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RESUMO 
 

“Um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo:  

Processos, Finalidade e Conteúdos” 

 

 Um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo: Processos, 

Finalidades e Conteúdos problematiza os processos, finalidades e conteúdos que as políticas 

educativas e curriculares assumem numa sociedade e economia alicerçadas no conhecimento e 

sujeitas às fortes pressões competitivas que se jogam no tabuleiro global, que coagem as 

instituições europeias a delinear uma estratégia de crescimento, a Estratégia de Lisboa e a sua 

sucedânea, a Estratégia Europa 2020. No âmbito dessas estratégias, os sistemas de educação e 

formação são persuadidos a participar activamente no esforço de qualificação do capital 

humano, considerado ingrediente base à competitividade e dinamismo da economia europeia.  

 Os Programas Educação e Formação 2010, e o seu sucessor, Educação e Formação 

2020, que decorrem dessas estratégias, preconizam um conjunto de objectivos comuns e 

critérios de referência que devem orientar as reformas e acções a empreender por cada Estado-

membro sobre o respectivo sistema de educação e formação, de modo a operar as 

transformações que permitirão enfrentar os desafios socioeconómicos impostos pelos processos 

de globalização e debelar os problemas que ameaçam o bloco europeu. 

 As políticas educativas e curriculares são colocadas no âmago da criação e transmissão 

do conhecimento, assegurando a operacionalidade do triângulo do conhecimento (educação, 

investigação e inovação) e intimadas a contribuir para o crescimento inteligente, a 

competitividade, o emprego, a inclusão e coesão sociais, pelo que os sistemas de educação e 

formação devem assegurar o acesso de todos os indivíduos a oportunidades de aprendizagens 

abrangentes e de elevada qualidade, dotando-os dos conhecimentos, competências e aptidões 

requeridos pela sociedade e economia assentes no conhecimento, os quais têm de ser 

actualizados ao longo da vida, e devem ainda formar os especialistas nas áreas julgadas chave à 

economia do conhecimento. 

 A intervenção das instituições europeias na formulação de uma política educativa e 

curricular endossada nos Programas Educação e Formação 2010 & 2020, os processos de 

transferência e de acomodação nacional desses Programas, as necessidades da sociedade e 

economia do conhecimento, o modo como estas determinam as finalidades e conteúdos da 

educação e do currículo e o seu impacto na inclusão e coesão sociais, são questões 
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escrutinadas ao longo da presente investigação, mobilizando-se para tal o contexto económico, 

político e social, quer global/europeu quer nacional, que as contextualiza e justifica, avalizando-

se se as mudanças preconizadas se inserem numa agenda globalmente estruturada. 

 A linha de investigação prosseguida, analítica e teórica, e o carácter do objecto de 

estudo, textos políticos de raiz institucional europeia e nacional, sancionaram a opção por uma 

metodologia qualitativa, com recurso à técnica de análise de conteúdo. 
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ABSTRACT 
 

“A Mandate Globally Structured Towards Education and the Curriculum: 

Processes, Goals and Contents” 

  

A Mandate Globally Structured Towards Education and the Curriculum: Processes, Goals 

and Contents discusses the processes, goals and contents that educational and curricular 

policies assume in a social and economic system based on knowledge and subject to strong 

competitive pressures in the global agenda, which put pressure on European institutions to set 

up a growth strategy - the Lisbon Strategy and its successor: Europe 2020. Within these 

strategies, education and training are persuaded to actively participate in the effort of optimizing 

human resources, which are considered to be basic ingredients of competitiveness and vitality in 

the European economy. 

As a result of these strategies, the Programme Education and Training 2010, and its 

successor, Education and Training 2020, recommend a set of common goals and reference 

criteria that should guide the restructurings and actions to be taken by each Member State on 

their education and training systems, in order to operate the changes that will address the socio-

economic challenges imposed by the globalization processes and overcome the problems that 

threaten the European Union. 

