem. […] [Deve distinguir-se entre] licença remunerada para formação,
que dá direito ao trabalhador de receber o seu salário integral ou parcial durante o período de ausência, e licença não remunerada
para formação, em que o salário não é pago durante o período de formação mas em que o empregado tem o direito de regressar ao
seu emprego após o seu término (ibid., p. 7).

O relatório salienta que este instrumento de financiamento é uma resposta aos constrangimentos de
tempo, que constam entre os principais obstáculos à participação na educação e na formação de
adultos. Ao analisar os instrumentos de licença para formação existentes nos diferentes países, o
relatório do Cedefop e a base de dados associada (ver informação incluída na Secção supra)
incluíram critérios de elegibilidade entre os principais descritores. Isto permite identificar os países em
que a licença para formação se foca em determinados grupos alvo, particularmente nos adultos
pouco qualificados.
Os resultados da investigação realizada pelo Cedefop combinados com dados recolhidos pelas
Unidades Nacionais da Rede Eurydice mostram que todos os países, exceto a Irlanda e a Grécia,
incluíram nas suas regulamentações a possibilidade da sua população adulta usufruir de uma licença
para formação. Em apenas dois países – nomeadamente a Dinamarca e a Espanha – os adultos
pouco qualificados podem beneficiar da licença para educação e formação enquanto grupo prioritário
e por essa razão recebem um tratamento preferencial. Mais especificamente, em Espanha, a permiso
individual de formación (licença individual para formação) identifica os pouco qualificados como um
grupo prioritário para frequentar uma ação de formação oficialmente reconhecida (até um máximo de
200 horas por ano) conducente a uma qualificação oficial. Na Dinamarca, o subsídio SVU Almen
destina-se a empregados que “abandonaram precocemente o sistema escolar” (para mais detalhes
sobre esta categoria, ver Quadro 1 no Anexo 2) e tem uma duração máxima de 40 semanas. O
subsídio VEU, mencionado previamente, também pode ser solicitado como licença para formação.
Neste caso, o empregador recebe o subsídio VEU para cobrir a perda de salário. A licença
remunerada para formação é paga juntamente com o salário ou montante equivalente através de
subsídios publicamente financiados. É ainda de frisar que, tanto na Dinamarca como em Espanha, a
autorização do empregador é uma condição indispensável para um trabalhador beneficiar da licença
remunerada para formação.
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Para além dos esquemas de cofinanciamento direcionados para adultos pouco qualificados, alguns
países implementaram incentivos financeiros para promover a participação de outros grupos
específicos na educação e formação. Esta iniciativa baseia-se na assunção de que os adultos
incluídos nestes grupos podem estar em risco de exclusão do mercado de trabalho e, em última
instância, da própria sociedade. Em concreto, são desempregados e falantes de outras línguas.
No que toca aos desempregados, estes beneficiam normalmente de um apoio público substancial
para atualizar o seu nível de qualificações e adquirir novas competências. Este apoio visa aumentar o
seu potencial de empregabilidade e a reintegração no mercado de trabalho. Os empregados
participam de forma voluntária ou obrigatória (Cedefop 2013, p. 65). Neste último caso, a nãoinscrição num curso que é apresentado como requisito, implica a perda do subsídio de desemprego.
Alguns países implementaram subsídios para motivar e apoiar os desempregados a participar no
desenvolvimento de competências e de qualificações. Nestes casos, os subsídios de desemprego
são normalmente conservados na sua totalidade ou até aumentados (mas raramente reduzidos).
Adicionalmente, o desempregado tem o direito a abonos específicos e, em alguns casos, o
cofinanciamento também abrange outras despesas de formação como deslocações, refeições e
acolhimento diário de dependentes. Estas ajudas financeiras para incentivar os desempregados a
inscreverem-se em cursos de atualização de competências existem na Bélgica, Alemanha, Espanha,
Croácia, Chipre, Letónia, Luxemburgo, Malta, Polónia e Listenstaine.
Na região de Bruxelas (Bélgica), os candidatos desempregados que não detêm uma qualificação de
nível secundário superior têm direito a um abono suplementar ao subsídio de desemprego. O
montante é de um euro por cada hora de formação, e o apoio está disponível a todos os adultos que
se inscrevem no Centro de Emprego de Bruxelas (Actiris) e que assinam um contrato de formação
com a Bruxelles Formation. Na Comunidade flamenga da Bélgica, ao abrigo do Contrato Individual de
Formação Profissional em Empresa (Individuele beroepsopleiding in de onderneming – IBO), os
desempregados à procura de emprego que frequentem ofertas de formação profissional com o VDAB
(serviço público de emprego flamengo) ou com entidades parceiras do VDAB podem qualificar-se
para um abono suplementar aos seus subsídios de desemprego, e ainda a ajudas de custo para
deslocação e acolhimento de crianças. Um segundo instrumento de cofinanciamento é disponibilizado
a candidatos desempregados contratados e formados ao abrigo do Contrato Individual de Formação
Profissional em Empresa. Durante o curso, estes candidatos continuam a receber o seu subsídio de
desemprego ou prestação social ou, caso não tenham direito a estes, podem receber um abono ou
compensação para formação. Adicionalmente, também recebem um prémio de produtividade do
empregador e um subsídio de deslocação, usufruindo das mesmas condições que os trabalhadores
da empresa onde realizam o seu Contrato Individual de Formação Profissional em Empresa.
Outro exemplo de instrumento de cofinanciamento para desempregados são os cheques (vouchers),
oferecidos na Alemanha e na Letónia. No primeiro caso, o cheque de formação (Bildungsgutschein) é
oferecido mediante o cumprimento de determinadas condições por parte do candidato a emprego,
dependendo da situação do mercado de trabalho e da qualificação necessária. Os candidatos a
emprego são livres de escolher um prestador de formação certificado, dentro das condições
específicas do cheque para formação, por exemplo, em termos de qualificação, prazos ou resultados.
Na Letónia, foi implementado para o período de 2009-2013 um programa de formação para
desempregados e candidatos a emprego. Ao abrigo deste programa, era atribuído aos aprendentes
um cupão de formação para frequentar cursos reconhecidos de educação não formal para
desenvolver as competências básicas sociais e profissionais. Além disso, os desempregados eram
elegíveis para um subsídio mensal com a duração máxima de dois meses, válido durante os cursos.
Também no Luxemburgo, os candidatos desempregados podem utilizar cheques para pagar propinas
reduzidas em cursos de educação e formação de caráter não formal. Outro grupo específico que
pode beneficiar destes cheques são as “pessoas a necessitar de apoio” de acordo com a indicação
do serviço de imigração (OLAI) ou dos serviços sociais municipais.
Alguns países oferecem regimes de cofinanciamento para cursos de línguas locais direcionados para
falantes de outras línguas. É o caso da Estónia e da Áustria, onde uma parte da propina é
reembolsada quando o aprendente opta por um curso relacionado com os requisitos linguísticos
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exigidos para a concessão da cidadania. Na Estónia, o limite em 2014 era de 384 EUR por candidato
para realizar o exame de estónio e satisfazer outros critérios adicionais. Na Áustria, de acordo com
determinadas condições, as autoridades públicas reembolsam 50 % das propinas de cursos de
alemão como segunda língua. No Listenstaine, é emitido um limite de 12 cheques com o valor de 200
CHF (cerca de 165 EUR), válidos por um período de cinco anos para imigrantes que frequentam
cursos de alemão. Esta iniciativa está ligada ao requisito formal de obtenção do nível de proficiência
linguística para fins de residência e obtenção de cidadania aplicado a cidadãos não-UE/CEE.
Para além dos regimes de cofinanciamento para os grupos específicos mencionados supra e
cobertos pela Figura 6.3, as medidas podem direcionar-se para outros grupos específicos. Ainda que
a Figura não faça referência a estes grupos e instrumentos relacionados, a sua existência pode
desempenhar um papel relevante no alargamento do acesso às oportunidades de aprendizagem. Em
Espanha, por exemplo, determinados regimes de cofinanciamento destinam-se a adultos portadores
de deficiência, mulheres desempregadas, vítimas de violência baseada no género, pessoas com
necessidades educativas especiais ou com dificuldades em termos de empregabilidade.
Para além dos instrumentos nacionais sistemáticos de cofinanciamento com compromissos a longo
prazo em termos de recursos (nomeadamente os que são cobertos pela Figura 6.3), existem outros
regimes de cofinanciamento a curto prazo que podem fornecer um apoio direcionado para indivíduos
com qualificações escassas ou nulas, ou outros grupos vulneráveis. Estes regimes fazem
frequentemente parte de iniciativas baseadas em projetos que recorrem a financiamento europeu. A
Letónia oferece um exemplo relevante, com um projeto cofinanciado pelo FSE lançado em 2009 e
que abrangia 70 % das propinas cobradas aos participantes de cursos não formais relacionados ou
não com o emprego. Determinados grupos estão isentos de propinas, incluindo famílias
monoparentais com duas crianças, pré-pensionistas e pessoas em situação de pobreza. Também em
Chipre, duas iniciativas – “Melhoria da Empregabilidade dos Desempregados” e “Melhoria da
Empregabilidade das Mulheres Economicamente Inativas” (2009-2015) – financiadas pelo Fundo
Social Europeu e HRDA, visam apoiar a realização de estágios para mulheres inativas de forma a
fomentar a sua empregabilidade. Os programas oferecidos são gratuitos e é atribuído aos
participantes um abono semanal de formação. A Hungria dá outro exemplo com o projeto financiado
pelo FSE 2012-2015 “A Aprender de Novo” (Újra tanulok) que oferece um montante único na
conclusão dos cursos. O projeto destina-se a grupos vulneráveis, incluindo pessoas com o nível
secundário inferior ou superior.
Por último, os países também podem financiar programas de educação e formação de adultos
direcionados para indivíduos pouco qualificados através de concursos públicos. Na Eslovénia, por
exemplo, entre 2011 e 2013, os indivíduos que concluíssem uma qualificação de nível secundário
superior podiam candidatar-se a um reembolso de 90 % das propinas, com base num concurso público.

6.3.3. Instrumentos de cofinanciamento direcionados para empregadores que incentivam a
participação de adultos pouco qualificados e outros grupos específicos na educação e
formação
As empresas contribuem com uma parcela substancial dos recursos financeiros aplicados na
aprendizagem ao longo da vida. A maioria das atividades de aprendizagem que os trabalhadores
realizam ocorre no local de trabalho ou estão relacionadas com o trabalho ( 3). O cofinanciamento
público representa uma alavanca importante para o aumento da participação dos trabalhadores que
estão sub-representados na formação financiada pelas empresas. Os empregadores podem receber
incentivos financeiros para oferecer oportunidades de formação aos trabalhadores que em geral não
participam nas atividades financiadas pelas empresas.
Por conseguinte, a presente Secção reflete sobre se as autoridades públicas incentivam as empresas
através de instrumentos de cofinanciamento destinados a proporcionar oportunidades de aprendizagem
para trabalhadores pouco qualificados ou com escassas competências. Tal incentivo pode permitir aos
(3)

Para mais detalhes, ver os resultados do Inquérito sobre a Educação de Adultos no sítio de Internet do Eurostat,
concretamente os códigos online de acesso: trng_aes_170 e trng_aes_190.

