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O volume 2 do Monitor da Educação e da Formação de 2021 contém 27 relatórios individuais por 
país. Baseia-se nos mais recentes dados quantitativos e qualitativos para analisar as principais 
medidas políticas que adotadas em cada Estado-Membro da UE. Completa outras fontes de 
informação que descrevem os sistemas nacionais de ensino e formação. 

A secção 1 apresenta os principais indicadores do ensino e da formação. A secção 2 identifica 
sucintamente os principais pontos fortes e os desafios que se colocam aos sistemas de ensino e 
formação do país. A secção 3 centra-se no bem-estar no ensino e na formação. A secção 4 analisa 
o investimento no ensino e na formação. A secção 5 trata das políticas para modernizar a educação 
pré-escolar e o ensino escolar. A secção 6 abrange o ensino e formação profissionais e a educação 
de adultos. Por fim, a secção 7 analisa as medidas para modernizar o ensino superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Monitor da Educação e da Formação de 2021 foi elaborado pela: Direção-Geral da Educação, da Juventude, 
do Desporto e da Cultura (DG EAC) da Comissão Europeia, com contributos da Direção-Geral do Emprego, dos 
Assuntos Sociais e da Inclusão (DG EMPL); da Unidade de Análise para a Política de Educação e Juventude da 
Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA); da rede Eurydice; do Eurostat; do Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional e da sua Rede Europeia de Referência e 
Especialização no domínio do Ensino e Formação Profissional (ReferNet) e da Unidade «Capital Humano e 
Emprego» da Direção da Inovação e Crescimento do Centro Comum de Investigação (JRC) da Comissão. Os 
membros do Grupo Permanente sobre Indicadores e Critérios de Referência foram consultados durante a fase 
de elaboração. 

O manuscrito foi concluído em 19 de outubro de 2021. 
É possível consultar outros dados contextuais em: ec.europa.eu/education/monitor 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_pt
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1. Indicadores-chave  
Figura 1 – Síntese dos indicadores-chave 

 
Fontes: Eurostat (UOE, LFS, COFOG); OCDE (PISA). Estão disponíveis informações adicionais no anexo I e no volume 1 
(ec.europa.eu/education/monitor). Notas: no estudo PISA de 2018, a média da UE relativa ao desempenho em leitura não 
inclui a Espanha; o indicador utilizado (ECE) refere-se a programas de educação e acolhimento na primeira infância, os quais 
são considerados pela Classificação Internacional Normalizada da Educação (CITE) como “educativos” e, por conseguinte, 
constituem o primeiro nível de educação nos sistemas de ensino e formação – nível 0 da CITE; ETI = equivalente a tempo 
inteiro; «b» = interrupção nas séries cronológicas; «d» = diferença na definição; «p» = dados provisórios; «u» = baixa 
fiabilidade; «:» = não disponível, 09 = 2009, 12 = 2012, 13 = 2013, 17 = 2017, 18 = 2018, 19 = 2019; † † = Orientações 
quase cumpridas no que respeita às taxas de participação das escolas na amostra depois da inclusão das escolas de 
substituição. 

Figura 2 – Posição em relação aos países com melhor e pior desempenho 

 

Fonte: DG Educação, Juventude, Desporto e Cultura, com base nos dados do Eurostat (LFS 2020, UOE 2019) e da OCDE (PISA 
2018).  

2010 2020 2010 2020

Metas a Nível da UE Meta para 2030

≥ 96 % 88,7% 13 92,2% 19, d 91,8% 13 92,8% 19

< 15% : 33,5% 18, †† : :

Leitura < 15% 17,6% 09, b 20,2% 18 19,7% 09, b 22,5% 18

Matemática < 15% 23,8% 09 23,3% 18 22,7% 09 22,9% 18

Ciências < 15% 16,5% 09 19,6% 18 17,8% 09 22,3% 18

Abandono precoce da educação e da formação (18-24 anos) < 9% 28,3% 8,9% 13,8% 9,9%

≥ 60 % : : : :

Diplomados do ensino superior (25-34 anos) ≥ 45 % (2025) 25,5% 41,9% 32,2% 40,5%

≥ 47 % (2025) : : : :

Outros indicadores contextuais

6,7% 4,4% p 5,0% 4,7% 19

CITE 1-2 €5 239 12 €5 727 18 €6 072 12, d €6 359 17, d

CITE 3-4 €6 907 12, d €6 970 18 €7 366 13, d €7 762 17, d

CITE 5-8 €7 403 12, d €8 317 18 €9 679 12, d €9 995 17, d

28,3% 8,8% 12,4% 8,7%

: u : u 26,9% 19,8%

Nascidos fora da UE 31,2% : u 32,4% 23,2%

Conclusão do ensino secundário superior (20-24 anos, CITE 3-8) 59,1% 85,3% 79,1% 84,3%

26,3% 42,5% 33,4% 41,3%

27,9% 47,9% 29,3% 40,4%

Nascidos fora da UE 17,0% 34,0% 23,1% 34,4%

Alunos do oitavo ano de escolaridade com fraco aproveitamento 
em competências digitais 

Exposição dos diplomados do EFP à aprendizagem em contexto 
laboral

Investimento na educação

Despesa pública consagrada à educação
em percentagem do PIB

Despesa com 
instituições públicas e 
privadas por ETC/aluno, 
em € PPC

Abandono precoce da educação e da 
formação (18-24 anos)

Nacionais

Nascidos na UE

Diplomados do ensino superior
(25-34 anos)

Nacionais

Nascidos na UE

Participação na educação na primeira infância (entre os três 
anos e a idade de início do ensino primário obrigatório)

Jovens de 15 anos com fraco 
aproveitamento em:

Participação de adultos na aprendizagem 
(25-64 anos)

Portugal UE 27

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_pt
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2. Destaques 
 

• As escolas são apoiadas através de vários programas com vista a manter o bem-estar dos 
alunos e um bom ambiente escolar. No entanto, presta-se menos atenção à forma como os 
professores lidam com as condições de stress, nomeadamente durante a pandemia. 

• O investimento público na educação continua a crescer e será impulsionado com dotações do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, com especial destaque para a melhoria das 
capacidades digitais das escolas.   

• Foram adotadas medidas para atenuar as perdas a nível das aprendizagens durante a 
pandemia. Os estudantes do ensino superior foram os mais negativamente afetados.   

• Portugal está a envidar esforços significativos, através de reformas políticas e investimento 
no ensino e formação profissionais (EFP) e na educação de adultos, com o apoio da UE, para 
melhorar as aptidões e competências da sua força de trabalho.  

3. Um olhar atento sobre o bem-estar no ensino e na 
formação 

O bem-estar dos alunos e o ambiente escolar são comparativamente bons. De acordo com 
o relatório de 2018 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) (OCDE, 2019a), 
14 % dos alunos declararam ter sido vítimas de bullying pelo menos algumas vezes por mês, a 
segunda menor percentagem na UE (média da UE: 22 %). Os indicadores relativos ao ambiente 
disciplinar correspondem em termos gerais à média da UE: i) 22 % dos alunos tinham faltado um 
dia à escola (média da UE: 25 %); ii) 28 % dos alunos relataram que os seus professores são 
obrigados a esperar vários minutos até que a turma fique em silêncio (média da UE): 31 %); e iii) 
50 % tinham chegado atrasados à escola nas duas semanas anteriores ao teste PISA (média da 
UE: 50 %). 