Education and curriculum policies are placed at the heart of the creation and 

transmission of knowledge, ensuring the operability of the knowledge triangle (education, 

research and innovation) and pressured to contribute to sustainable growth, competitiveness, 

employment, inclusion and social cohesion. Therefore, education and training should allow all 

individuals to access comprehensive and high quality learning opportunities, providing them with 

the knowledge, skills and abilities required by society and the knowledge-based economy. These 

skills have to be updated throughout life, and should be included in the training of specialists in 

areas considered to be key in the knowledge economy. 

This research scrutinizes the intervention of the European institutions in the design of 

educational and curriculum policies endorsed by the programmes Education and Training 2010 

& 2020, the processes of transfer and adjustment of these national programmes, the needs of 

society and the knowledge economy, and how all of these determine the goals and contents of 

education and the curriculum and their impact on inclusion and social cohesion. The 

investigation also analyses the economic, political and social context which contextualizes and 
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justifies them on a global/ European as well as a national level, by questioning whether the 

announced changes fit in a globally structured agenda. 

The analytical and theoretical line of research and the nature of the object of study 

(political texts of European and national institutions) led to the choice of a qualitative 

methodology, by means of content analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Os desafios gerados pelos processos de globalização, por uma sociedade e economia 

baseadas no conhecimento, pelas cada vez mais céleres alterações tecnológicas e por 

problemas endógenos europeus como o envelhecimento demográfico, o elevado número de 

adultos pouco qualificados e a crescente taxa de desemprego jovem, levaram as instituições 

europeias a reflectirem1 sobre o devir da União Europeia, nessa nova conjuntura, e a delinear 

uma estratégia, a Estratégia de Lisboa, acordada no Conselho Europeu realizado em Lisboa, em 

Março de 2000.  

A estratégia de crescimento económico então traçada atribui um inovado protagonismo 

aos sistemas de educação e formação europeus, coagindo-os a uma transformação que os 

habilite a satisfazer as necessidades de qualificação do capital humano europeu, requisito para a 

promoção da competitividade e do dinamismo da economia europeia, que ambiciona o epíteto 

de economia alicerçada no conhecimento mais avançada do mundo, capaz de criar novos e 

melhores empregos e assegurar a inclusão e coesão sociais. Nessa nova sociedade, assente no 

conhecimento, todos os cidadãos precisam de deter um conjunto básico de conhecimentos, 

competências e atitudes que são garante de empregabilidade e promessa de integração laboral e 

social; e para que a economia prospere e seja competitiva no mercado global carece de um 

número suficiente de diplomados em áreas chave como as ciências, a matemática e a 

tecnologia, ou seja, sujeitos capazes de gerar inovação e competitividade. 

A educação integra assim o denominado “Triângulo do Conhecimento” (educação, 

investigação e inovação), desempenhando papel fundamental na mudança económica e social 

incorporada na resposta europeia aos reptos com que se debate, competindo-lhe a missão de 

garantir uma aprendizagem de qualidade a todos os níveis, desde a educação pré-escolar até ao 

ensino superior, educação e formação profissional e educação de adultos, e em todos os 

contextos, formal, não formal e informal, isto é, assegurar uma aprendizagem ao longo da vida, 

tendo como referentes as necessidades cambiantes do mercado laboral e as alterações sócio-

económicas, pelo que os sistemas de educação e formação têm de integrar no seu processo 

transformacional a abertura ao mundo exterior, a actividades que ultrapassam o âmbito escolar 

e desenvolver uma linguagem comum com o mercado laboral e o mundo empresarial. 

                                                
1 O texto não segue o Acordo Ortográfico, pois quando se inciou a investigação este ainda era objecto de debate e a quase 
totalidade da bibliografia e documentação de referência citadas também ainda não o observam. As citação são mantidas na 
língua de origem, sendo também respeitados o itálico e/ou negrito utilizado pelo(s) autore(s). 
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 Fruto de uma reflexão sobre os objectivos futuros concretos dos sistemas de educação e 

formação europeus levada a cabo pelo Conselho “Educação” (Fevereiro de 2001), nasce um 

programa de trabalho detalhado sobre o seguimento a dar a esses objectivos, documento 

conjunto elaborado pelo Conselho “Educação” e pela Comissão Europeia, aprovado pelo 

Conselho Europeu de Barcelona (Março de 2002), e que passa a denominar-se “Programa 

Educação e Formação 2010” (EF2010), renovando o seu mandato em 2009, sob a designação 

“Programa Educação e Formação 2020” (EF2020), no âmbito da Estratégia Europa 2020, a 

qual assenta num crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e atribui um idêntico 

protagonismo aos sistemas de educação e formação europeus face aos desafios sócio-

económicos, demográficos e tecnológicos que procura debelar. 