125

E d u c a ç ã o e F o r m a ç ã o d e A d u l t o s n a E u r o p a : a l a rg a r o a c e s s o à s o p o r t u n i d a d e s d e a p r e n d i z a g e m

trabalhadores participarem na formação profissional contínua ou obterem licença para frequentar um
curso de educação e formação durante o horário de trabalho. Os dados procedem das mesmas fontes
usadas na Secção anterior: a recolha de dados Eurydice e a base de dados do Cedefop sobre o
financiamento da aprendizagem dos adultos (para mais detalhes, ver a Secção prévia).
A Figura 6.4 analisa os instrumentos financeiros existentes na Europa que incentivam as empresas a
apoiar a participação dos trabalhadores na educação e na formação. Observa-se que os apoios
existentes são frequentemente oferecidos a todos os trabalhadores, incluindo aos pouco qualificados
ou que carecem de aptidões e competências de base. Isto significa que os estes grupos específicos
não recebem qualquer tratamento preferencial. Tais regimes gerais, isto é, sem tratamento
preferencial ou apoio direcionado, não constam dos restantes conteúdos desta Secção.
Figura 6.4: Instrumentos de cofinanciamento para empregadores destinados a incentivar a participação dos
adultos na educação e formação, 2013/14

Instrumentos de
cofinanciamento para
empregadores com tratamento
preferencial ou apoio
direcionado para adultos
pouco qualificados
Instrumentos de
cofinanciamento para
empregadores com tratamento
preferencial ou apoio
direcionado para outros
grupos específicos
Sem instrumentos de
cofinanciamento para
empregadores com tratamento
preferencial e/ou apoio
direcionado para adultos pouco
qualificados e outros grupos
específicos; existem, todavia,
instrumentos gerais de
cofinanciamento
Dados não disponíveis
Fonte: Eurydice e Cedefop.

Notas explicativas
Os instrumentos de cofinanciamento considerados na Figura são os subsídios, abonos e cheques para cobrir a licença
remunerada para formação. Os beneficiários diretos são os empregadores. Para mais detalhes sobre cada instrumento de
cofinanciamento reportado na Figura, ver Quadros 3 e 4 no Anexo 2.
Para uma definição de “adultos pouco qualificados”, ver o Glossário.
A categoria “outros grupos específicos” referida na Figura são os indivíduos excluídos há algum tempo do mercado de trabalho
e que recebem formação assegurada pelo empregador beneficiário do apoio financeiro, trabalhadores mais velhos e/ou
falantes não nativos (para mais detalhes, ver Anexo 2, Quadro 4).
As duas primeiras categorias (isto é, instrumentos de cofinanciamento para empregadores com tratamento preferencial ou
apoio direcionado para adultos pouco qualificados e/ou outros grupos específicos) não abrangem os regimes de
cofinanciamento potencialmente direcionados para todos os trabalhadores na empresa (por exemplo, regimes que possam
beneficiar as empresas onde há trabalhadores em risco de perder o seu posto de trabalho devido a mudanças no processo de
produção e consequentemente possam necessitar de formação adicional).
A recolha de dados da Rede Eurydice foi a principal fonte utilizada. A base de dados Cedefop sobre o financiamento da
aprendizagem dos adultos foi consultada como fonte suplementar. Sempre que um instrumento de cofinanciamento não consta
dos dados recolhidos pelas Unidades Nacionais Eurydice mas é incluído na base de dados Cedefop, é tido em consideração.
Contudo, deve salientar-se que o período de referência da base de dados Cedefop é de 2010-2013 (e não de 2013/14 como
indica o título da Figura para a recolha de dados Eurydice).

São poucos os países que contam com esquemas de cofinanciamento para empregadores, a nível
nacional, direcionados para trabalhadores pouco qualificados ou com escassas competências. No
Luxemburgo e na Áustria, os empregadores podem ser elegíveis para um nível de apoio mais
elevado para determinados grupos-alvo (isto é, com tratamento preferencial), enquanto na
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Comunidade flamenga da Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido (Inglaterra) o
cofinanciamento só é garantido para grupos-alvo.
Estes regimes de cofinanciamento podem assumir diferentes formas. A mais comum é o reembolso
dos custos com a educação e a formação. Por exemplo, na Áustria, o programa “Apoio à Formação
para Trabalhadores” (Qualifizierungsförderung für Beschäftige), que cofinancia a formação em
pequenas e médias empresas (PMEs), assume os custos das propinas e honorários diários de
formadores externos. As mulheres com qualificações de nível médio formam um dos grupos-alvo
deste programa de financiamento. No Reino Unido (Inglaterra), o Governo cobre uma proporção dos
custos de formação para formandos, dependendo da sua idade: 50 % se tiverem entre 19-24 anos; e
até 50 % se tiverem mais de 25 anos.
Os empregadores também podem beneficiar de uma redução das propinas quando inscrevem os
seus trabalhadores num curso de formação. É este o caso na Comunidade flamenga da Bélgica,
onde um trabalhador com mais de 18 anos sem uma qualificação de nível secundário superior é
considerado como um “trabalhador em risco”. Por conseguinte, o cofinanciamento é garantido aos
empregadores sempre que esta categoria de trabalhadores frequenta um programa de formação
profissional VDAB que lhe permite melhorar as suas competências relacionadas à sua profissão
atual, e ainda adquirir competências que são amplamente transferíveis para outras empresas ou
áreas de trabalho.
Em Itália, a nível nacional, o programa “Medidas urgentes de apoio ao emprego” oferece cheques de
formação a empresas nos casos em que os trabalhadores que possuem, no máximo, a escolaridade
básica se inscrevem em cursos de educação e de formação. O cheque tem, em média, um valor de
1 500 EUR (500 EUR no mínimo e 5 000 EUR no máximo) expressos em termos de horas de
formação. O cheque cobre 80 % dos custos de formação e os restantes 20 % são pagos pelo
empregador.
Outra forma de apoiar os empregadores é através de compensações adicionadas ao salário do
trabalhador. É este o caso na Alemanha, onde os empregadores recebem uma subvenção salarial se
os trabalhadores solicitarem licença para formação conducente, no mínimo, ao nível 4 do Quadro
Nacional de Qualificações. No Luxemburgo, no âmbito de um dos programas de financiamento
existentes que cofinancia o plano de formação das empresas, os empregadores podem reclamar as
mais elevadas taxas de reembolso dos custos salariais (35 %) para trabalhadores que frequentam um
curso de educação e formação e que não sejam titulares de uma qualificação formal (ou seja, que
tenham atingido no máximo o ensino secundário inferior) e que estejam a trabalhar há menos de 10
anos na empresa. Adicionalmente, no âmbito dos cursos de aprendizagem para adultos, os
empregadores recebem a diferença entre o montante do abono complementar de formação atribuído
aos formandos em formação inicial e o salário mínimo a que têm direito os formandos adultos.
Em Espanha, um esquema de cofinanciamento – o contrato de formação e aprendizagem lançado em
2012 – centra-se nos jovens entre os 16 e os 24 anos que não possuem o ensino regular ou uma
qualificação profissional reconhecida. Aqui, os empregadores podem candidatar-se a deduções sobre
as suas contribuições para a segurança social, para além de obterem cofinanciamento para a oferta
formativa ou mesmo o financiamento integral no caso das pequenas empresas. O esquema abrange
vários tipos de oferta: formação na empresa; formação fora da empresa e formação conjunta
organizada com prestadores de cursos de educação e formação. Em todos estes casos, a formação é
gratuita para os trabalhadores.
Para além dos mecanismos de cofinanciamento acima descritos, alguns países identificaram outros
grupos específicos considerados em situação de “risco” e a necessitar de incentivo à participação na
educação e na formação. Por um lado, os que estão fora do mercado de trabalho por variadas razões
e por outro os trabalhadores mais velhos (45 anos ou mais).
O primeiro tipo de cofinanciamento – ou seja, esquemas direcionados para empregadores que
oferecem formação para indivíduos em situação de exclusão do mercado de trabalho – pode ser
encontrado na Comunidade flamenga da Bélgica (com o Contrato Individual de Formação Profissional
em Empresa), Dinamarca, Estónia, França, Lituânia, Polónia e Finlândia (incluindo os
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desempregados de longa duração neste país). Alguns destes esquemas afetam os candidatos a
emprego que se encontram em situação de desemprego. Nestes casos, a pessoa desempregada
conserva normalmente o subsídio de desemprego, enquanto o empregador – envolvido na oferta da
formação – também recebe um subsídio. Todavia, a participação na educação e formação não é, às
vezes, a única condição para o empregador receber cofinanciamento público. Por exemplo, na
Polónia, o acordo de ensino e formação profissionais permite aos empregadores receber
financiamento para os custos de formação, bem como um prémio caso os indivíduos desempregados
que são contratados sejam aprovados no exame final do curso de educação e formação profissional
em que participam. De igual modo, na Estónia, o sistema de seguro de desemprego reembolsa os
custos de formação dos empregadores se, após o período de requalificação, o empregador oferecer
um novo posto de trabalho ao trabalhador que estava fora do mercado de trabalho por razões
médicas. O cofinanciamento público para empregadores que contratam indivíduos excluídos do
mercado de trabalho também pode afetar aqueles que têm estado fora do posto de trabalho para
tomar conta dos filhos (por exemplo, contratos de profissionalização (période de professionalisation)
em França) ou, como já salientado no exemplo supra, regressam após um período de doença que os
tornou inaptos para trabalhar (por exemplo, Estónia e Finlândia).
Conforme já mencionado, determinados esquemas de cofinanciamento concedem subsídios
específicos para empregadores que promovem oportunidades de educação e de formação para
trabalhadores com 45 e mais anos. Estes esquemas existem em França (na condição de que o
trabalhador tenha 20 anos de experiência profissional e esteja empregado há pelo menos um ano),
Itália (mulheres com 40 e mais anos), Luxemburgo (com dez anos de experiência) e Áustria.
Existem ainda incentivos ao cofinanciamento para empregadores que promovem cursos de línguas
no idioma local para falantes de outras línguas. Por exemplo, na Comunidade flamenga da Bélgica, o
VDAB oferece um esquema de cofinanciamento a empregadores que permite aos trabalhadores não
falantes de flamengo beneficiar de uma formação em línguas no local de trabalho pela qual os
empregadores recebem apoio financeiro. O esquema é personalizado e integrado nas obrigações
profissionais do trabalhador. Além disso, ao abrigo do Contrato Individual de Formação Profissional
em Empresa, os trabalhadores podem frequentar cursos gratuitos de línguas organizados pelo VDAB.
Apesar de não serem consideradas na Figura 6.4, existem várias iniciativas baseadas em projetos
que desempenham também um papel significativo no incentivo aos empregadores para promover a
educação e a formação junto dos seus trabalhadores, especialmente os que têm qualificações
escassas ou nulas. A Noruega, por exemplo, implementou um tipo de financiamento relacionado com
um programa que visa a aquisição de competências básicas, nomeadamente as “competências
básicas na vida profissional” (Basiskompetanse i arbeidslivet). Neste quadro, as empresas podem
candidatar-se a financiamento para a oferta de cursos de competências básicas aos seus
trabalhadores (para mais detalhes sobre o programa, ver Capítulo 3, Secção 3.2.2). Na Eslovénia, as
autoridades públicas lançam junto dos empregadores concursos regulares para propostas de
cofinanciamento de cursos de educação e formação de trabalhadores. O quinto concurso, lançado
em 2014 privilegiou pela terceira vez os trabalhadores com mais de 50 anos, mulheres com baixas
qualificações e indivíduos portadores de deficiência. Quanto às iniciativas baseadas em projetos, o
financiamento europeu desempenha aqui um papel chave. Na Lituânia, um projeto financiado pelo
FSE no período de 2010/13 “Desenvolvimento dos Recursos Humanos das Pequenas Empresas”
visava melhorar as qualificações, conhecimentos e competências dos trabalhadores em pequenas
empresas de forma a melhorar a sua capacidade de adaptação às necessidades das empresas e às
mudanças do mercado de trabalho. Os trabalhadores com o ensino básico ou secundário inferior
foram os principais grupos a beneficiar deste projeto.
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Conclusões
O presente Capítulo centrou-se em intervenções financeiras públicas para apoiar o acesso e a
participação na aprendizagem ao longo da vida entre os adultos pouco qualificados e outros grupos
em que a escassez de competências e de qualificações pode ser motivo de especial preocupação. O
Capítulo iniciou com uma análise dos dados obtidos através do Inquérito sobre a Educação de
Adultos (AES), revelando que as questões financeiras constituem uma das principais barreiras à
participação dos adultos em atividades de aprendizagem ao longo da vida. Além disso, em diversos
países, os adultos pouco qualificados (isto é, aqueles que possuem no máximo o nível secundário
inferior) parecem ser significativamente mais afetados pelo custo das atividades de aprendizagem em
comparação com os adultos com um nível de escolaridade mais alto.
Na sequência do acima exposto, foram analisados mecanismos de cofinanciamento, uns
especificamente planeados para os adultos pouco qualificados ou com baixo nível de competências,
outros que atribuíram um tratamento preferencial a outro tipo de aprendentes.
A análise mostrou que, não obstante a globalidade dos países disponibilizar um leque de
instrumentos de cofinanciamento para ajudar os adultos a regressar à educação e formação, só
alguns direcionam tais medidas especificamente para os adultos pouco qualificados ou que possuem
escassas competências (Comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, Espanha e Suécia). Estas
medidas de cofinanciamento direcionado podem assumir predominantemente a forma concreta de
subsídios ou prestações, mas também incluem cheques de formação ou licença remunerada para
formação.
Para além dos instrumentos de cofinanciamento para indivíduos pouco qualificados, existem outros
esquemas direcionados, centrados em grupos considerados “em risco”. Por exemplo, alguns países
implementaram incentivos financeiros específicos para desempregados à procura de emprego de
modo a incentivá-los a participar na educação e formação (Bélgica, Alemanha, Espanha, Croácia,
Chipre, Letónia, Luxemburgo, Malta, Polónia e Listenstaine). Estes incentivos assumem
principalmente a forma de subsídios de formação, que a pessoa desempregada recebe em
complemento do subsídio de desemprego. Em outros poucos países (Estónia, Áustria e Listenstaine)
existem incentivos comparáveis direcionados para falantes de outras línguas.
Os regimes de cofinanciamento são normalmente disponibilizados aos empregadores para prestarem
oportunidades de educação e formação aos seus trabalhadores. No entanto, num pequeno número
de países este apoio financeiro destina-se especificamente a trabalhadores pouco qualificados ou
que possuem escassas competências (Comunidade flamenga da Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália,
Luxemburgo, Áustria e Reino Unido – Inglaterra). A maioria destes instrumentos de cofinanciamento
direcionados assume a forma de subsídios e cheques para cobrir os custos da formação; isenção das
contribuições para a segurança social; ou subvenções salariais, em caso das licenças para formação.
Em alguns países, o apoio financeiro também é concedido a empregadores que oferecem
oportunidades de formação para outros grupos específicos, incluindo pessoas excluídas do mercado
de trabalho (Comunidade flamenga da Bélgica, Dinamarca, Estónia, França, Lituânia, Polónia e
Finlândia), trabalhadores mais velhos (França, Itália, Luxemburgo e Áustria) e pessoas que estão a
aprender a língua de acolhimento no local de trabalho (Comunidade flamenga da Bélgica).
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ANEXOS
Anexo 1
O quadro infra refere-se à Figura 2.1 no Capítulo 2 (“Compromissos políticos”). Enumera os
documentos estratégicos indicados pelos países em resposta à seguinte questão:
Indique até três documentos estratégicos importantes emitidos nos últimos cinco anos (ou seja, entre 2009 e 2014) que referem
explicitamente o acesso de adultos pouco qualificados e/ou com baixo nível de competências básicas a atividades de
desenvolvimento de competências ou qualificações. Caso existam mais de três documentos, devem escolher-se os mais relevantes.
Se existirem estratégias específicas (ou seja, independentes) que abrangem este campo (por exemplo, “Estratégia de Literacia de
Adultos”), estas devem ser incluídas entre os três casos mais relevantes.