Programas específicos apoiam o bem-estar na educação. O «Programa de Apoio à Promoção 
e Educação para a Saúde» (PAPES)1, lançado em 2014 pelo Ministério da Educação, tem incidido 
sobre as seguintes áreas: i) saúde mental e prevenção da violência; ii) educação alimentar e 
atividade física; iii) comportamentos aditivos e dependências; e iv) afetos e educação para a 
sexualidade. O «Selo Escola Saudável»2 é concedido às escolas que promovam a saúde e o bem-
estar nas suas práticas quotidianas. O «Programa Escolhas» (PE)3, criado em 2001, tem como 
missão promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis. 
Este programa é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu (Alexandre et al., 2020). Além disso, 
desde 2019/2020, um Plano do Ministério da Educação visa prevenir e combater o bullying físico e 
o ciberbullying, bem como outras formas de violência4. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social e o Ministério da Educação elaboraram orientações para as escolas sobre crianças 
e jovens em situação de risco ou perigo. As escolas desempenham um papel essencial na 
identificação de sinais de aviso e na garantia do bem-estar das crianças e dos jovens5. 

As escolas receberam orientações sobre como atenuar o impacto da pandemia, incluindo 
em matéria de apoio ao bem-estar dos alunos. No ano letivo de 2020/2021, as primeiras cinco 
semanas foram dedicadas à recuperação e consolidação das aprendizagens. O Ministério da 
Educação publicou as «Orientações para a Recuperação e Consolidação das Aprendizagens ao 
Longo do Ano Letivo de 2020/2021»6, tendo em conta as lacunas a nível das aprendizagens 
previstas durante o período de confinamento. Foram várias as medidas sugeridas: i) promover o 
bem-estar dos alunos no regresso à escola; ii) incidir em aprendizagens essenciais; iii) alargar e 
                                                
1  https://www.dge.mec.pt/programa-de-apoio-promocao-e-educacao-para-saude.  
2  https://www.dge.mec.pt/selo-escola-saudavel-2019.  
3  https://www.programaescolhas.pt/apresentacao.  
4  https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/;  https://www.dge.mec.pt/noticias/plano-de-prevencao-e-combate-ao-

bullying-e-ao-ciberbullying-escola-sem-bullying-escola-sem.  
5  https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-02/orientacao_escolas.pdf.  
6  https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_2020.pdf.  

https://www.dge.mec.pt/programa-de-apoio-promocao-e-educacao-para-saude
https://www.dge.mec.pt/selo-escola-saudavel-2019
https://www.programaescolhas.pt/apresentacao
https://www.sembullyingsemviolencia.edu.gov.pt/
https://www.dge.mec.pt/noticias/plano-de-prevencao-e-combate-ao-bullying-e-ao-ciberbullying-escola-sem-bullying-escola-sem
https://www.dge.mec.pt/noticias/plano-de-prevencao-e-combate-ao-bullying-e-ao-ciberbullying-escola-sem-bullying-escola-sem
https://apoioescolas.dge.mec.pt/sites/default/files/2021-02/orientacao_escolas.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/orientacoes_2020.pdf
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criar novos serviços de apoio para os alunos; e  iv) implementar formas de organização das escolas 
em diferentes regimes. O apoio tutorial específico foi alargado aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário que não transitaram no ano letivo de 2019/2020. Todas as 
escolas criaram programas de mentoria para os alunos. Durante a pandemia, a Ordem dos 
Psicólogos também disponibilizou online vários documentos e recursos orientadores para ajudar a 
comunidade educativa a manter o seu bem-estar emocional durante o confinamento7. 

Os professores portugueses apresentam os níveis de stress mais elevados da Europa. 
Portugal está acima da média europeia no que diz respeito aos níveis de stress associados ao 
ensino, com 87 % dos professores a relatar um nível considerável ou bastante elevado de stress no 
trabalho (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2021). De acordo com Varela et al. (2018), numa 
amostragem de 10 % dos professores portugueses, 9 em cada 10 professores pretendiam 
reformar-se mais cedo, existindo uma forte relação entre o esgotamento emocional e a idade do 
professor (para professores com mais de 55 anos de idade, a percentagem aproxima-se dos 
70 %). Em 2019, 46 % dos professores em Portugal tinham idade igual ou superior a 50 anos 
(média da UE: 39 %) (OCDE, 2020). Uma recente análise da literatura (Mota, Lopes e Oliveira, 
2021) de 46 estudos publicados no período compreendido entre 2000 e 2019, concluiu que a 
percentagem média de esgotamento total entre os professores portugueses era considerável. 

A pandemia afetou negativamente o bem-estar dos estudantes e professores do ensino 
superior. As instituições de ensino superior viram-se obrigadas a desenvolver programas para 
atenuar os efeitos negativos da pandemia nos estudantes, sobretudo para os do primeiro ano8. O 
bem-estar dos professores universitários foi avaliado com base num inquérito online realizado em 
junho/julho de 2020. O inquérito abrangeu o pessoal docente de todo o país (incluindo as regiões 
autónomas dos Açores e da Madeira). O estudo indica que 37 % dos professores sofreram 
esgotamentos associados à atividade profissional, devido a fadiga física e psicológica prolongada. 
Embora 96 % dos professores tenham lecionado aulas virtuais, apenas 23 % tinham experiência 
anterior em educação digital. 

4. Investir na educação e na formação  
O financiamento para a educação aumentou, parecendo inverter parcialmente a 
diminuição do investimento registada ao longo da última década. No período de 2010-2019, 
verificou-se uma diminuição da despesa pública geral com a educação (em valores deflacionados) 
de 25,4 % (3 mil milhões de EUR), nomeadamente no ensino básico e secundário. Apenas a 
despesa com o ensino superior aumentou 4,8 % (60 milhões de EUR). Tal contrasta com um 
aumento médio de 6,4 % da despesa com a educação na UE. Em 2019, a tendência decrescente 
cessou, com um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2018, atingindo 4,4 % do PIB. No 
entanto, tal como em 2018, o nível de despesa continua a ser inferior à média da UE (4,7 %)9. Na 
educação pré-escolar e no ensino básico, a despesa em 2019 foi de 1,5 % do PIB (1,2 % pelo 
governo central), 1,6 % com o ensino secundário (1,4 % pelo governo central e 0,2 % pelo 
governo local), e 0,6 % com o ensino superior (pelo governo central)10.  

A educação digital beneficiará de um investimento significativo através de fundos da UE. 
O «Plano de Ação para a Transição Digital»11 é cofinanciado pelo Fundo Social Europeu com um 
orçamento total de 170 milhões de EUR para a digitalização da educação. O plano prevê a 
aquisição de computadores para todos os alunos do ensino básico e secundário – dando prioridade 
aos que pertencem a famílias desfavorecidas, a quem é prestado apoio socioeconómico – bem 
como à melhoria da conectividade escolar. Para o ano letivo de 2020/2021, o governo forneceu 
aproximadamente 450 000 computadores com ligação à Internet às escolas. O plano inclui também 
                                                
7  https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/recursos_para_o_bem-estar.pdf; 

https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/documentos_apoio.  
8  https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/comunicado_mctes_dges_11marco2021_v.final_rev.pdf.  
9   Eurostat: gov_10a_exp. 
10  Ibidem 9.  
11  https://www.portugal2020.pt/plano-de-acao-para-a-transicao-digital-aprovado.  