 As instituições europeias exortam os Estados-membros, num contexto que afirmam ser 

de pleno respeito pelas suas responsabilidades sobre os respectivos sistemas de educação e 

formação, a utilizarem os Programas Educação e Formação (2010 & 2020) na formulação das 

políticas nacionais, guiando as reformas e acções a empreenderem, em conformidade com as 

prioridades e necessidades traçadas no plano nacional. Abre-se, dessa forma, uma nova fase na 

cooperação europeia em matéria de educação e formação, com base em objectivos comuns e 

na observância do alegado carácter voluntário que lhe subjaz.  

 Tendo como cenário o súbito interesse europeu sobre os sistemas de educação e 

formação e o papel crucial que estes são chamados a desempenhar nas mudanças sociais e 

económicas em curso, congeminou-se a presente investigação, denominada “Um Mandato 

Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo: Processos, Finalidades e Conteúdos”, 

na qual se indaga os processos, finalidades e conteúdos que as políticas educativas e 

curriculares – maioritariamente pensadas e deliberadas no foro europeu – assumem numa 

economia globalizada baseada no conhecimento, e a forma como as mesmas são 

instrumentalizadas, tanto como factor de empregabilidade, inovação, competitividade económica 

e coesão social, quanto como garante de capital cultural/informacional, social e económico de 

certos grupos sociais.  

 

1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E OBJECTIVOS 

 A condução de uma investigação deste teor compele a uma análise e a uma 

problematização de três vectores que se intersectam e que são sujeitos activos na formulação 

das políticas educativas e curriculares, o campo político, económico e social, com agendas 
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próprias, umas vezes consensuais outras conflituais, que (re)configuram os mandatos 

endereçados à educação. A nível político interessa dissecar as intervenções das instituições 

europeias na formulação de uma política educativa e curricular e o comportamento do Estado 

Português face a essa intervenção. No domínio económico, examinar as necessidades da 

economia europeia face aos desafios globais e como estas afectam as finalidades e os 

conteúdos da educação e do currículo. A nível social examinar o impacto dessas novas 

orientações na inclusão e coesão sociais.  

Face ao exposto, o problema norteador da presente investigação decompõe-se em várias 

questões: 

 Em que medida os processos, finalidades e conteúdos associados aos Programas 

Educação e Formação 2010 & 2020, se inserem num mandato globalmente 

estruturado para a educação e o currículo? 

 Quais os processos envolvidos que conformam esse mandato? 

 Quais as finalidades desse mandato? 

 Quais os conteúdos das políticas educativas e curriculares enformadas por esse 

mandato? 

 Em que processos se reconhece a existência de uma europeização do currículo nos 

diversos níveis de educação e formação? 

 De que modo as políticas educativas e curriculares decorrentes dos Programas 

Educação e Formação 2010 & 2020 potenciam as desigualdades sociais e 

escolares? 

A compreensão e clarificação da problemática definida comprazem-se nos objectivos que 

se enunciam a seguir: 

 Analisar os processos, finalidades e conteúdos que a educação e a formação 

assumem nas mudanças sociais e económicas em curso, num mundo globalizado 

em que a União Europeia assume-se como sujeito globalizador, mas que também é 

coagida a agir em resposta às pressões de outros agentes globais. 

 Analisar a documentação produzida pelas instituições europeias que configuram e 

acompanham os Programas Educação e Formação 2010 & 2020 e a documentação 

nacional que relata as medidas e acções implementadas em resposta a esses 

Programas. 
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 Conceptualizar um quadro teórico de referência e análise para o estudo das políticas 

educativas e curriculares em contexto de globalização e europeização. 

 Identificar as lógicas que dominam as políticas educativas e curriculares inscritas 

nos Programas Educação e Formação 2010 & 2020. 

 Caracterizar o mandato globalmente estruturado endereçado aos sistemas de 

educação e formação da União Europeia. 