BEde1

2011

Nome do documento estratégico na língua oficial do país
Nome do documento estratégico em português
Ligação de Internet para o documento estratégico

Financiam
ento

Avaliação

Ano de
publicação

Código

O quadro divide-se em cinco colunas. A primeira coluna atribui um código a cada documento
orientador. Estes códigos são referidos na Figura 2.1. A segunda coluna indica o ano de publicação.
Uma terceira coluna apresenta o nome de cada documento estratégico na língua oficial do
respetivo país e em português, assim como uma ligação Internet para o documento (Acedido em
janeiro de 2015). A quarta coluna indica se os objetivos fixados beneficiam de financiamento
específico. O quadro distingue entre financiamento nacional (“FN”) e financiamento europeu
(“FE”). A quinta coluna indica se os objetivos estipulados estão sujeitos a avaliação. Tal pode
envolver diferentes tipos de avaliação, incluindo por exemplo, pré-avaliação, formativa e/ou pósavaliação (qualquer um destes tipos de avaliação é tido em conta).

FN

FE

x

x

x

x

x

x

Teilprojekt 4 “Weiterentwicklung der Initiativen im Bereich des Lebenslangen Lernens” des Regionalen
Entwicklungskonzepts der DG “Ostbelgien Leben 2025”;
Subprojeto 4 “Consolidação das Iniciativas de ALV” do Conceito de Desenvolvimento Regional (REK)
“Ostbelgien live 2025” da Comunidade germanófona da Bélgica;
http://www.dglive.be/PortalData/2/Resources/downloads/staat_gesellschaft/rek-band3.pdf (p. 117)

BEde2

2010

Europäischer Sozialfonds 2007-2013 “Operationelles Programm der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens im Rahmen des Ziels 2”, “Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung”;
Fundo Social Europeu 2007-2013 “Programa Operacional da Comunidade germanófona da Bélgica Objetivo 2”, “Competitividade Regional e Emprego”;
http://www.dgeuropa.be/PortalData/38/Resources/dokumente/esf/ESF_OP_2007-2013.pdf

BEfr1

2014

Décret relatif à la formation alternée pour les demandeurs d’emploi et modifiant le décret du 18 juillet
1997 relatif à l’insertion de demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent une formation
permettant d’occuper un poste vacant;
Decreto relativo à formação em alternância para candidatos a emprego e alteração ao Decreto de 18
de julho 1997 relativo à inserção de candidatos a emprego junto de entidades empregadoras que
organizam uma formação que permite ao formando ocupar um posto de trabalho vago;

x

x

https://wallex.wallonie.be/index.php?mod=voirdoc&script=wallex2&PAGEDYN=indexBelgiqueLex.html&
MBID=2014201599
BEfr2

2013

Le plan bruxellois pour la Garantie Jeunes;
Plano de Ação para a Garantia Jovem de Bruxelas;

x

x

x

x

x

x

http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf
BEfr3

2011

L’Alliance «Emploi – Environnement»;
Aliança «Emprego – Ambiente»;
http://www.parlbruparl.irisnet.be/wp-content/uploads/2014/07/Accord-de-majorite-REG-FR.pdf

BEnl1

2012

Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016;
Plano Estratégico para Elevar os Níveis de Literacia 2012-2016;
http://www.ond.vlaanderen.be/geletterdheid/plan/StrategischPlanGeletterdheidVerhogen2012-2016.pdf
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x

BEnl2

2014
( 1)

Nome do documento estratégico na língua oficial do país
Nome do documento estratégico em português
Ligação de Internet para o documento estratégico

Financiam
ento
FN

FE

Avaliação

Ano de
publicação

Código
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Decreet betreffende het volwassenenonderwijs;
Decreto-Lei sobre a Educação de Adultos;

x

x

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13914
BEnl3

2012

Loopbaanakkoord 2012-2013;
Acordo sobre Carreiras 2012-2013;

x

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/LR-SERV-VESOC-2012-anysurfer_0.pdf
BG1

2014

Natzionalna strategia za Uchene prez tzelia jivot;
Estratégia Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida;

x

http://lll.mon.bg/uploaded_files/estrategy_LLL_2014_2020.pdf
BG2

2012

Natzionalna programa za razvitie Balgaria 2020;
Programa Nacional para o Desenvolvimento da Bulgária 2020;

x

http://www.estrategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2928
BG3

2011

Natzionalna programa za reformi Balgaria 2020;
Programa Nacional de Reforma 2011-2015;

x

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_bulgaria_en.pdf
CZ1

2014

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020;
Estratégia de Política Educativa da República Checa até 2020;

x

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf
DK1

2014

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser;
Acordo de Melhoria do Ensino e Formação Profissionais e como torná-los mais atrativos para os
utilizadores;

x

x

x

x

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%
202014.ashx
DK2

2013

Aftaler om Vækstplan Vækstplan DK;
Acordos para o Plano de Crescimento;
http://www.fm.dk/publikationer/2013/aftaler-om-vaekstplandk/~/media/Publikationer/Imported/2013/Aftaler%20V%C3%A6kstplan%20DK/web_aftaler_om_vaekstp
lan_DK_pdfa.pdf

DE1

2012

Vereinbarung über eine gemeinsame nationale Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung
Erwachsener in Deutschland 2012-2016;
Acordo para uma Estratégia Nacional Conjunta para a Literacia e as Competências básicas dos
Adultos na Alemanha 2012-2016;

x

http://www.bmbf.de/en/426.php
EE1

2009

Täiskasvanuhariduse arengukava aastateks 2009-2013;
Plano de Desenvolvimento para a Educação de Adultos na Estónia 2009-2013;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10228
EE2