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/recursos_para_o_bem-estar.pdf
https://www.ordemdospsicologos.pt/pt/covid19/documentos_apoio
https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/comunicado_mctes_dges_11marco2021_v.final_rev.pdf
https://www.portugal2020.pt/plano-de-acao-para-a-transicao-digital-aprovado
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a previsão de um plano nacional de capacitação digital de professores, a fim de aumentar a 
utilização pedagógica dos recursos digitais. O plano abordará as necessidades de formação de 
todos os professores da escolaridade obrigatória até 2023. A formação digital dos professores será 
ajustada à sua proficiência digital individual (com base nas autoavaliações dos professores sobre as 
suas competências digitais), seguida por um percurso formativo personalizado. 

Portugal planeia remover amianto dos edifícios escolares recorrendo aos apoios da UE. O 
programa nacional para a remoção de amianto dos edifícios escolares (da educação pré-escolar à 
escolaridade obrigatória) foi anunciado em junho de 2020. É apoiado por vários programas 
nacionais e regionais ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O investimento 
previsto para a remoção de 950 000 metros quadrados de amianto beneficiará um total de 599 
escolas, nomeadamente as situadas na região Norte e na área metropolitana de Lisboa. Em 2014-
2020, foram removidos 440 000 metros quadrados de amianto de 200 escolas do ensino básico e 
secundário12. 

Caixa 1: Plano Nacional de Recuperação e Resiliência  

A UE disponibilizará 13,9 mil milhões de EUR em subvenções e 2,7 mil milhões de EUR em 
empréstimos a Portugal ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) para ajudar 
o país a emergir mais forte da pandemia de COVID-19. Os investimentos relacionados com a 
educação e as competências representam cerca de 13 % do orçamento total do MRR. 

O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência destina-se a: i) construir estruturas de cuidados 
na primeira infância e fornecer apoio financeiro às famílias com baixos rendimentos para 
aumentar a participação das crianças em educação e cuidados na primeira infância; ii) melhorar 
a educação digital e as áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática 
(CTEAM); ii) investir na eficiência energética dos edifícios escolares e em alojamentos a preços 
acessíveis para estudantes do ensino superior; e iv) contribuir para a modernização do ensino e 
formação profissionais (EFP) e para a melhoria e requalificação das competências dos adultos. 
Para as comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas carenciadas de Lisboa e Porto, 
prevê o investimento em escolas e projetos que visam combater o insucesso escolar e reduzir o 
número de abandonos através da promoção do ensino e formação profissionais (EFP). 

Entre outros aspetos, o plano prevê i) o fornecimento de cerca de 600 000 computadores 
portáteis a professores e alunos e 40 000 projetores a escolas públicas do ensino básico e 
secundário; ii) 15 000 novas camas em alojamentos a preços acessíveis para estudantes 
universitários, resultando em mais 10 000 diplomados do ensino superior, incluindo nas 
disciplinas CTEAM; ii) reabilitação de 22 000 postos de formação e iv) modernização e/ou criação 
de 365 Centros Tecnológicos Especializados para formação em quatro áreas estratégicas: 
indústria, energias renováveis, informática e tecnologias digitais. 

5. Modernizar a educação pré-escolar e o ensino escolar 
A participação na educação pré-escolar na faixa etária dos três ou mais anos está a 
aumentar e aproxima-se da média da UE. Em 2019, a participação de crianças com idade igual 
ou superior a três anos na educação pré-escolar aumentou para 92,2 % (de 91 % em 2018), um 
valor consideravelmente inferior à média da UE (92,8 %) e à meta a nível da UE de 96 % até 2030 
(figura 3). As diferenças regionais são notórias. O Relatório «Estado da Educação 2018»13 revelou 
que a Área Metropolitana de Lisboa permanecia como a região do país onde se observavam os 
valores mais baixos da taxa de pré-escolarização aos 3, 4 e 5 anos (70,7 %, 85,0 % e 89,2 %, 
respetivamente), ao passo que o Algarve e a Região Autónoma dos Açores eram as regiões com 
maior taxa de participação na educação pré-escolar, com 99 % das crianças de 5 anos a 
frequentarem a educação pré-escolar. 

                                                
12  https://dre.pt/home/-/dre/136365168/details/maximized.  
13  https://www.cnedu.pt/content/edicoes/estado_da_educacao/Estado_da_Educacao2018_web_26nov2019.pdf.  

https://dre.pt/home/-/dre/136365168/details/maximized
https://www.cnedu.pt/content/edicoes/estado_da_educacao/Estado_da_Educacao2018_web_26nov2019.pdf
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A taxa de abandono precoce da educação e da formação continua a diminuir, mas 
persistem diferenças regionais. Em 2020, a taxa de «abandono precoce da educação e da 
formação» (ELET) foi de 8,9 % (10,6 % em 2019), valor inferior à média da UE (9,9 %). As 
disparidades nas taxas de abandono precoce da educação e da formação variam entre 6 % na 
região Centro e 27 % na Região Autónoma dos Açores. 

Um estudo diagnóstico avaliou o impacto do primeiro confinamento nas aprendizagens 
dos alunos. O estudo consistiu na aplicação de testes de diagnóstico a alunos nas áreas de 
matemática, leitura e ciências, bem como de inquéritos a alunos, professores e diretores escolares. 
Realizado pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), o estudo foi aplicado a uma amostra de 
23 338 alunos de um universo de cerca de 340 000 alunos do ano letivo de 2020/2021 do 1.º, 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico (3.º, 6.º e 9.º anos). Os resultados foram publicados em março e 
setembro de 2021. A análise demonstrou dificuldades a nível das aprendizagens, particularmente 
no 6.º e 9.º ano, onde menos de metade dos alunos mostrou ter o nível mínimo de conhecimentos 
elementares esperado. Os alunos do 6.º ano foram os mais negativamente afetados pelo ensino à 
distância. Os alunos que contaram com o apoio da família tiveram, em geral, um melhor 
desempenho. Em contrapartida, os alunos mais jovens (no 3.º ano) tiveram mais facilidade em 
aprender a partir de casa. 

Figura 3 - Participação na educação na primeira infância de alunos com idade 
compreendida entre os 3 anos e a idade de início do ensino primário obrigatório, 2014 e 
2019 (%) 

 

Fonte: UOE, educ_uoe_enra21 

As escolas tentaram maximizar o ensino presencial para atenuar as perdas a nível das 
aprendizagens. O Ministério da Educação publicou um relatório (DGEEC, 2020) sobre a forma 
como o sistema de ensino estava a lidar com a pandemia. A maioria das escolas tentou reorganizar 
as turmas para reduzir a concentração e limitar o contágio (através da implementação de turnos, 
criação de «bolhas», desdobramento das turmas, etc.). A grande maioria das escolas organizou 
aulas à distância e as taxas de participação foram elevadas. O relatório salienta igualmente que o 
#EstudoEmCasa, uma plataforma de ensino à distância criada durante a pandemia, só foi utilizado 
como ferramenta de ensino por cerca de metade das escolas. Entre os meses de abril e junho de 
2020, a percentagem de escolas que reportou alunos que exclusivamente acederam a conteúdos 
pedagógicos através do #EstudoEmCasa decaiu de forma muito significativa. 

As avaliações nacionais no ensino básico e secundário foram alteradas. Em resposta à 
pandemia, as provas de aferição e os exames finais dos alunos do 9.º ano foram cancelados. Para 
fazer face à grande preocupação com as perdas a nível das aprendizagens dos alunos, em junho de 
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2021 foi lançado, com base nas recomendações de um grupo de trabalho, o Plano 21|23 - Escola+, 
com o objetivo de recuperar e consolidar os planos de aprendizagem dos alunos do ensino básico e 
secundário14. Adotaram-se ainda outras medidas temporárias, tais como o prolongamento do ano 
letivo e a alteração do calendário escolar (as férias do Carnaval foram suspensas e as férias da 
Páscoa encurtadas).  