 Analisar os efeitos na educação e currículo dos processos desencadeados pelo 

mandato globalmente estruturado. 

 Em suma, tendo subjacente que as mudanças e tendências registadas nos sistemas de 

educação e formação se poderão enquadrar numa agenda globalmente estruturada (Dale, 

2001), marcada pelas alterações na natureza da economia capitalista globalizada, procura-se 

analisar as relações entre os processos da globalização e as mudanças na educação e currículo 

através da intervenção de forças supranacionais. Pretende-se avaliar se se trata de um mandato 

que preconize um conjunto de metas que desejavelmente os sistemas de educação e formação 

deverão alcançar; se o mesmo é global, ou seja, averiguar se forças globais afectam os sistemas 

nacionais de educação e formação; se é estruturado, isto é, contempla os desafios que se 

colocam aos Estados-nação, enquadrados na sua relação com a globalização.  

 Avalizar esse mandato globalmente estruturado pressupõe indagar quais os processos 

envolvidos, isto é, caracterizar o modo de transferência das políticas educativas e curriculares de 

um fora externo e a sua acomodação a nível nacional e, consequentemente, inferir as 

motivações e a natureza desses efeitos, quer na perspectiva supranacional quer nacional. 

Averiguar as finalidades desse mandato, impõe analisar as coordenadas económicas, sociais, 

políticas e culturais que enformam e conformam as políticas prosseguidas. Inquirir os conteúdos 

conduz à identificação dos elementos que permitem o esboço de uma potencial política 

curricular que emana das orientações e dos objectivos comuns definidos para os sistemas de 

educação e formação europeus, no âmbito dos Programas Educação e Formação 2010 & 2020. 

No Quadro I procura-se ilustrar a interligação de todos esses elementos. 
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Mundo 
globalizado 

Quadro I - Um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação: Processos, Finalidades e 
Conteúdos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 

Em consonância com a linha de pensamento prosseguida considerou-se a organização 

da investigação em três capítulos sequenciais e entrelaçados, o primeiro denominou-se por 

“CONTEXTO”, pois a fundamentação teórica que sustenta a apreensão e compreensão do 

problema em análise ocorre num contexto económico, político, social e cultural imbuído pelos 

processos de globalização, que supõem dois planos de análise, o global e o nacional. 

Efectivamente, o que se preconiza em termos de política educativa e curricular não é concebido, 

decidido e implementado num ambiente estéril, pelo contrário, é profundamente afectado pelo 

contexto conjuntural (e estrutural) multissectorial que o enforma e formata de diversas formas, 

impondo uma leitura de conjunto desenvolvida a diferentes escalas (global/europeia e nacional). 

Traçado o “Contexto”, avança-se para o “PROCESSO”, pois a construção de uma agenda 

global para a educação e o currículo envolve organizações que circulam em diferentes contextos, 

utilizam diversos mecanismos que constrangem o campo das possibilidades, aplicando 

determinadas agendas que estruturam esse mandato e moldam o contexto. O terceiro capítulo, o 

“PRODUTO”, acolhe o processo empírico desenvolvido que sustentado no “Contexto” e no 
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“Processo” dá voz à problemática. O “Produto” revela as soluções adoptadas que através de 

processos diversos acabam por reconfigurar o contexto. 

O “Contexto” e o “Processo” são duas variáveis interdependentes, pelo que aspectos 

referidos no Contexto são retomados e prosseguidos no Processo, o que pode, aparentemente, 

sugerir uma repetição de conceitos e ideias, mas trata-se de desenvolvê-las numa outra rede de 

interdependências. 

O capítulo que se debruça sobre o “CONTEXTO” subdivide-se em duas partes, uma 

dedicada ao contexto global e outra ao nacional. Quanto ao “CONTEXTO GLOBAL”, considerou-se 

como ponto de partida uma reflexão em torno da globalização, abordando as diferentes 

propostas de conceptualização, o significado histórico e génese do fenómeno e as diferentes 

conotações que este assume. Considerando-se a globalização como um processo plural, 

analisam-se as várias dimensões institucionais, económica, política, cultural e social.  