2014

Elukestva õppe strateegia 2020;
Estratégia de Aprendizagem ao longo da vida 2020;
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2014/05/Lifelong-Learning.pdf

EE3

2011

Konkurentsikava “Eesti 2020”;
Programa Nacional de Reforma “Estónia 2020”;
https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/en/government-office/growth-and-jobs/Estonian-positions-on-eu2020/National%20Reform%20Programme%20Estonia%202020.pdf

(1)

A lei foi adotada pela primeira vez em 2007. O ano indicado refere-se à adoção final em abril de 2014.
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IE1

2014

Nome do documento estratégico na língua oficial do país
Nome do documento estratégico em português
Ligação de Internet para o documento estratégico

Financiam
ento
FN

FE

x

x

Avaliação

Ano de
publicação

Código

Anexos

Further Education and Training (FET) Strategy (2014-2019);
Estratégia de Educação e Formação Contínuas (2014-2019);
http://www.solas.ie/docs/FETstrategy2014-2019.pdf

IE2

2013

Review of ALCES funded Adult Literacy Provision;
Revisão da Oferta de Literacia de Adultos financiada pelo ALCES;
http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Review-of-ALCES-funded-Adult-LiteracyProvision.pdf

IE3

2011

Statement of Strategy 2011-2014 (Department of Education and Skills);
Declaração da Estratégia de 2011-2014 (Departamento de Educação e de Competências);
http://www.education.ie/en/Publications/Corporate-Reports/StrategyStatement/des_strategy_statement_2011_2014.pdf

EL1

2013

Ethniko Programma Dia Viou Mathisis 2013-15;
Programa Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida 2013-15;

x

http://www.gsae.edu.gr/images/publications/ETHNIKO_PROGRAMMA_2013-2015.pdf
EL2

2010

Nomos 3879/2010: Anaptixi tis Dia Viou Mathisis kai alles diataxeis;
Lei 3879/2010: Desenvolvimento da Aprendizagem ao Longo da Vida e outras Ofertas;

x

http://www.gsae.edu.gr/images/nomothesia/nomoi/Law-3879-LifeLongLearning.pdf
ES1

2011

Plan de acción para el aprendizaje permanente;
Plano de Ação para a Aprendizagem ao Longo da Vida;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=14856
ES2

2012

Estrategia Española de Empleo 2012-2014;
Estratégia Espanhola de Emprego 2012-2014;
https://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18146.pdf

ES3

2013

Plan Nacional de implantación de la Garantía Juvenil en España;
Plano Nacional de Implementação da Garantia Jovem em Espanha;
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.html

FR1

2009

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la
vie;
Lei de 24 de novembro de 2009 relativa à orientação e à formação profissional ao longo da vida;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&categorieLien=id

FR2

2011

Accord national interprofessionnel sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages
en entreprises;
Acordo Nacional Intersectorial sobre o Acesso dos Jovens à Formação em Alternância e a Estágios em
Empresas;

x

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/Acteurs/CNML/Actu%20une/pdf_ANI_jeunes_alternance_et_stages
_2011-06-07.pdf
FR3

2014

Loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale;
Lei relativa à Formação Profissional, ao Emprego e à Democracia Social;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576

HR1

2012

Stateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 2013.-2015;
Plano Estratégico do Ministério da Ciência, Educação e Desporto 2013-2015;

x

x

x

http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=19105
HR2

2011

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014;
Estratégia para os Programas do Governo no período de 2012-2014;
http://public.mzos.hr/fgs.axd?id=18603
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IT1

2014

Nome do documento estratégico na língua oficial do país
Nome do documento estratégico em português
Ligação de Internet para o documento estratégico

http://www.dt.tesoro.it/en/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/se
zione3/def_assistenza.html
2013

FN

FE

x

x

Programma nazionale di riforma (Documento di economia e finanza – DEF);
Programa Nacional de Reforma (Documento em matéria de Economia e Finanças – DEF);

IT2

Financiam
ento

Avaliação

Ano de
publicação

Código
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x

Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 263/2012;
Decreto do Presidente da República nº 263/2012;

x

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2012-10-29;263
IT3

2013

Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 13/2013;
Decreto Legislativo nº 13/2013;

x

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg
CY1

2014

Ethniki Stratigiki Dia Biou Mathisis 2014-2020;
Estratégia Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida 2014-2020;
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/499A1CB95981643FC2257C7D00486172/$file/National
%20Lifelong%20Learning%20Strategy%20in%20Greek.pdf

CY2

2013

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ethniko Metarithmistiko Programma 2013;
Programa Nacional de Reforma do Chipre 2013: Estratégia para um Crescimento Inteligente,
Sustentável e Inclusivo Europa 2020;
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/8077A9E8C5584E56C2257D270037E9E1/$file/Natio
nal%20Reform%20Programme%202013.pdf

CY3

2014

Ethniko Metarithmistiko Programma 2014;
Programa Nacional de Reforma do Chipre 2014: Estratégia para um Crescimento Inteligente,
Sustentável e Inclusivo Europa 2020;
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/F0102E6523454FFCC2257D270038F1BD/$file/Natio
nal%20Reform%20Programme%202014.pdf

LV1

2012

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam;
Plano Nacional de Desenvolvimento da Letónia para 2014-2020 (NDP 2020);
http://www.pkc.gov.lv/images/NAP2020%20dokumenti/NDP2020_English_Final.pdf

LV2

2014

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
Linhas de Orientação para o Desenvolvimento da Educação 2014-2020;
http://m.likumi.lv/doc.php?id=266406

LV3

2014

Nacionālā reformu programma;
Programa Nacional de Reforma da Letónia para a Implementação da Estratégia “Europa 2020”;
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrp2014_latvia_en.pdf

LT1

2013

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija;
Estratégia para o Ensino Público 2013-2022;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_query=valstybin%EB%20%F0vieti
mo%202013%202022%20met%F8%20strategija&p_tr2=2

LT2

2010

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas;
Lei sobre a Educação Não Formal de Adultos;
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/oldsearch.preps2?a=369659&b=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370777
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Nome do documento estratégico em português
Ligação de Internet para o documento estratégico

http://www.men.public.lu/catalogue-publications/adultes/informations-generales-offre-cours/livre-blanclifelong-learning/131025-s3l-livreblanc.pdf
2014

FN

FE

x

x

Livre blanc: Stratégie nationale du lifelong learning;
Livro Branco: Estratégia Nacional para a Aprendizagem ao Longo da Vida;

LU2

Financiam
ento

Avaliação

Ano de
publicação

Código

Anexos

x

Luxembourg 2020. Plan national pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Programme
national de réforme du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du semestre européen 2014;
Luxemburgo 2020. Plano Nacional para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo. Programa
Nacional de Reforma do Grande Ducado do Luxemburgo no quadro do Semestre Europeu 2014;

x

http://www.odc.public.lu/publications/pnr/index.html
HU1

2014

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra;
Quadro Estratégico para a Política de Aprendizagem ao Longo da Vida para 2014-2020;
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%
C3%B3%20tanul%C3%A1s.pdf#!DocumentBrowse

HU2

2011

Estratégia Nacional de Integração dos Romanichéis

2014

x

x

x

x

x

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia;
http://romagov.kormany.hu/hungarian-national-social-inclusion-strategy-deep-poverty-child-povertyand-the-roma

MT1

x

Framework for the Education Strategy for Malta 2014-2024;
Quadro Estratégico para a Educação em Malta 2014-2024;

x

http://education.gov.mt/en/resources/Documents/Policy%20Documents%202014/BOOKLET%20ESM%
202014-2024%20ENG%2019-02.pdf
MT2

2014

A Strategic Plan for the Prevention of Early School Leaving in Malta 2014;
Plano Estratégico para a Prevenção do Abandono Escolar Precoce em Malta 2014;
http://education.gov.mt/en/resources/Documentos/Policy%20Documentos%202014/School%20Leaving
%20in%20Malta%20June%202014.pdf

MT3

2014

x

x

x

National Literacy Strategy for All in Malta and Gozo 2014-2019;
Estratégia Nacional de Literacia para Todos em Malra e Gozo 2014-2019;
http://education.gov.mt/en/Documents/Literacy/ENGLISH.pdf

NL1

2011

Actieplan laaggeletterdheid 2012-2015;
Plano Nacional contra a Iliteracia 2012-2015;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-enpublicaties/richtlijnen/2011/09/08/bijlage-1-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-innederland.html

AT1

2011

x

x

Strategie zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich – LLL 2020;
Estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida Áustria – ALV 2020;

x

http://www.bmukk.gv.at/medienpool/20916/lllarbeitspapier_ebook_gross.pdf
AT2

2011

Initiative Erwachsenenbildung - Länder-Bund-Initiative zur Förderung grundlegender
Bildungsabschlüsse für Erwachsene inklusive Basisbildung/Grundkompetenzen
Iniciativa para a Educação de Adultos;

x

x

x

x

x

x

https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/
https://www.initiative-erwachsenenbildung.at/fileadmin/docs/PPD%202011_09_15_Letzfassung.pdf
PL1

2013

Perspektywa uczenia się przez całe życie;
Perspetiva de Aprendizagem ao Longo da Vida;
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-dokumentustrategicznego-perspektywa-uczenia.html
http://www.men.gov.pl/index.php/uczenie-sie-przez-cale-zycie/770-perspektywa-uczenia-sie-przezcale-zycie
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Program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+;
Programa para a Solidariedade entre Gerações: Medidas para Aumentar a Atividade Económica entre
pessoas de 50+ anos (renovação);
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/program-solidarnosc-pokolen-dzialania-dlazwiekszenia-aktywnosci-zawodowej.html

x

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-solidarnosc-pokolen/
PL3

2014

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020;
Programa do Governo para a Atividade Social da Terceira Idade para 2014-2020;

x

x

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowy-program-asos/
PT1

2014

Portugal 2020 – Acordo de Parceria 2014-2020 (estabelecido com a Comissão Europeia);
http://www.portugal.gov.pt/media/1325391/20140131%20acordo%20parceria%20portugal%202020.pdf

PT2

2013

Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020;
http://www.qren.pt/np4/np4/?newsId=4042&fileName=RCM91_2013.pdf

PT3

2014

Estratégia Europa 2020 - Ponto de Situação das Metas em Portugal, Abril de 2014;
http://ec.europa.eu/Europa2020/pdf/csr2014/nrp2014_portugal_pt.pdf

RO1

2011

x

x

x

x

x

x

x

x

Legea Educației Naționale, nr. 1/2011 – (Programul «A doua Șansă»);
Lei Nacional de Educação, nº 1/2011 – (Programa «Segunta Oportunidade»);

x

x

http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage
SI1

2013

Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 2013-2020;
Plano Estratégico 2013-2020 para a Educação de Adultos na República da Eslovénia;

x

x

x

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO97
SI2

2013

Strategija vključevanja priseljencev v izobraževanje odraslih;
Estratégia para a Inclusão de Migrantes na Educação de Adultos;

x

http://arhiv.acs.si/dokumenti/Strategija_vkljucevanja_priseljencev_v_IO.pdf
SI3

2011

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015;
Diretrizes para a Implementação de Medidas Ativas para ss Políticas de Emprego 2012-2015;

x

x

x

http://www.ess.gov.si/_files/3286/Smernice_APZ_2012_2015.pdf
SK1

2010

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov;
Lei Nº 568/2009 sobre a Aprendizagem ao longo da vida e alterações e suplementos à legislação
modificada pela disposição subsequente;
https://www.minedu.sk/data/att/4125.pdf