6. Modernizar o ensino e formação profissionais e a 
educação de adultos 

Portugal está a modernizar o ensino e formação profissionais (EFP) com o apoio do MRR. 
No âmbito do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (PRR), Portugal propõe uma reforma 
significativa do seu sistema de EFP para melhorar os baixos níveis de escolaridade e qualificação, 
bem como reduzir o elevado número de trabalhadores que não possuem competências básicas e 
digitais. O objetivo final é adaptar o desenvolvimento de competências às necessidades atuais e 
futuras do mercado de trabalho e alargar as oportunidades de educação, formação e aprendizagem 
ao longo da vida para todos. A componente dedicada às competências e qualificações no PRR 
português inclui medidas para i) reforçar a coordenação global das políticas em matéria de 
educação e EFP e ii) modernizar a oferta de EFP regulada pelo Catálogo Nacional de Qualificações 
(CNQ) com base no sistema para antecipar quais as qualificações necessárias no mercado de 
trabalho. Estão previstos importantes investimentos para modernizar as instituições e escolas de 
ensino e formação profissionais do ensino secundário através i) da criação e modernização de 
centros tecnológicos especializados, e ii) do alargamento e modernização da rede de centros de 
formação profissional do serviço público de emprego (IEFP). 

Em 2020, Portugal lançou um programa específico para a formação digital dos jovens. O 
programa de formação «Jovem + Digital»15 foi lançado no âmbito do plano de ação para a 
transição digital. Tem como objetivo alinhar a formação profissional com as necessidades do 
mercado de trabalho e melhorar as competências profissionais dos jovens adultos (com idades 
compreendidas entre os 18 e os 35 anos), a fim de aumentar a sua inclusão social e 
empregabilidade. Os cursos de formação fazem parte do catálogo nacional de qualificações 
conducentes à qualificação de nível 4 ou 5 do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). Abrangem 
áreas como o comércio digital, a business intelligence e a gestão de redes sociais e têm uma 
duração máxima de 350 horas (Cedefop e ReferNet, 2021; Cedefop ReferNet Portugal, 2021). 

Portugal encorajará os alunos a adquirir competências-chave no ensino e formação 
profissionais (EFP). De acordo com a lei de 201816, os diplomados do EFP devem adquirir 10 
competências descritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória17. Estas incluem i) 
consciência e domínio do corpo; ii) relações interpessoais; iii) desenvolvimento pessoal e 
autonomia; e iv) bem-estar, saúde e ambiente (Cedefop e ReferNet, 2021; Cedefop ReferNet 
Portugal, 2018). A lei, em conformidade com a legislação relevante18, também conferiu às escolas 
uma maior autonomia na delineação da forma como os alunos poderiam adquirir estas 
competências. Desde 2019, foram ministrados vários cursos de formação a professores e a 
diretores escolares para promover a autonomia, a flexibilidade curricular e a educação inclusiva. 
Além disso, equipas de acompanhamento do Ministério da Educação prestam apoio às escolas e 
promovem boas práticas. As escolas partilham as respetivas estratégias para responder às 
necessidades dos alunos e promover o seu bem-estar socioemocional (Cedefop e ReferNet, 2021). 

A pandemia de COVID-19 dificultou ainda mais o já lento progresso da educação de 
adultos em Portugal. A percentagem de adultos (25-64 anos) em programas de educação e 

                                                
14  https://dre.pt/application/conteudo/161521475.  
15  Portaria n.º 250-A/2020, de 23 de outubro: https://dre.pt/application/conteudo/146244078; Portaria n.º 179/2021, de 

25 de agosto: https://dre.pt/application/conteudo/170322930.  
16  Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho de 2018. 
17  Despacho n.º 6478/2017, de 26 julho: https://dre.pt/application/conteudo/107752620.  
18  Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho de 2018 e Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro de 2019. 

https://dre.pt/application/conteudo/161521475
https://dre.pt/application/conteudo/146244078
https://dre.pt/application/conteudo/170322930
https://dre.pt/application/file/a/115648908
https://dre.pt/application/conteudo/107752620
https://dre.pt/application/file/a/115648907
https://dre.pt/application/file/a/124680535
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formação diminuiu 0,5 pontos percentuais de 2019 a 2020 (atualmente é de 10,0 %, ainda acima 
da média da UE de 9,2 %). A percentagem de adultos com baixas qualificações diminuiu ainda 
mais (de 4,2 % em 2019 para 3,3 % em 2020, um valor próximo da média da UE de 3,4 %). No 
entanto, a percentagem de adultos com qualificações elevadas permaneceu inalterada (47,8 % em 
2020, um valor bastante acima da média da UE de 20,8 %). 

O Programa Qualifica continua a ser a principal iniciativa emblemática para fazer face 
aos desafios persistentes na educação de adultos. Entre 2017 e 2020, o Fundo Social 
Europeu apoiou o programa Qualifica, contribuindo significativamente para a educação e formação 
de adultos (483 471 participantes inscritos até dezembro de 2020) e para o reconhecimento, a 
validação e a certificação de aptidões e competências previamente adquiridas (562 620 
certificações parciais e totais atribuídas)19. No entanto, uma proporção significativa das 
certificações obtidas é parcial por natureza e há margem para a participação de um número mais 
significativo de adultos no Programa Qualifica. Este objetivo pode ser alcançado, nomeadamente 
através do reconhecimento dos conhecimentos adquiridos em contextos formais, informais e não 
formais, algo bastante relevante para os adultos com baixas qualificações. 

O PRR inclui investimentos significativos na educação de adultos. No âmbito do plano, será 
prestado apoio ao projeto-piloto «Acelerador Qualifica», que visa estabelecer procedimentos para o 
reconhecimento, a validação e a certificação de competências consolidadas. Além disso, o plano 
inclui o Plano Nacional de Literacia de Adultos (integrado como uma componente do programa 
Qualifica), que se destina a reforçar as competências básicas da população e, portanto, promover a 
sua inclusão social. 

Caixa 2: Cursos profissionais no «Agrupamento de Escolas de Estarreja» 

Os cursos profissionais de dupla certificação de nível secundário (ciclos de três anos), cuja 
formação tem lugar tanto na escola como num ambiente de trabalho, visam desenvolver as 
competências profissionais certas para o mercado de trabalho. Estes cursos, financiados ao 
abrigo do Programa Operacional Capital Humano (PO CH) do FSE, destinam-se a melhorar as 
oportunidades educacionais e a relevância dos sistemas de ensino e formação para o mercado de 
trabalho, facilitando a transição da educação para o mundo do trabalho. O objetivo é também o 
de reforçar os sistemas de ensino e formação profissionais e a respetiva qualidade, inclusive 
através de mecanismos de antecipação das competências necessárias para o mercado de 
trabalho, graças à adaptação dos programas curriculares e à criação e desenvolvimento de 
sistemas de formação em contexto de trabalho, incluindo sistemas duais de ensino e 
aprendizagem.  

A estreita cooperação com as exigências em matéria de competências por parte dos 
empregadores locais permite o alinhamento da oferta de formação com as necessidades do 
mercado de trabalho. No total, foram apoiados 1 664 estagiários no «Agrupamento de Escolas de 
Estarreja» entre 2014 e 2021, correspondendo a um orçamento total do FSE de 4 600 953 EUR. 
Os resultados do ciclo 2016-2019 revelam uma percentagem de 83 % de estudantes 
diplomados. Cerca de 80 % dos estudantes conseguiram emprego depois de completarem os 
seus estudos ou optaram por prosseguir os seus estudos seis meses após a conclusão do curso 
em 2019. 