No âmbito da globalização económica, observa-se a nova realidade da economia 

internacional, com uma breve incursão nas diferentes eras do capitalismo, particularizando-se o 

denominado capitalismo 3.0., cujas características são anotadas e confrontadas com a ascensão 

económica dos países emergentes, o primado do mercado global, o poder das empresas 

transnacionais e a desregulamentação dos mercados de capitais nacionais e estrangeiros que se 

tornaram verdadeiramente globais, aprofundando o processo de globalização económica, o que 

explica o rápido contágio da crise financeira de 2007-2008 que se estende à economia real e se 

transforma numa crise do capitalismo cuja nova configuração ainda se desconhece. Aborda-se 

ainda a incorporação do conhecimento no processo de produção que conduz a uma nova 

diegese, a economia baseada no conhecimento inserida na dinâmica endógena do capitalismo 

global e que integra a estratégia de crescimento económico da União Europeia. E neste novo 

contexto económico opera-se uma nova divisão internacional do trabalho, com o mercado laboral 

a sofrer profundas mutações que se traduzem numa crise no modelo de emprego e trabalho, 

com este a ser flexibilizado e a exigir uma constante adaptabilidade do trabalhador que precisa 

de actualizar as suas competências, integrando a aprendizagem ao longo da vida no seu 

percurso biográfico. Subjacente a todo esse processo encontra-se a Teoria do Capital Humano, 

cuja génese e evolução também são olhadas bem como a questão da taxa de retorno do 

investimento em educação e formação.  

Na análise do processo de globalização política discute-se a dupla crise que ameaça o 

Estado-nação, de soberania e legitimidade, na sequência da globalização económica, e os 
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movimentos de mudança do Estado que se perspectivam como forma de as ultrapassar. No 

olhar sobre a globalização cultural problematiza-se a mercantilização da cultura e os seus 

efeitos, homogeneizantes segundo alguns autores, e heterogéneos segundo outros, e a forma 

como afecta a educação, numa sociedade em que o conhecimento se torna central, e com a 

metáfora da sociedade do conhecimento a conferir à educação um inovado interesse e a tornar o 

processo de aprendizagem estratégico, sendo a lógica do “inquisitive learning” substituída pelo 

“aquisitive learning”, com o acesso e domínio do conhecimento a recriar novos padrões de 

relações entre indivíduos e grupos sociais.  

A globalização e as mutações sociais que suscita são inquiridas, nomeadamente as 

alterações na estrutura de classe e nas divisões de classe na sequência da emergência da 

economia do conhecimento, sendo a classe média o grupo mais afectado e ameaçado pela 

mobilidade descendente que procura contrariar, munindo-se para tal de estratégias de classe 

centradas no investimento no capital cultural e escolar, na defesa da meritocracia e da 

excelência académica e, consequentemente, as desigualdades sociais reproduzem-se nas 

desigualdades escolares, cujos referentes são as condições culturais e socioeconómicas. 

Traçado o “Contexto Global”, avança-se para o “CONTEXTO NACIONAL”, inquirindo a 

economia nacional, o papel do Estado, as características da sociedade portuguesa e o estado da 

educação e formação. Quanto à economia nacional analisou-se a sua evolução entre 1974 e 

2010, detectando-se as fragilidades e incongruências que a desviaram da rota europeia e 

desembocaram na crise que obrigou, em 2011, a um pedido de auxílio internacional financiado 

pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Investigou-se 

nessa análise as características do mercado laboral nacional e a problemática da formação do 

capital humano, num mercado que se apresenta segmentado e bloqueado, atravessado por uma 

mistura de elementos flexíveis e rígidos. A centralidade do Estado em Portugal e a crise do 