SK2

2011

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011;
Estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 2011;
http://nuczv.sk/wp-content/uploads/strategia-celozivotneho-vzdelavania-2011.pdf

FI1

2011

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011-2016 Kehittämissuunnitelma;
Plano de Desenvolvimento da Educação e Investigação 2011-2016;

x

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm03.pdf
FI2

2011

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet;
Objetivos Estratégicos para o Desenvolvimento da Orientação ao Longo da Vida; Ministério da
Educação e Cultura da Finlândia, 2011;
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr15.pdf?lang=fi

FI3

2012

Nuorten aikuisten osaamisohjelma;
Programa de Competências para Jovens adultos;
http://www.nuorisotakuu.fi/en/youth_guarantee

SE

O país informou que não existem documentos estratégicos relevantes emitidos durante os cinco anos
em questão (isto é, entre 2009 e 2014) que referissem explicitamente as oportunidades de
desenvolvimento de competências ou qualificações adicionais para adultos com escassas
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FN

FE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

competências básicas ou baixo nível de qualificações. Portanto, não é referido na figura. No entanto,
deve salientar-se que foi introduzido em janeiro de 2013 um novo currículo para a educação de adultos
a nível municipal. Entre outras áreas temáticas, o currículo refere-se às competências de base e às
competências-chave, mas sem referências explícitas a adultos com baixo nível de competências
básicas ou de qualificações. Para mais detalhes, consulte-se
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3238 (Acedido em 1 de dezembro, 2014).
UKENG1

2013

UKENG2

2011

Rigour and Responsiveness in Skills;
Rigor e Flexibilidade das Competências;
https://www.gov.uk/government/publications/rigour-and-responsiveness-in-skills
New Challenges New Chances;
Novos desafios, Novas Oportunidades;
https://www.gov.uk/government/consultations/new-challenges-new-chances-next-steps-inimplementing-the-further-education-reform-programme

UKENG3

2010

Skills for Sustainable Growth: Strategy Document;
Competências para um Crescimento Sustentável: documento estratégico;
https://www.gov.uk/government/publications/skills-for-sustainable-growth-strategy-document

UKWLS1

2014

Policy Statement on Skills;
Declaração Estratégica em matéria de Competências;
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/policy-statement-on-skills/?lang=en

UKWLS2

2010

Delivering Community Learning for Wales;
Oferta de Educação Comunitária para o País de Gales;
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/learningproviders/communitylearning/deliveringlearning/?l
ang=en

UKNIR1

2011

Success Through Skills: Transforming Futures;
Sucesso por via das Competências: Transformar o Futuro;

x

http://www.delni.gov.uk/index/publications/pubs-successthroughskills/success-through-skillstransforming-futures.htm
UKSCT1

2010

Adult Literacies in Scotland 2020 Strategic Guidance;
Orientação estratégica 2020 para a Literacia dos Adultos na Escócia;

x

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2011/01/25121451/0
UKSCT2

2012

Strategic Guidance for Community Planning Partnerships: Community Learning and Development
(2012);
Orientação estratégica para as Parcerias de Planeamento Comunitários: Aprendizagem e
Desenvolvimento Comunitários;

x

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2012/06/2208/0
UKSCT3

2010

Literacy Action Plan: An Action Plan to Improve Literacy in Scotland;
Plano de Ação em matéria de Literacia: Um Plano de Ação para Melhorar a Literacia na Escócia;

x

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2010/10/27084039/0
IS1

2010

Lög um framhaldsfræðslu. 2010 nr. 27 31. mars;
Lei nº 27/2010 de Educação de Adultos;

x

x

http://eng.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-PDF-Althjodlegt/Adult-Education-Act.pdf
IS2

2011

20/20 Sóknaráætlun Íslands;
Islândia 2020 – Declaração de Política Governamental para a Economia e a Comunidade;
http://eng.forsaetisraduneyti.is/iceland2020/
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Bildungsstrategie 2020 und Massnahmenplan;
Estratégia Nacional 2020 e Plano de Ação em matéria de educação;
http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-broschuere_bildungsstrategie_2020.pdf
http://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa-broschuere_bildungsstrategie_2020.pdf

LI2

2010

Integrationskonzept;
Conceito Nacional de Integração;

x

http://www.integration.li/CFDOCS/cmsout/admin/index.cfm?GroupID=220&MandID=1&meID=156&
NO1

2009

St. Meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja;
Relatório Nº 44 (2008–2009) ao Storting. Estratégia de Educação;
http://www.regjeringen.no/pages/2202348/PDFS/STM200820090044000DDDPDFS.pdf

NO2

2012

Meld. St. 6 (2012–2013). En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap;
Meld. St. 6 (2012–2013). Uma Política Global de Integração. Diversidade e Comunidade;
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-620122013.html?id=705945

NO3

2013

Meld.St.20 (2012–2013). På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen;
Meld.St.20 (2012–2013). Na Via Certa. Qualidade e Diversidade na Escola Primária;
http://www.regjeringen.no/pages/38263383/PDFS/STM201220130020000DDDPDFS.pdf

TR1

2013

10. Kalkınma Planı;
10º Plano de Desenvolvimento;
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4
%B1.pdf

TR2

2009

x

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi;
Documento Estratégico para a Aprendizagem ao longo da vida;
http://www.hayatboyuogrenme.gov.tr/images/yukleme/hbo_strateji.pdf

TR3

2009

Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı;
Plano Estratégico do Ministério da Educação Nacional (2010-2014);
http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf
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Anexos

Anexo 2
Os quatro quadros infra referem-se ao Capítulo 6, Figura 6.3 (Quadro 1 e Quadro 2) e à Figura 6.4
(Quadro 3 e Quadro 4). Estes quadros fornecem mais detalhes sobre os instrumentos de
cofinanciamento direcionado referidos nas Figuras em cima.
Quadro 1: Instrumentos de cofinanciamento com tratamento preferencial ou apoio direcionado para adultos
pouco qualificados ( 2), 2013/14
País

Tipo de instrumento de cofinanciamento
(incluindo a sua designação, se disponível)

Bélgica –
Cheque de educação e formação –
Comunidade Opleidingscheque
flamenga da
Bélgica
Dinamarca

Perfil dos aprendentes
adultos
Trabalhadores sem certificado
de nível secundário superior
(CITE 3) – os cheques são
gratuitos para este grupo

Educação e formação (tipo e
programa)
Educação e formação fora do
posto de trabalho organizada
por uma entidade credenciada
de educação e formação

Subsídio e licença remunerada para formação Adultos com a escolaridade
– o subsídio VEU
básica, no máximo (CITE 2)

Ensino e formação profissionais
contínuos (EFPC) para adultos

Subsídio e licença remunerada para formação Trabalhadores que
– o subsídio SVU Almen para o ensino geral
frequentaram o ensino regular
durante 8 anos ou menos,
suplementados por um
percurso de educação e
formação independentemente
da extensão

Pogramas preparatorios de
educação de adultos em
matemática, leitura e escrita
(FVU)
Ensino formal geral até ao nível
secundário superior (CITE 3)

Trabalhadores que
frequentaram o ensino regular
durante 10 anos, no mínimo,
suplementados por um
período máximo de dois anos
de ensino e formação
profissionais
Trabalhadores que
frequentaram o ensino regular
durante 10 anos, no mínimo,
suplementados por um
percurso de ensino e
formação profissionais
independentemente da
duração, desde que não atinja
os cinco anos
Espanha

Licença remunerada para educação e
formação – Permissão individual de formação
(Permiso individual de formación)

Adultos sem os níveis CITE 2
e 3 (ou seja, ensino
secundário inferior e superior)
são condiderados um grupo
prioritário

Suécia

Subsídios e empréstimos

Aprendentes até aos 56 anos Ensino e formação geral e
de idade inscritos em
profissional nos níveis CITE 1,
programas de nível CITE 1-3
2e3
podem receber um subsídio
de valor superior com uma
participação de 73 % do apoio
total (para outros
aprendentes, a parcela geral é
de 31 %). O restante é
coberto pelo empréstimo por
opção do aprendente.

Programa reconhecido de
educação e formação
conducente a uma qualificação
oficial

Fonte: Eurydice para BEnl, DK, e SE e Cedefop (base de dados sobre o financiamento da aprendizagem de adultos) para ES.

(2)

Para uma definição de “adultos pouco qualificados”, ver o Glossário.
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Quadro 2: Instrumentos de cofinanciamento com tratamento preferencial ou apoio direcionado para outros
grupos específicos ( 3), 2013/14
País

Tipo de instrumento de cofinanciamento
(incluindo a sua designação, se disponível)

Perfil dos aprendentes adultos

Bélgica –
Comunidade
flamenga

Subsídio compensatório incluindo a cobertura
dos custos de transporte e acolhimento de
crianças

Candidatos desempregados que frequentam programas de
educação e formação profissionais com o VDAB (serviço
público de emprego flamengo) ou uma entidade parceira
ao abrigo do Contrato Individual de Formação Profissional
em Empresa (Individuele beroepsopleiding in de
onderneming – IBO)

Subsídio de educação e formação ou subsídio
compensatório, eligível para bónus de
empresas e subsídio de deslocação por parte
do empregador. Estes recebem apoio financeiro

Candidatos desempregados contratados e em formação ao
abrigo do Contrato Individual de Formação Profissional em
Empresa (Individuele beroepsopleiding in de onderneming
– IBO)

Subsídio suplementar (um bónus de 1 EUR
por hora de educação/formação)

Candidatos desempregados que não são titulares de um
certificado do ensino secundário superior (CITE 3) e estão
registados no Serviço de Emprego de Bruxelas (Actiris) e
têm um contrato assinado de educação e formação com a
Bruxelles Formation

Bélgica –
Comunidade
francófona
( 4)

Bélgica –
Subsídio suplementar de educação (0.99 EUR Candidatos desempregados que participam em ofertas de
Comunidade por hora de educação e formação) incluindo a educação e formação organizadas ou reconhecidas pelo
germanófona cobertura das despesas de viagem
Serviço de Emprego

(3)
(4)

Alemanha

Cheque de educação e formação
(Bildungsgutschein)

Candidatos desempregados – sob condições específicas
relacionadas com a situação do mercado de trabalho e
requisitos de qualificação

Estónia

Reembolso de propinas para frequência do
curso de preparação para realização dos
exames de cidadania e língua estónia

Indivíduos que não são cidadãos estónios, tendo sido
aprovados no exame de língua estónia e no exame de
cidadania ou apenas no exame de língua estónia; aqueles
que foram intimados a realizar o exame de língua estónia
pelo Serviço de Inspeção; ou aqueles que obtiveram
aprovação no exame de língua estónia