Sítio Web: https://www.aeestarteja.pt  

7. Modernizar o ensino superior  
A taxa de conclusão do ensino superior está a aumentar, sustentada por medidas de 
apoio ao acesso e à inscrição no ensino superior. A taxa de conclusão do ensino superior, na 
faixa etária dos 25 aos 34 anos, aumentou em 2020 (41,9 % em comparação com 37,4 % em 
2019). As mulheres continuam a ultrapassar os homens (49 % em comparação com 34,6 %) 
                                                
19  Fonte: Relatório de acompanhamento dos Centros Qualifica, dezembro de 2020. 

https://www.aeestarteja.pt/
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(figura 4). Em 2019, o número de diplomados em áreas de ciências, tecnologias, engenharias e 
matemática (CTEM) aumentou, mas a percentagem de mulheres diplomadas permaneceu 
inalterada. Para 2020-2021, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) 
disponibilizou algumas das vagas reservadas a estudantes internacionais aos estudantes nacionais 
que participem no concurso nacional para o acesso ao ensino superior. Para alargar o acesso ao 
ensino superior, as propinas foram reduzidas e foram concedidas bolsas de estudo a mais 
estudantes, em particular aos oriundos de contextos desfavorecidos.  

Figura 4 - Diplomados do ensino superior (25-34 anos) por sexo, 2020 

 
Fonte: Inquérito às Forças de Trabalho, edat_lfse_03. 

O MRR contribuirá para a construção de alojamentos para estudantes a preços acessíveis 
para fazer face à escassez. Os investimentos no alojamento para estudantes do ensino superior 
podem contribuir para permitir o acesso e a conclusão dos estudos superiores. Cerca de um terço 
dos estudantes universitários provêm de áreas mais distantes20, e as elevadas despesas de 
alojamento (sobretudo nas grandes áreas metropolitanas) podem constituir uma barreira para a 
sua inscrição no ensino superior, forçando-os, por vezes, a abandonar os estudos. Este aspeto 
afeta em particular os alunos oriundos de agregados familiares com baixos rendimentos e os 
alunos com necessidades especiais que necessitam de instalações mais inclusivas. Em 2019, foram 
disponibilizadas mais 600 camas, graças a uma cooperação que envolveu pousadas de juventude, 
infraestruturas militares e dioceses. Estavam previstas mais 2 500 novas camas para 2020 e 2 700 
para 2021. A grande maioria dessas camas situar-se-á nas áreas metropolitanas de Lisboa e do 
Porto. O MRR irá acelerar a implementação do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino 
Superior (PNAES) de 201921 através da concessão de 375 milhões de EUR em empréstimos para 
criar mais alojamentos para 15 000 estudantes até 2025. No entanto, embora o Plano preveja a 
disponibilização de 30 000 camas até 2030, a procura atual é bastante superior, com 113 000 
novos estudantes a mudarem-se para as cidades universitárias. As camas recentemente criadas 
irão cobrir as necessidades de cerca de 25 % destes estudantes. 

Os professores do ensino superior necessitam de mais formação digital e pedagógica. As 
competências digitais dos professores do ensino superior não foram desenvolvidas de forma tão 
sistemática como as dos professores da escolaridade obrigatória. São vários os investigadores 
(Alarcão, 2015; Cunha, 2016; Leite, 2010; Xavier e Leite, 2019; Gomes e Tavares, 2017) que 
salientam a necessidade de investir na formação pedagógica e digital dos professores 
universitários, uma vez que, de um modo geral, estes ainda estão bastante ligados aos métodos de 
ensino mais tradicionais. 

                                                
20  https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/pnaes_relatorio_nov18.pdf.  
21  https://wwwcdn.dges.gov.pt/sites/default/files/naipa/brochura_pnaes_web.pdf. Ver nível de aplicação em 

https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/plano-nacional-para-o-alojamento-no-ensino-superior. 
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Anexo II: Estrutura do sistema de ensino 

 

 

Fonte: Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2021. A Estrutura dos Sistemas de Ensino Europeus 2021/2022: Diagramas 
esquemáticos. Factos e Números Eurydice. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia. 
 
 

Quaisquer comentários ou perguntas relativas ao presente relatório podem 
ser enviadas para: 
EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu 

mailto:EAC-UNITE-A2@ec.europa.eu
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Resumo 

Bem-estar num contexto de perturbação 
A pandemia de COVID-19 afetou a educação e a formação de uma forma sem 
precedentes, mas esta perturbação também ofereceu oportunidades propícias à 
inovação. A pandemia trouxe grandes desafios ao ensino e à aprendizagem, mas os países da 
Europa foram capazes de mobilizar recursos rapidamente. Os professores, os diretores escolares, 
as famílias, os alunos e as escolas demonstraram determinação, capacidade de adaptação, 
resiliência e criatividade para assegurar a continuidade da oferta de ensino. A crise acelerou a 
mudança e proporcionou uma perceção profunda de como a tecnologia digital e os métodos 
inovadores de ensino podem ajudar a reforçar os nossos sistemas de ensino e formação. Por outro 
lado, a crise expôs e, em alguns casos, potenciou as deficiências e ineficiências existentes e, 
sobretudo, as desigualdades. À medida que as escolas e universidades reabriram e retomaram 
gradualmente as suas atividades, a sua principal tarefa consistiu em remediar as interrupções nos 
processos de aprendizagem e fazer face aos impactos negativos no bem-estar dos alunos. 

O debate sobre o bem-estar na educação é anterior à pandemia; este tema tem atraído 
uma atenção crescente por parte dos decisores políticos no domínio da educação nos 
últimos anos. Contudo, a pandemia colocou em evidência inúmeros desafios ao bem-estar. O 
bem-estar abrange tanto a saúde mental como física e está intimamente ligado ao desempenho 
dos alunos na escola e em outros aspetos das suas vidas. A satisfação com a vida, a capacidade 
de desenvolver competências para a tomada de decisões e os mecanismos de adaptação 
psicológicos dos alunos são cruciais para a aprendizagem ao longo da vida e para que os 
indivíduos tenham vidas significativas. Estes mecanismos lançam as bases para a autoconsciência, 
a construção de relacionamentos e a formação de resiliência, permitindo que os indivíduos se 
ajustem e superem as adversidades pessoais, os desafios da vida a longo prazo e os choques 
sociais. 

Embora a perturbação da aprendizagem resultante da pandemia seja difícil de 
quantificar nesta fase, os dados disponíveis dos Países Baixos indicam uma perda 
substancial a nível das aprendizagens, que em breve se poderá transformar num dos 
maiores desafios para as políticas educativas. Um inquérito realizado entre alunos do ensino 
básico e secundário mostra que o seu progresso na aprendizagem diminuiu em todos os anos de 
escolaridade. No entanto, enquanto os filhos de pais com elevadas qualificações não 
demonstraram uma perturbação significativa no seu progresso, os filhos de pais com poucas 
qualificações alcançaram apenas cerca de 85 % do progresso esperado para o seu ano de 
escolaridade. 

A maioria dos países aborda o bem-estar de forma parcial ou implícita nas suas políticas 
e práticas educativas. As competências relacionadas com a saúde mental são geralmente 
incorporadas nos programas curriculares de disciplinas específicas ou como questões transversais. 
A maioria dos Estados-Membros implementa programas específicos para combater o bullying e a 
violência. São várias as iniciativas centradas na atividade física e num estilo de vida saudável, na 
discriminação e no racismo, na saúde mental, no ambiente escolar e na igualdade de 
oportunidades. No entanto, a maioria destas iniciativas permanece fragmentada e são poucas as 
avaliações disponíveis sobre o seu impacto. 