Espanha

Subsídios que cobrem as despesas de
deslocação, refeições e estadias

Candidatos desempregados que participam em atividades
de educação e formação no âmbito de regimes de
educação e formação para fins de emprego
(independentemente do nível de escolaridade)

Subsídios

Candidatos desempregados inscritos em programas
individualizados de educação e formação

Croácia

Subsídios equivalentes ao salário mínimo,
incluindo o pagamento de seguro de pensão e
seguro de saúde e a cobertura de despesas
de transporte (recai sob a iniciativa O
Conhecimento Compensa)

Candidatos desempregados inscritos em programas de
ensino básico (CITE 1 e 2; Osnovna škola za odrasle) ou
ensino secundário superior (CITE 3) que se preparam para
empregos em setores com escassez de competências

Chipre

Subsídio semanal de educação e formação

Candidatos desempregados inscritos em programas de
ensino e formação inicial acelerada

Letónia

Cupão de educação e formação e subsídio
adicional de educação e formação

Candidatos desempregados que frequentam cursos de
educação não formal aprovados que visam o
desenvolvimento das competências sociais e profissionais
básicas necessárias

Luxemburgo

Cheques para programas de educação não
formal de adultos

Entre os grupos alvo: candidatos desempregados e
pessoas que necessitam de apoio reconhecido pelo
Serviço de Imigração (OLAI) ou pelos serviços sociais das
autarquias

Malta

Esquema de subsídios de educação e
formação

Candidatos desempregados

Áustria

Reembolso das propinas em caso de
frequência do curso de alemão (50 %) se
obtiver aprovação no exame

Indivíduos que necessitam de aprender a língua alemã como
uma segunda língua para realizar um exame no nível A2 do
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
Os candidatos recebem este reembolso no caso de obterem

A categoria “outros grupos específicos” engloba candidatos (a emprego) desempregados, falantes não nativos e/ou
trabalhadores mais velhos.
Refere-se à região de Bruxelas.
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País

Tipo de instrumento de cofinanciamento
(incluindo a sua designação, se disponível)

Perfil dos aprendentes adultos
aprovação no exame de alemão no nível A2, até ao máximo de
300 horas de instrução e 750 Euros respetivamente. Para
serem elegíveis, o curso tem de ser prestado por uma entidade
oficialmente certificada e o exame tem de ser realizado com
sucesso no período de 18 meses depois de entrar no país

Polónia

Subsídios equiparados a um acréscimo de 20 %
ao subsídio de desemprego (ou seja, os
participantes recebem 120 % do subsídio de
desemprego); cobertura das propinas de exame;
cobertura parcial dos estudos de pós-graduação;
medidas de concessão de empréstimo;
reembolsos de despesas de deslocação;
alojamento (se a educação e formação
decorrerem fora do local de residência).

Candidatos desempregados que frequentam programas de
educação e formação ou estágios profissionais de acordo
com o plano individual de atividades exigido por lei

Listenstaine

Cobertura das propinas e custos de educação
e formação

Candidatos desempregados que seguem programas de reeducação e formação profissionais ou de reintegração

Cheques para frequentar cursos de alemão

Cidadãos não-UE/CEE que têm de dominar a língua alemã
como requisito para fins de residência e cidadania

Fonte: Eurydice para BE, DE, EE, ES, HR, CY, LV, LU, MT, AT, PL e LI.

Quadro 3: Instrumentos de cofinanciamento para empregadores para incentivar os trabalhadores pouco
qualificados ( 5) a participar na educação e formação, 2013/14
País

Tipo de instrumento de cofinanciamento
(incluindo a sua designação, se disponível)

Bélgica –
Redução das propinas para o empregador
Comunidade
flamenga

Perfil dos aprendentes adultos
Trabalhadores sem certificado de nível secundário
superior (CITE 3), considerados como “trabalhadores em
risco” e quando frequentam um programa VDAB de
ensino e formação profissionais

Alemanha

Subsídio para o empregador compensar pelos Trabalhadores que tiram licença para educação e
custos salariais do trabalhador com licença
formação para fins de obtenção de equivalência ao nível
remunerada para formação
4 do Quadro de Qualificações alemão

Espanha

De acordo com o contrato de educação,
formação e aprendizagem, há reduções nas
contribuições dos empregadores para a
segurança social e o financiamento parcial ou
integral da oferta de educação e formação

Indivíduos entre os 16-24 anos que não possuem
qualificação do ensino regular ou qualificação profissional
reconhecida pelo sistema de ensino e formação
profissionais para fins de emprego

Itália

Cheques para empregadores que abrangem
80 % dos custos de educação e formação
disponibilizados no âmbito do esquema
“intervenções urgentes para apoio ao emprego”

Trabalhadores que têm no máximo o ensino primário/2º
ciclo do ensino básico (CITE 1)

Luxemburgo Taxas mais elevadas de reembolso de custos
salariais (35 %) para o empregador

Áustria

Trabalhadores que frequentam um curso de educação e
formação que não possuem qualquer qualificação formal
(inferior ou equiparada ao ensino secundário inferior,
CITE 2) e têm menos de dez anos de serviço na empresa

Cobertura da diferença entre o montante do
subsídio complementar de educação e
formação atribuído aos formandos na
educação inicial e o salário mínimo

Formandos adultos inscritos em programas do ensino
secundário

Cobertura das propinas e de honorários
diários para formadores externos ao serviço
da empresa ao abrigo de esquemas de
educação e formação para PMEs
(Qualifizierungsförderung für Beschäftige)

Mulheres com qualificações de nível baixo e médio

Reino Unido Cobertura dos custos de educação e formação Formandos
– Inglaterra para formandos (50 % se o formando tiver
entre 19-24 anos; e até 50 % se tiver idade
igual ou superior a 25 anos)
Fonte: Eurydice para BEnl; DE; ES; LU e UK-ENG e Cedefop (base de dados sobre o financiamento da aprendizagem de
adultos) para IT e AT.
(5)

Para uma definição de “adultos pouco qualificados”, incluindo trabalhadores, ver o Glossário.
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Quadro 4: Instrumentos de cofinanciamento para empregadores para incentivar os adultos pertencentes a outros
grupos específicos ( 6) a participar na educação e formação, 2013/14
País
Bélgica –
Comunidade
flamenga

Tipo de instrumento de cofinanciamento
(incluindo a sua designação, se disponível)
Subsídio concedido no âmbito do Contrato
Individual de Formação Profissional em
Empresa (Individuele beroepsopleiding in de
onderneming – IBO)

Perfil dos aprendentes adultos ( 7)
Candidatos a emprego desempregados contratados e
formados sob este regime

Regime VDAB que oferece compensação Não falantes de língua neerlandesa
financeira aos empregadores para cursos de
línguas no local de trabalho
Dinamarca

Subsídio

Candidatos desempregados

Estónia

Subsídio

Indivíduos excluídos do mercado de trabalho devido a
doença ou incapacidade para trabalhar

França

Subsídio concedido no âmbito dos contratos
de profissionalização (période de
professionalisation)

Trabalhadores que regressam ao trabalho após um
período de ausência por motivos de assistência aos filhos
menores

Subsídio

Trabalhadores com mais de 45 anos, que contam com
vinte anos de experiência e estão a trabalhar ao serviço da
empresa há pelo menos um ano

Itália

Cheques para empregadores que cobrem
80 % dos custos de educação e formação
prestados no âmbito do esquema
“intervenções urgentes de apoio ao emprego”

Mulheres com mais de 40 anos

Lituânia

Subsídio

Candidatos desempregados

Luxemburgo

Subsídio

Trabalhadores com mais de 45 anos e que contam com
dez anos de experiência

Áustria

Subsídio

Trabalhadores com mais de 45 anos

Polónia

Abono que abrange as despesas de educação Candidatos desempregados que são aprovados no exame
e formação e um subsídio suplementar
final do curso de ensino e formação profissionais em que
participaram

Finlândia

Subsídio

Indivíduos excluídos do mercado de trabalho devido a
doença ou incapacidade para trabalhar e desempregados
de longa duração à procura de emprego

Fonte: Eurydice para BEnl, DK, EE, FR, LT, LU, AT, PL e FI e Cedefop (base de dados sobre o financiamento da
aprendizagem de adultos) para IT.

(6)

(7)

A categoria “outros grupos específicos” engloba pessoas que têm estado excluídas do mercado de trabalho por algum
tempo (por exemplo, candidatos desempregados ou pessoas que regressam ao trabalho após um período de licença por
motivos de assistência aos filhos ou doença), trabalhadores mais velhos e/ou falantes não nativos.
Ao referir-se a “Candidatos a emprego desempregados”, o quadro refere-se a pessoas que são formadas (e
possivelmente contratadas) pelo empregador que recebe apoio financeiro.
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Códigos dos países
UE/UE-28

BE

União Europeia

Bélgica

HU

Hungria

MT

Malta

NL

Países Baixos

BE fr

Bélgica – Comunidade francófona

AT

Áustria

BE de

Bélgica – Comunidade germanófona

PL

Polónia

BE nl

Bélgica – Comunidade flamenga

PT

Portugal

BG

Bulgária

RO

Roménia

CZ

República Checa

SI

Eslovénia

DK

Dinamarca

SK

Eslováquia

DE

Alemanha

FI

Finlândia

EE

Estónia

SE

Suécia

IE

Irlanda

UK

Reino Unido

EL

Grécia

UK-ENG

Inglaterra

ES

Espanha

UK-WLS

País de Gales

FR

França

UK-NIR

Irlanda do Norte

HR

Croácia

UK-SCT

Escócia

IT

Itália

IS

Islândia

CY

Chipre

LI

Listenstaine

LV

Letónia

MK*

Antiga República Jugoslava da Macedónia

LT

Lituânia

NO

Noruega

LU

Luxemburgo

TR

Turquia

MK*: Código ISO 3166. Código provisório que não prejudica a nomenclatura definitiva para este país que será acordada na sequência das conclusões das
negociações actualmente em curso sob a égide das Nações Unidas (http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm).