Alguns Estados-Membros tomaram medidas no sentido de implementar uma abordagem 
abrangente sobre o bem-estar na educação. As abordagens incluem conceitos e objetivos 
políticos associados ao bem-estar, mecanismos de acompanhamento, recolha de dados sobre o 
bem-estar dos alunos, e requisitos e orientações concretos sobre a implementação de políticas de 
bem-estar a nível institucional. Por exemplo, o bem-estar dos alunos é controlado periodicamente 
através de inquéritos na Dinamarca, Finlândia e Estónia. Na Irlanda, todas as escolas são 
obrigadas, até 2023, a utilizar uma ferramenta de autoavaliação para promover o bem-estar, 
sendo apoiadas neste processo por um Quadro de Práticas para o Bem-Estar e recursos em linha. 
Em Espanha, um observatório da vida escolar divulga boas práticas, supervisiona e fornece 
orientações sobre como melhorar o ambiente escolar. 
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Oportunamente, o grupo de trabalho dedicado ao bem-estar lançado no âmbito do 
Espaço Europeu da Educação (EEE) ajudará a esclarecer as novas tendências na 
sequência da pandemia e apoiará os Estados-Membros na aprendizagem mútua numa 
área política que é relativamente nova para a maioria dos países. 

Os inquéritos revelam que a pandemia gerou sentimentos de isolamento, ansiedade e 
depressão entre alunos de todas as idades. Dados de nove Estados-Membros da UE indicam 
que cerca de um quarto dos alunos se sentiram "desamparados" durante as aulas à distância e ao 
fazerem os trabalhos de casa. As experiências durante a pandemia confirmaram que a educação 
desempenha um papel essencial na sociedade. Os sistemas de ensino funcionais, inclusivos e 
encorajadores são importantes para as famílias e são fundamentais para apoiar o bem-estar, 
incluindo a saúde mental, dos alunos e professores. 

Mesmo antes da pandemia, quase metade de todos os alunos na UE manifestaram 
sentimentos de tristeza, um terço relatou sentimentos de medo e quase 40 % 
declararam sentir-se miseráveis. Certos fenómenos, como o bullying ou o baixo sentimento de 
pertença à escola, estão fortemente ligados ao desempenho académico. Os alunos com um maior 
sentimento de pertença à escola faltam menos às aulas e apresentam um melhor desempenho 
académico. Em muitos Estados-Membros da UE, os alunos que faltaram um dia à escola nas 
últimas duas semanas tiveram uma pontuação mais baixa no índice de sentimento de pertença. 
Os relacionamentos positivos entre professores e alunos, enfatizando o respeito e a capacitação 
dos alunos, podem promover melhorias em termos de desempenho, sobretudo entre grupos de 
jovens de alto risco. Em cerca de 19 Estados-Membros da UE, mais de 50 % dos alunos 
denunciam atos de bullying pelo menos algumas vezes por ano. 

Investimento na educação 
Nos últimos anos, a despesa pública consagrada à educação nos Estados-Membros da UE 
manteve-se bastante regular. No entanto, as variações entre países são consideráveis. Em 
2019, em média, a UE dedicou 4,7 % do seu PIB à educação, o que representa cerca de 10 % da 
despesa pública total. A despesa com a educação variou entre mais de 6 % do PIB na Estónia, 
Bélgica, Dinamarca e Suécia e 3,1 % do PIB na Irlanda. A maior parte do investimento público 
destina-se ao ensino secundário (38,7 %), seguido do ensino pré-escolar e básico combinados 
(33,4 %) e do ensino superior (16,2 %). A despesa pública consagrada à educação é 
predominantemente afetada ao pessoal docente (64 %), seguindo-se o consumo intermédio 
(14 %), que consiste na aquisição de bens e serviços necessários à oferta de serviços educativos. 
A terceira maior afetação foi a formação bruta de capital (7 %), que inclui os investimentos de 
capital, por exemplo em edifícios, seguidos das prestações sociais (6 %) e de outras 
transferências correntes (6 %). 

Vários Estados-Membros aumentaram o investimento associado à transição para o 
ensino em linha e à aprendizagem mista durante a pandemia. Os investimentos incluíram 
projetos de digitalização, bem como a contratação de mais professores ou a formação adicional de 
professores, o financiamento para aconselhamento e assistência aos alunos e bónus para os 
professores. Alguns países também compensam as escolas pelos custos adicionais das medidas de 
prevenção, como, por exemplo, a aquisição de equipamento de proteção ou de mais produtos de 
desinfeção. 

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência irá, juntamente com os Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento, aumentar os fundos da UE destinados à educação e 
formação de uma forma sem precedentes. O Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) 
é a peça central do NextGenerationEU, o instrumento da União Europeia para apoiar a recuperação 
da crise da COVID-19. Este prevê a disponibilização de até 675 mil milhões de EUR - 312,5 mil 
milhões de EUR em subvenções e 360 mil milhões de EUR em empréstimos. O MRR apoia 
reformas e investimentos sustentáveis e promotores de crescimento nos Estados-Membros a fim 
de contribuir para a recuperação e o reforço da capacidade institucional, essenciais para reduzir as 
desigualdades e as divergências no seio da União. 
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Os investimentos e as reformas na educação e formação desempenham um papel 
importante nos PRR nacionais. Para beneficiarem do apoio ao abrigo do Mecanismo, os 
Estados-Membros tiveram de apresentar os seus Planos de Recuperação e Resiliência (PRR), 
incluindo um conjunto abrangente de reformas e investimentos a implementar até 2026. Embora o 
processo de adoção ainda esteja em curso, de acordo com cálculos provisórios, espera-se que as 
reformas e os investimentos relacionados com a educação e as competências representem cerca 
de 13 % da despesa total do MRR. O investimento e as reformas abrangem todos os níveis e 
setores da educação. Destinam-se a modernizar a educação e têm o potencial de ter um impacto 
duradouro. Por exemplo, o MRR irá apoiar a transição para um sistema de um só turno na Croácia, 
a consolidação da rede escolar na Lituânia e uma ampla reforma do ensino escolar na Eslováquia. 
Em quase todos os países, espera-se que venha a proporcionar um impulso significativo à 
transformação digital da educação e melhorar as aptidões e competências digitais da força de 
trabalho - um pré-requisito para estimular o crescimento e a competitividade da economia. As 
medidas para impulsionar a educação digital incluem a adaptação dos programas curriculares, o 
desenvolvimento de recursos e conteúdos digitais, a formação de professores em educação digital 
e a modernização da oferta de formação nas instituições de ensino e formação profissionais (EFP), 
entre outras. Por exemplo, na Bélgica, a comunidade flamenga incluiu no seu plano a ambição de 
estabelecer um centro de conhecimento e apoio à educação escolar digital. A Alemanha tenciona 
apoiar a digitalização da educação através do investimento em dispositivos digitais para os 
professores, em materiais pedagógicos e competências digitais, bem como numa plataforma única 
de educação digital. 