Códigos estatísticos
:

Dados não disponíveis

(–)
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Glossário
Adultos com baixo nível de competências básicas: No âmbito do atual relatório, o termo refere-se
a adultos que carecem de competências básicas (para mais detalhes, ver → “Competências
básicas”).
Adultos pouco qualificados/com baixo nível de qualificações: Adultos que concluíram a
educação ou possuem, no máximo, qualificações correspondentes aos níveis CITE 0-2 (para mais
detalhes, ver → “Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE)”).
Aprendentes adultos: No âmbito do atual relatório, aprendentes adultos são indivíduos com mais de
18 anos que já abandonaram o sistema de educação e formação. Aprendentes mais jovens (com 16
e mais anos) só são considerados quando a oferta que lhes é digigida também é alargada a
indivíduos com 18 e mais anos.
Aprendentes/estudantes adultos: No âmbito deste relatório, o termo refere-se a
estudantes/aprendentes que já ultrapassaram a idade normalmente associada à educação inicial nos
diferentes níveis CITE (ver → “Educação incial”, ver → “Classificação Internacional Tipo da Educação
(CITE)”).
Aprendizagem flexível: Educação e formação que responde às necessidades e preferências dos
aprendentes. A aprendizagem flexível oferece aos aprendentes opções sobre como, onde e quando
aprender, com o objectivo de apoiar a motivação e a persistência, especialmente nos casos em que a
frequência de uma escola ou centro é difícil, por exemplo para os aprendentes em meio rural; adultos
com múltiplas responsabilidades ou problemas de saúde. A comunicação baseada em TIC entre
aprendentes e professores é uma característica comum da aprendizagem flexível, mas também pode
incluir sessões presenciais (NRDC, 2010b).
Aprendizagem/educação formal: De acordo com a Recomendação do Conselho de 20 de
1
dezembro de 2012 ( ) a aprendizagem formal é «a aprendizagem que tem lugar num ambiente
organizado e estruturado, especificamente dedicado à aprendizagem, e que conduz normalmente à
atribuição de uma qualificação, geralmente sob a forma de um certificado ou diploma». Os inquéritos
estatísticos (especialmente o Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES)), definem a educação
formal como «ensino ministrado no sistema de escolas, faculdades, universidades e outras
instituições de educação formal normalmente integradas numa “sequência” contínua de ensino a
tempo inteiro, para crianças e jovens, geralmente iniciado entre os 5 e 7 anos de idade e
prosseguindo até aos 20-25 anos de idade. Em certos países, a última parte desta “sequência”
consiste em programas organizados que combinam o emprego a tempo parcial com a frequência a
tempo parcial no sistema de ensino educativo regular e no sistema universitário. Nestes países, estes
programas são designados por “sistema dual” ou termos equivalentes» (Eurostat, 2006).
Aprendizagem/educação não formal: De acordo com a Recomendação do Conselho de 20 de
2
dezembro de 2012 ( ), aprendizagem não formal significa «a aprendizagem desenvolvida através de
atividades planeadas (em termos de objetivos de aprendizagem e de duração) com recurso a alguma
forma de apoio à aprendizagem (por exemplo, relações estudante-professor); pode abranger
programas destinados a conferir competências profissionais, alfabetização de adultos e ensino básico
para jovens que tenham abandonado a escola precocemente […]». Inquéritos estatísticos
(especialmente o Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES)), define educação não formal como
«qualquer atividade educativa organizada e continuada que não corresponde exatamente à definição
de educação formal acima referida. A educação não formal pode, pois, ser facultada tanto no interior
(1)

Recomendação do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, sobre a validação da aprendizagem não formal e informal,
2012/C 398/01, 22.12.2012.

(2)

Ibid.
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como no exterior de estabelecimentos de ensino e visar pessoas de qualquer idade. Dependendo das
especificidades do país em causa, esta educação pode incluir programas de alfabetização de adultos,
de educação básica para crianças não escolarizadas, de aquisição de competências úteis à vida
quotidiana e profissional e de cultura geral. Os programas de educação não formal não seguem
necessariamente o sistema de “escala” e podem diferir na sua duração» (Eurostat, 2006).
Aprendizagem informal: De acordo com a Recomendação do Conselho de 20 de dezembro de
3
2012 ( ) a aprendizagem informal refere-se a «aprendizagem que decorre das atividades da vida
quotidiana relacionadas com o trabalho, com a família ou com o lazer e que não é organizada nem
estruturada em termos de objetivos, duração ou apoio à aprendizagem; pode ser involuntária do
ponto de vista do aprendente; como exemplos dos resultados da aprendizagem alcançados através
da aprendizagem informal podem referir-se as competências adquiridas ao longo da vida e através da
experiência profissional, as competências no domínio da gestão de projetos e as competências em
TIC adquiridas no local de trabalho, as línguas estudadas e as competências interculturais adquiridas
durante uma estada noutro país, as competências em TIC adquiridas fora do trabalho, as
competências adquiridas através do voluntariado, das atividades culturais ou desportivas, do trabalho
com a juventude e das atividades realizadas em casa (por exemplo, cuidar de um filho)». Os
inquéritos estatísticos (especialmente o Inquérito sobre a Educação de Adultos (AES)), define
aprendizagem informal como «intencional, mas menos organizada e menos estruturada [...] e
podendo incluir, por exemplo, momentos (actividades) de aprendizagem que ocorram na vida familiar,
no local de trabalho e na vida quotidiana de uma pessoa, a nível individual, familiar ou social»
(Eurostat, 2006).
Autoridades de nível central: autoridade de nível superior em matéria de educação que, na maioria
dos países, é de nível nacional ou estatal. No entanto, noutros países são as autoridades regionais
(Comunidades, Lander, etc.) que detêm competências plenas em matéria de educação. Na Bélgica,
Alemanha e Reino Unido, cada jurisdição conta com o seu próprio ministério da educação.
Autoridades educativas de nível superior/autoridades de nível superior: ver → “Autoridades de
nível central”.
“Balcão único”: Refere-se à oferta de um leque abrangente de serviços a partir de um único local. No
contexto da aprendizagem de adultos significa a oferta de vários serviços de aprendizagem ao longo
da vida tais como a orientação profissional, a validação da aprendizagem não formal e informal e a
aprendizagem à medida das necessidades indivíduais.
Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE):
Ao referir-se aos níveis de ensino, este documento faz referência à Classificação Internacional Tipo
da Educação (CITE). Esta classificação foi desenvolvida para facilitar comparações estatísticas e de
indicadores na área da educação, tanto no plano nacional como no plano internacional, com base em
definições uniformes e internacionamente acordadas. A cobertura do CITE estende-se a todas as
oportunidades de aprendizagem organizadas e mantidas para crianças, jovens e adultos, incluindo
aqueles que têm necessidades educativas especiais, independentemente das instituições ou
organizações que as disponibilizam ou da forma em que são oferecidas.
A classificação CITE 97 (UNESCO-UIS, 1996), que é a principal referência para este documento,
distingue sete níveis de ensino:
CITE 0: Educação Pré-Escolar
Este nível é definido como a primeira fase do ensino organizado. A educação pré-escolar é
facultada em escolas, centros ou jardins-de-infância, e destina-se a crianças com, pelo menos, 3
anos de idade.

(3)

Ibid.
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CITE 1: Ensino Primário
Nível de ensino que se inicia entre os 4 e os 7 anos de idade, obrigatório em todos os países e
que tem normalmente uma duração de 5 a 6 anos. Em Portugal, corresponde aos 1.º e 2.º ciclos
do ensino básico.
CITE 2: Ensino Secundário Inferior
Este nível dá continuidade aos programas de base do ensino primário, embora a estrutura do
ensino seja, normalmente, mais orientada para as disciplinas. Em geral, o final deste nível coincide
com o fim da escolaridade obrigatória. Em Portugal, corresponde ao 3.º ciclo do ensino básico.
CITE 3: Ensino Secundário Superior
Este nível de ensino inicia-se habitualmente no final da escolaridade obrigatória. A idade de
admissão situa-se, normalmente, entre os 15 e os 16 anos. Em geral, são necessárias
qualificações de ingresso (conclusão da escolaridade obrigatória) e outros requisitos mínimos de
admissão. O ensino tem, frequentemente, uma estrutura mais orientada para as disciplinas do que
no nível CITE 2. A duração normal do nível CITE 3 varia entre dois e cinco anos. Em Portugal,
corresponde ao ensino secundário.
CITE 4: Ensino Pós-Secundário Não Superior
Compreende o ensino ou os cursos de formação ministrados entre o ensino secundário superior e
o ensino superior. Os cursos do ensino pós-secundário visam permitir aos diplomados do nível
CITE 3 aumentar e aprofundar os seus conhecimentos. Exemplos típicos são os cursos
destinados a preparar os alunos para estudos de nível 5 ou para o ingresso direto no mercado de
trabalho.
CITE 5: Ensino Superior (primeira etapa)
A admissão a estes programas exige normalmente a conclusão dos níveis CITE 3 ou CITE 4. O
nível CITE 5 inclui programas de ensino superior de pendor académico e acentuadamente teórico
(nível CITE 5A), e programas de ensino superior de orientação profissionalizante, geralmente mais
curtos do que aqueles, e orientados para a entrada no mercado de trabalho (nível CITE 5B).
CITE 6: Ensino Superior (segunda etapa)
Este nível é reservado a programas de ensino superior directamente conducentes à atribuição de
uma qualificação avançada em investigação (doutoramento).
A classificação CITE refere-se não somente à educação dos jovens, descrita neste relatório como
educação inicial ou de base, mas também à educação e formação contínua de adultos. Quando os
institutos nacionais de estatística disponibilizam informações sobre programas de educação e
formação de adultos, é-lhes solicitado que indiquem quais os programas similares em termos de
conteúdo à oferta educativa dispensada nos vários níveis CITE. Mais especificamente, os programas
para adultos cumprem geralmente as seguintes características:
-

envolvem disciplinas com conteúdos programáticos semelhantes aos programas de educação
inicial, ou

-

os programas subjacentes conduzem a potenciais qualificações equivalentes às dos
programas de educação inicial do ensino regular.

Este pressuposto específico permite que a classificação CITE seja usada ao descrever os programas
de educação de adultos incuídos neste documento.
Deve salientar-se que a classificação CITE foi objeto de uma revisão completa em 2011. A nova
classificação (CITE 2011) está a ser gradualmente implementada e oferece definições melhoradas e
um quadro mais abrangente para acompanhar as tendências da educação a nível global. Além disso,
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a CITE 2011 introduz um novo sistemas de codificação para os programas e níveis de ensino (para
mais detalhes, ver UNESCO-UIS, 2011).
Competências básicas/oferta de competências básicas (em educação e formação de adultos):
Apesar dos esforços para estabelecer uma terminologia comum a nível europeu, é frequentemente
repetido que não existe uma definição consensual a nível internacional, nem em estudos mais antigos
nem nos recentes, relativamente ao conceito de competências básicas ou qualquer um dos seus
termos associados (por exemplo, competências chave, competências de base, etc.). O Cedefop
(2008, p. 37) define o conceito de competências básicas como «as competências necessárias para
viver e evoluir na sociedade contemporânea, isto é, saber ouvir, falar, ler, escrever e calcular».
Juntamente com as competências básicas, a mesma fonte refere-se às novas competências de base
como «competências em matéria de tecnologias de informação e comunicação (TIC), línguas
estrangeiras, competências sociais, organizacionais e de comunicação, cultura tecnológica e
empreendedorismo». (ibid., p. 132). A soma das competências básicas e das novas competências de
base é referida como as competências chave (ibid. 101).
No âmbito deste relatório, competências básicas (ou oferta/programas de competências básicas)
refere-se às competências de literacia, numeracia e TIC (com ou sem referências a outras
competências).
Educação de adultos: Ensino de caráter geral ou profissional dirigido aos adultos, após a educação
e formação iniciais, a fim de promover o seu desenvolvimento pessoal ou profissional, com os
seguintes objetivos:
-

disponibilizar aos adultos uma formação de caráter geral em domínios em que manifestem
interesse particular (por ex. no âmbito das universidades abertas);

-

disponibilizar uma aprendizagem complementar de competências de base não adquiridas no
decurso da educação e formação iniciais (por ex. literacia, numeracia);

-

permitir o acesso a qualificações não obtidas anteriormente, por diversas razões, no âmbito
do sistema de educação e formação iniciais;

-

adquirir, desenvolver ou atualizar competências num domínio específico da educação e
formação (educação e formação contínuas) (Cedefop, 2008).