Metas a nível da UE para a cooperação europeia no domínio 
da educação e da formação rumo ao Espaço Europeu da 
Educação e mais além 
Durante a última década, foram tomadas medidas consideráveis para melhorar a 
participação das crianças na educação e cuidados na primeira infância (ECPI) em toda a 
UE. Nos últimos cinco anos, a maioria dos países assistiu a um aumento da participação das 
crianças com idade compreendida entre os três anos e a idade da escolaridade obrigatória na 
educação e cuidados na primeira infância, com a Irlanda, a Croácia, Chipre, o Luxemburgo e a 
Polónia a registarem as melhorias mais rápidas. Em média, na UE, a participação na educação e 
cuidados na primeira infância (idade superior a três anos) foi de 92,8 % em 2019. Trata-se de um 
aumento de um ponto percentual em comparação com os cinco anos anteriores. Em 2019, cinco 
Estados-Membros (Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Espanha e França) alcançaram a meta pretendida 
e a Suécia esteve muito perto de atingir os 96 % de participação. 

Nos últimos anos, a melhoria do acesso a ECPI e qualidade tem ocupado um lugar crucial 
na agenda da maioria dos Estados-Membros. O Mecanismo de Recuperação e Resiliência pode 
dar um novo impulso ao investimento na educação e cuidados a primeira infância em toda a UE, 
com cerca de metade dos Estados-Membros a utilizá-lo para expandir as capacidades neste setor. 
Alguns Estados-Membros estabeleceram metas ambiciosas para aumentar a participação ao abrigo 
do MRR. Por exemplo, a Croácia pretende aumentar a taxa de participação da faixa etária dos 3+ 
de 76,3 % para 90 % até 2026. A Chéquia pretende aumentar o número de estruturas de cuidados 
de crianças em 40 % até ao final de 2025. Serão disponibilizadas 90 000 vagas na Alemanha e 
60 000 em Espanha (para crianças com idades entre os 0 e os 2). 

Os investimentos são simultaneamente acompanhados de reformas em diversos países. 
Por exemplo, a idade pré-escolar obrigatória está a ser reduzida na Bulgária e em Chipre (para 
quatro anos), e na Bélgica e na Eslováquia (para cinco anos). A Croácia e a Eslováquia estão a 
rever o modelo de financiamento da educação e cuidados na primeira infância. Portugal está a 
reduzir as despesas de inscrição. A Grécia planeia melhorar o diagnóstico precoce e o apoio às 
crianças com deficiência e necessidades especiais. A Eslováquia pretende rever o sistema de 
recrutamento e apoiar a profissionalização do pessoal do setor da ECPI. Na Croácia e na 
Eslováquia, será introduzido um direito legal à educação e cuidados na primeira infância. A 
Roménia prevê o desenvolvimento de um quadro integrado em matéria de ECPI de um programa 
de formação de professores em grande escala. A Dinamarca está a trabalhar no sentido de 
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melhorar a qualidade, através da introdução de normas mínimas e do aumento do pessoal. A 
Estónia está a definir resultados da aprendizagem e necessidades de apoio à aprendizagem. 

A taxa de abandono precoce da educação e da formação diminuiu de forma constante 
durante a última década, mas a pandemia acarreta o risco de inverter esta tendência 
positiva. Em 2020, a taxa situava-se em média nos 9,9 % em toda a UE, valor esse que, embora 
inferior à anterior meta de menos de 10 %, se encontra atualmente 0,9 pontos percentuais acima 
da nova e mais ambiciosa meta de menos de 9 %. No entanto, o progresso de cerca de 4 pontos 
percentuais nos últimos 10 anos oculta as acentuadas diferenças entre países e no interior dos 
países. Por conseguinte, são necessários esforços contínuos. A nível da UE, a taxa média de 
abandono precoce da educação e da formação é 3,8 pontos percentuais mais elevada entre os 
jovens do sexo masculino (11,8 %) do que do sexo feminino (8,0 %). Os jovens nascidos no 
estrangeiro são muito mais desfavorecidos e, em muitos Estados-Membros, as discrepâncias 
regionais são enormes. Existem também diferenças consideráveis entre países, com mais de 15 % 
da população jovem a abandonar precocemente o ensino em Espanha e na Roménia. No outro lado 
do espetro, em 18 Estados-Membros, a taxa de abandono precoce da educação e da formação é 
inferior a 9 %, com a Croácia a representar o país com a menor percentagem (2,2 %). 

Alguns Estados-Membros renovaram os seus esforços para prevenir o abandono escolar 
precoce no contexto da pandemia de COVID-19. Por exemplo, em França, a escolaridade e 
formação obrigatórias foram alargadas dos 16 para os 18 anos de idade e apoiadas por diferentes 
medidas para atenuar os impactos negativos do encerramento dos estabelecimentos de ensino. Na 
Irlanda, foi atribuído um apoio adicional às escolas destinadas aos alunos com os níveis mais 
elevados de desvantagem educativa, para reduzir a dimensão das turmas e alargar o programa de 
conclusão da escolaridade a mais escolas. 

A taxa de conclusão no ensino superior tem vindo a aumentar de forma contínua ao 
longo da última década, mas existe ainda uma variação considerável entre países e 
subgrupos no interior dos países. Em 2020, a taxa de conclusão do ensino superior foi de 
40,5 % na UE, com 11 países a alcançarem a meta estabelecida para 2030. A diferença entre 
países é acentuada, variando de 24,9 % na Roménia a 60,6 % no Luxemburgo. A taxa média de 
conclusão do ensino superior entre os jovens com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos 
de idade é 10,8 pontos percentuais mais elevada entre as mulheres (46 %) do que entre os 
homens (35,2 %). Além disso, existe um fosso claro entre os meios rural e urbano, sendo a taxa 
média nas cidades (50,9 %) substancialmente mais elevada do que nas zonas rurais (28,9 %). 

Com vista a aumentar a taxa de conclusão do ensino superior, vários países têm como 
meta a melhoria do acesso dos estudantes desfavorecidos ao ensino superior. Por 
exemplo, na Roménia existem determinadas vagas reservadas para estudantes de etnia cigana e 
40 % dos recém-criados ou modernizados lugares em alojamentos para estudantes serão 
atribuídas a estudantes desfavorecidos com o apoio do MRR. Portugal está a planear criar mais 
15 000 novos lugares em alojamentos para estudantes até 2025 com o apoio do MRR. Em França, 
serão criadas 30 000 novas vagas em programas de estudos e 100 000 estudantes poderão 
beneficiar de empréstimos estudantis garantidos pelo Estado. A Eslováquia está a lançar um novo 
programa de bolsas de estudo para estudantes, em particular para os oriundos de contextos 
desfavorecidos. 

Mais de metade dos países utilizarão o MRR para apoiar a transformação do ensino 
superior. As ações incluirão a modernização de programas de estudos, a expansão dos locais 
destinados aos estudos, o lançamento de novos cursos, entre os quais se destacam as 
microcredenciais, a revisão do modelo de financiamento, a criação de mecanismos de garantia de 
qualidade e de governação, a criação de mecanismos de acompanhamento dos percursos dos 
diplomados e o apoio à internacionalização do ensino superior. Por exemplo, com o apoio do MRR, 
está a ser implementada na Letónia uma reforma abrangente do ensino superior, que prevê 
mudanças estruturais complexas assentes em três pilares: governação, financiamento e recursos 
humanos. Portugal promoverá carreiras nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e 
matemática (CTEAM), ao passo que a Finlândia apoiará um programa para atrair e reter talentos 
nacionais e estrangeiros. 
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A proficiência em competências básicas da geração mais jovem não melhorou ao longo 
da última década. Isto não só constitui uma questão social preocupante, mas tem também um 
efeito de travagem na competitividade económica e na capacidade de resiliência futuras da UE. 
Infelizmente, a UE não atingiu o seu objetivo de reduzir o insucesso nas competências básicas para 
menos de 15 %, tendo sido registados poucos progressos nos últimos 10 anos. No último teste 
PISA realizado (2018), a taxa de insucesso foi de 21,7 % em leitura, 22,4 % em matemática e 
21,6 % em ciência. Apesar dos progressos registados em alguns países durante o período 2009-
2018, o desempenho nas ciências e na leitura deteriorou-se a nível da UE, mantendo-se estável na 
matemática. Os resultados do PISA sugerem que os países tendem a obter resultados semelhantes 
nos três domínios. Países como a Estónia, a Finlândia, a Irlanda e a Polónia têm taxas de insucesso 
reduzidas em todos os três domínios. Pelo contrário, na Bulgária, na Roménia, em Chipre e em 
Malta, mais de um em cada cinco alunos apresenta um desempenho insuficiente em todos os três 
domínios, o que reduz significativamente as suas oportunidades futuras na vida profissional e 
privada. 