Educação e formação contínuas: Ensino ou formação empreendida após a saída do sistema de
ensino ou de formação iniciais, ou após a entrada na vida ativa, permitindo às pessoas:
-

desenvolver ou atualizar os seus conhecimentos e/ou competências;

-

adquirir novas competências na perspetiva de uma promoção socioprofissional ou de uma
reclassificação/reconversão;

-

prosseguir o seu desenvolvimento pessoal ou profissional (Cedefop, 2008).

Educação inicial: Educação formal, geralmente para jovens, antes da sua entrada no mercado de
trabalho pela primeira vez (adaptado de UNESCO-UIS, 2011).
Educação liberal (ou popular) de adultos: Não há uma definição padrão do termo “educação liberal
de adultos”, no entanto, o conceito refere-se geralmente a cursos de natureza não formal que
oferecem oportunidades de desenvolvimento pessoal, enriquecimento cultural e estímulo ou prazer
intelectual ou criativo. A educação liberal (ou popular) de adultos é por vezes vista em oposição ao
ensino e formação profissionais que prepara os estudantes para as suas carreiras futuras. No
entanto, a relação entre a educação liberal e ensino profissional é mais complexa. Em vários países
europeus com uma forte tradição de educação liberal de adultos (particularmente os países nórdicos,
mas também os países de língua inglesa, onde é conhecida como aprendizagem/educação
comunitária), os cursos podem conduzir ar a qualificações reconhecidas.
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Ensino a distância: Ensino e formação ministrados a distância por intermédio de meios de
comunicação: livros, rádio, televisão, telefone, correio, computador ou vídeo (Cedefop, 2008).
Estratégia: Um plano ou método de abordagem tipicamente desenvolvido pela administração
central/regional, num esforço para atingir uma meta ou objetivo global.
Grupos vulneráveis: No âmbito deste relatório, o termo refere-se aos adultos com baixo nível de
competências básicas, trabalhadores pouco qualificados, aqueles que entram na idade adulta sem
qualquer qualificação, grupos marginalizados, imigrantes e trabalhadores mais velhos.
Inquéritos internacionais sobre as competências dos adultos: Refere-se aos três inquéritos
internacionais em materia de competências dos adultos, nomeadamente o “PIAAC – Survey of Adult
Skills” (Inquérito sobre as Competências dos Adultos), o “ALL – Adult Literacy and Lifeskills Survey”
(Inquérito sobre a Literacia de Adultos e Competências de Vida) e o “IALS – International Adult
Literacy Survey” (Inquérito Internacional sobre a Alfabetização dos Adultos).
Instrumentos de cofinanciamento (em educação e formação de adultos): Refere-se a
mecanismos de financiamento em que, pelo menos duas partes contribuem para os custos de
educação e formação (por exemplo, aprendentes, empregadores, autoridades públicas). Os
instrumentos de cofinanciamento assumem normalmente a forma de bolsas, cheques, empréstimos e
subsídios para formação profissional remunerada.
Literacia: Literacia/Alfabetização: Embora não haja um consenso geral sobre a interpretação do
conceito de literacia, o termo é geralmente entendido como a capacidade para ler e escrever (por
exemplo NRDC, 2010a). Em 1978, a UNESCO recomendou uma definição segundo a qual uma
pessoa alfabetizada em termos funcionais «consegue participar de todas as atividades em que a
alfabetização é necessária para o funcionamento eficaz do seu grupo e da sua comunidade, e
também para permitir que ele ou ela continue a usar a leitura, a escrita e os cálculos para o próprio
desenvolvimento e o da sua comunidade» (citado em UNESCO 2013, página 20). Em conformidade
com esta ideia, a UNESCO define alfabetização como «a capacidade de identificar, compreender,
interpretar, criar, comunicar e computar, utilizando materiais impressos e escritos associados a
contextos variados. A alfabetização envolve um continuum de aprendizagem, permitindo que as
pessoas possam alcançar os seus objetivos, desenvolver o seu conhecimento e potencial e participar
plenamente na comunidade e na sociedade em geral» (formulado durante uma reunião de peritos
internacionais em junho de 2003 e citado em UNESCO 2004, p. 13)
Mobilização (outreach): Um leque de atividades que decorrem fora das instituições educativas
formais, concebidas para identificar e atrair os não aprendentes, de modo a encorajá-los a participar
em programas de educação e formação (NRDC, 2010a).
Modularização: Refere-se a uma abordagem em que os programas de educação e formação se
organizam em módulos ou blocos, dividindo o conteúdo em unidades menores.
Orientação: Conjunto de atividades concebidas para ajudar as pessoas a tomar decisões de índole
educativa, profissional ou pessoal e a pô-las em prática, antes ou após a sua entrada no mercado de
trabalho (adaptado de Cedefop, 2008).
Políticas ativas para o mercado de trabalho (PAMT): Medidas que visam ajudar as pessoas
desempregadas a regressar ao trabalho, incluindo serviços de emprego, administração de sistemas
de prestações sociais, e programas de intervenção no mercado de trabalho, como iniciativas de
educação e formação e criação de emprego.
Programa de educação: é definido como um conjunto coerente ou uma sucessão de atividades
educativas ou de comunicação concebidas e organizadas para alcançar objetivos de aprendizagem
predeterminados ou um conjunto específico de tarefas educativas durante um período prolongado. Os
objetivos englobam o aprofundamento de conhecimentos, aptidões e competências em quaisquer
contextos pessoais, cívicos, sociais e/ou relativos ao emprego. Os objetivos de aprendizagem estão
tradicionalmente ligados à preparação para estudos mais avançados e/ou para uma profissão, ofício
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ou grupo de profissões ou de ofícios mas podem estar relacionados com o desenvolvimento pessoal
ou recreativo (UNESCO-UIS, 2011).
Programas/iniciativas de larga escala: Refere-se a programas/iniciativas que operam em todo o
país ou numa área geográfica significativa, em vez de serem restritos a uma determinada instituição
ou localização geográfica. Estes programas/esquemas são concebidos como um elemento a longo
prazo do sistema, com recursos planeados para cobrir vários anos consecutivos (em oposição a
iniciativas com financiamento a curto prazo que cobrem projectos de apenas um ou dois anos de
duração).
Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida: É um quadro comum
de referência que deve servir como um instrumento de tradução entre diferentes sistemas de
qualificações e respetivos níveis, seja para o ensino geral e para o ensino superior ou para o ensino e
formação profissionais. Destina-se a melhorar a transparência, comparabilidade e portabilidade das
qualificações dos cidadãos emitidas de acordo com a prática dos diferentes Estados-Membros
4
(baseado na Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2008 ( )).
Quadro Nacional de Qualificações: De acordo com a Recomendação do Parlamento Europeu e do
5
Conselho de 23 de abril de 2008 ( ) o termo refere-se a «um instrumento concebido para a
classificação de qualificações segundo um conjunto de critérios para a obtenção de níveis específicos
de aprendizagem, que visa integrar e coordenar os subsistemas nacionais de qualificações e
melhorar a transparência, o acesso, a progressão e a qualidade das qualificações em relação ao
mercado de trabalho e à sociedade civil».
Qualificação: Refere-se ao resultado formal de um processo de avaliação e validação, obtido quando
um órgão competente decide que um determinado indivíduo alcançou um resultado de aprendizagem
6
conforme com determinadas exigências ( ).
Qualificações de nível médio: Refere-se a qualificações que correspondem aos níveis CITE 3 e 4
(para mais detalhes, ver → “Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE)”).
Validação (da aprendizagem não formal e da aprendizagem informal): De acordo com a
7
Recomendação do Conselho de 20 de dezembro de 2012 ( ), a validação da aprendizagem não
formal e informal significa um processo através do qual um órgão autorizado confirma que um
determinado indivíduo adquiriu resultados de aprendizagem avaliados com base numa determinada
norma, sendo constituída pelas seguintes quatro fases distintas: 1. IDENTIFICAÇÃO através do
diálogo, das experiências específicas de um indivíduo; 2. DOCUMENTAÇÃO para tornar visíveis as
experiências individuais; 3. AVALIAÇÃO formal dessas experiências; e 4. CERTIFICAÇÃO dos
resultados da avaliação que podem levar a uma qualificação (diploma) parcial ou completa.

(4)

Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, relativa à instituição do Quadro Europeu
de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida, OJ 2008/C 111/01, 6.5.2008.

(5)

Ibid.

(6)

Ibid.

(7)

Ibid.
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Educação e Formação de Adultos na Europa: Alargar o Acesso às Oportunidades de Aprendizagem
Através de uma panorâmica geral das políticas e dados relativos à Agenda Europeia Renovada no
domínio da educação de adultos, o atual relatório Eurydice pretende apoiar o intercâmbio de
políticas e de práticas entre os países. O relatório centra‐se nas medidas existentes para assegurar
que os adultos mais vulneráveis, concretamente aqueles que possuem escassas competências e
qualificações, têm o acesso adequado às oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Os seis
capítulos do relatório englobam informações estatísticas de base sobre a educação e a formação de
adultos, os compromissos políticos de cada país em matéria de aprendizagem dos adultos, os
principais tipos de programas subvencionados pelo Estado, os percursos de aprendizagem flexíveis e
as vias de progressão, medidas de sensibilização e de mobilização e serviços de orientação, bem
como o apoio financeiro direcionado. O relatório baseia‐se sobretudo em informações reunidas
através da Rede Eurydice em 2014 e abrange 35 sistemas educativos situados em 32 países europeus
(todos os Estados‐membros da UE, bem como a Islândia, Listenstaine, Noruega e Turquia). Para além
da informação recolhida pela Eurydice, o relatório integra ainda dados provenientes de uma série de
projetos de investigação e informação estatística de diferentes inquéritos internacionais.

A Rede Eurydice proporciona um conjunto de informações e análises sobre os diferentes sistemas
educativos europeus e as respetivas políticas. A Rede consiste em Unidades nacionais localizadas em
34 países participantes no Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da UE e é coordenada e
gerida pela Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura em Bruxelas, que
elabora as respetivas publicações e bases de dados. A Rede Eurydice destina‐se sobretudo aos atores
envolvidos na conceção de políticas educativas aos níveis nacional, regional e local, assim como a
nível das instituições da União Europeia. Centra‐se essencialmente na forma como a educação na
Europa está estruturada e organizada em todos os níveis de ensino. As suas publicações podem
dividir‐se genericamente em descrições dos sistemas educativos nacionais, estudos comparativos
sobre temas específicos, indicadores e dados estatísticos. São disponibilizadas gratuitamente no sítio
de Internet da Eurydice ou em formato impresso mediante pedido.
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