Alguns Estados-Membros lançaram programas específicos para compensar a interrupção 
na aprendizagem, mas é provável que sejam necessários esforços adicionais 
consideráveis na maior parte dos países. Nos Países Baixos, foram disponibilizados 282 
milhões de EUR em 2020 para as escolas, com vista a ajudar os alunos a reduzir o impacto 
negativo na sua educação causado pela pandemia. Na Irlanda, foi criado um Programa de 
Aprendizagem e Apoio no âmbito da COVID (CLASS, COVID Learning and Support Scheme) para o 
ano letivo de 2021-2022, destinado a ajudar as escolas a atenuar os impactos adversos da 
pandemia na interrupção da aprendizagem dos alunos e os efeitos negativos no seu bem-estar. Na 
Eslováquia, foi prestada tutoria adicional aos alunos necessitados e estão previstas outras medidas 
no âmbito do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR). Na Roménia, a iniciativa REACT-EU 
apoiará medidas corretivas adicionais. 

Apesar das medidas de compensação adotadas pelos Estados-Membros, é provável que 
as desigualdades aumentem na sequência da pandemia. Por conseguinte, é importante que 
os Estados-Membros intensifiquem os seus esforços para promover a inclusão e melhorar o acesso 
de todos a uma educação de qualidade. A França continua a sua reforma com o objetivo de 
melhorar as competências básicas dos alunos desfavorecidos, através da redução da dimensão das 
turmas. Em Malta, entre 2021 e 2024, cerca de 1 000 alunos com seis anos de idade e 
desempenho insuficiente irão juntar-se ao Programa de Recuperação da Leitura de 20 semanas (20 
week Reading Recovery Programme). A Irlanda está a testar um Modelo de Inclusão Escolar 
(School Inclusion Model) para cumprir integralmente a Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência relativamente à participação no sistema de ensino regular. Na 
Irlanda, o programa complementar de 2021 previa horas adicionais de apoio domiciliário para 
crianças com necessidades educativas especiais e para aquelas em risco de desvantagem educativa 
durante os períodos de encerramento e reabertura das escolas. Ao nível do ensino superior, as 
desigualdades socioeconómicas foram abordadas através: da duplicação do Fundo de Assistência 
ao Estudante (Student Assistance Fund), fornecendo financiamento para apoiar o acesso dos 
estudantes itinerantes às universidades, um regime de empréstimo de computadores portáteis e 
financiamento para serviços de acesso à IES (Instituição de Ensino Superior). 

As competências digitais estão a tornar-se cruciais para garantir a participação de todos 
os cidadãos num mundo cada vez mais digital. Nos últimos dois anos, a crise da COVID-19 
sublinhou ainda mais a importância das competências digitais de base e avançadas para sustentar 
as nossas economias e sociedades. As competências digitais tornaram-se um requisito prévio para 
a participação na aprendizagem e no trabalho e para a socialização, acelerando assim a 
transformação digital. Com base nos dados apenas parcialmente disponíveis sobre as competências 
digitais dos alunos e no Estudo Internacional sobre Literacia Informática e da Informação (ICILS, 
International Computer and Information Literacy Study), constata-se que a percentagem de 
insucesso em competências digitais só se aproximou da meta a nível da UE na Dinamarca em 2018 
(16,2 %), ao passo que atingiu um máximo de 50,6 % no Luxemburgo (em 2018). Os dados de 
2018 sugerem que é necessário um esforço significativo para reduzir a percentagem de insucesso 
em competências digitais em todos os Estados-Membros da UE para que a meta a nível da UE 
possa ser alcançada até 2030. 
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O Mecanismo de Recuperação e Resiliência será uma importante fonte de financiamento 
para a educação digital, constituindo aproximadamente um terço da despesa do MRR em 
educação e competências. A maioria dos países investirá em infraestruturas digitais e na 
conectividade das escolas, muitas vezes dedicando uma atenção especial às escolas desfavorecidas 
e localizadas em zonas rurais. Em Itália, 100 000 salas de aula serão transformadas em ambientes 
de aprendizagem flexíveis e conectados. A Eslováquia pretende aumentar a percentagem de 
escolas com salas de aula altamente equipadas e conectadas de 30 % para, pelo menos, 90 %. 
Vários Estados-Membros irão fornecer aos alunos e professores dispositivos digitais com vista a 
reduzir o fosso digital. Por exemplo, na Áustria, 80 000 alunos por ano receberão equipamentos 
digitais financiados ao abrigo do MRR. Uma vasta gama de medidas destinar-se-á a melhorar as 
competências digitais dos alunos através da adaptação dos programas curriculares escolares, do 
desenvolvimento de recursos e conteúdos digitais, da formação de professores, bem como da 
modernização da oferta de formação nas instituições de EFP. Na Bélgica, a comunidade flamenga 
está a criar um centro de conhecimento e apoio à educação escolar digital. No ensino superior, 
estão previstos investimentos avultados para o desenvolvimento de infraestruturas digitais e 
recursos pedagógicos digitais, a adaptação de cursos e formação digital para o pessoal académico. 
Será igualmente disponibilizado financiamento para o desenvolvimento das competências digitais 
da população adulta na maioria dos Estados-Membros. Por exemplo, na Letónia, todos os 
trabalhadores colocados em regimes de tempo de trabalho reduzido entre janeiro e março de 2021 
poderão ter acesso a cursos de aprendizagem eletrónica para melhorar as suas competências 
digitais, através de vouchers no valor de até 500 EUR. 

A pandemia de COVID-19 interrompeu o já lento progresso da educação de adultos na 
UE. Os Estados-Membros acordaram uma meta a nível da UE de, pelo menos, 47 % de educação 
de adultos até 2025 e 60 % até 2030. Ambas as metas aplicam a avaliação melhorada da 
educação de adultos a ser aplicada em 2022. São vários os Estados-Membros que estão a adotar 
medidas para aumentar a percentagem de participação de adultos na educação e formação e a 
maioria prevê a utilização do MRR para medidas de melhoria e requalificação das competências. 
Em especial, vários países estão a planear introduzir ou desenvolver medidas para fornecer apoio 
financeiro direto a indivíduos para fins de educação as quais serão complementadas por medidas 
não financeiras que permitam aos adultos participar em educação e formação. Por exemplo, nos 
Países Baixos, uma conta pública individual de aprendizagem e desenvolvimento (STAP, Stimulans 
Arbeidsmarktpositie) entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022. Qualquer pessoa com uma 
ligação ao mercado de trabalho neerlandês poderá receber um subsídio de até 1 000 EUR para 
cobrir os seus custos de formação para efeitos de desenvolvimento pessoal e empregabilidade. 
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gratuitas contactando o serviço Europe Direct ou um centro de informação local  
(ver https://europa.eu/european-union/contact_pt).).



. . .?
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