Estado Providência são também escrutinados de modo a melhor ilustrar a dinâmica económica e 

social nacionais. As características da sociedade portuguesa, a evolução registada nos últimos 

quarenta anos e os bloqueios que a afligem, ligados a uma classe média de Estado em declínio 

e uma elite ainda demasiado provinciana são abordados, assim como a questão das 

desigualdades sociais que se repercutem na desigualdade de oportunidades que, aliada a 

défices de escolarização, gera um círculo vicioso. Conclui-se o olhar sobre o Contexto Nacional 

com um exame à educação e formação, começando por atender-se à organização do sistema 

educativo e às atribuições do Ministério da Educação (e da Ciência), anotando-se os 
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desenvolvimentos e paradoxos registados na escolaridade básica, no ensino secundário, no 

ensino superior e na investigação científica. Mencionam-se os nós críticos do sistema educativo 

nacional, tendo por base quer dados nacionais quer dados internacionais comparativos, 

prosseguindo-se com a evolução da escolarização em Portugal e os discursos educativos que a 

foram moldando. Concluiu-se o itinerário em torno da educação e formação, procedendo-se a 

um balanço das intervenções das organizações internacionais nas políticas educativas nacionais.  

O capítulo dedicado ao “PROCESSO” investiga o processo de construção de uma agenda 

global para a educação e o currículo, subdividindo-se em três partes. A primeira debate a relação 

entre a globalização e as políticas educativas e curriculares, procurando desvendar o dédalo 

educação-globalização, visto que a globalização tem sido mobilizada para justificar a estratégia 

transformativa dos sistemas educativos, pelo que o(s) significado(s) e implicações dos processos 

da globalização nas políticas educativas e curriculares também são esmiuçados, sendo 

interpretados os mandatos (social e económico) de raiz global endereçados aos sistemas 

educativos nacionais e que confluem para a fixação de uma agenda global para a educação, 

submetida a um processo de regulação pluri-escalar e objecto de transferência, cujos 

mecanismos e processos são também analisados.  

Numa segunda parte é discutido o quadro ideológico subjacente à globalização e suas 

repercussões sobre a educação, debate-se os fundamentos e objectivos do neoliberalismo e do 

neoconservadorismo, movimentos ideológicos aparentemente opostos, mas que se coligam 

numa aliança, a modernização conservadora ou nova direita, com uma agenda educativa que 

capta o apoio de uma base social alargada (elite económica e política, classe média, 

conservadores económicos e culturais), conseguindo imprimir um novo senso comum nas 

políticas educativas e curriculares, pelo que os aspectos controversos dessa agenda são também 

nomeados.  

A terceira parte centra-se no papel das organizações internacionais na configuração das 

políticas educativas e curriculares nacionais, atenta-se na emergência de um espaço supra e 

transnacional de educação e discute-se a intervenção de duas organizações influentes na 

formulação das agendas educativas, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) e a União Europeia. No referente ao papel da OCDE, reflecte-se sobre o lugar 

e funções que a educação e formação assumem no ideário dessa organização, percorrem-se os 

programas/produtos que desenvolve, nomeadamente os dispositivos de avaliação internacional 

comparada e aquilata-se o impacto desses produtos na formulação de uma agenda global para a 
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educação. Quanto ao papel da União Europeia escrutina-se o projecto europeu na área da 

educação, começando por analisar o lugar da educação e formação nos tratados fundacionais 

da União Europeia, prosseguindo-se com o processo de construção de um modelo europeu de 

políticas educativas, faseando no tempo e no tipo de intervenção e acções empreendidas, 

culminando na construção de um espaço europeu de educação e formação com o Programa 

Educação e Formação 2010 que uma nova metodologia intergovernamental, o Método Aberto de 

Coordenação, ajuda a implementar e a monitorizar. 

O terceiro capítulo, o “PRODUTO”, principia com uma dissertação sobre o roteiro 

metodológico perfilhado, justificando a linha investigativa analítica e teórica seleccionada, 

divulgando o processo de recolha de dados escolhido, os procedimentos de análise e a forma de 

exploração e tratamento de dados adoptada. Prossegue-se com o tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação, almofadados pela exposição teórica desenvolvida no “Contexto” e 

“Processo” e esquadrinhados pelas grelhas de análise delineadas. 

Integrou-se nos Anexos quatro conjuntos de documentos, o corpus de análise (Anexo I), 

as grelhas de análise construídas (Anexo II), o quadro com a indexação das unidades de registo 

às correspondentes categorias e subcategorias (Anexo III), um quadro que sintetiza o esboço de 

uma potencial política curricular europeia, comparando a proposta europeia com a 

(re)contextualização efectuada pelas autoridades nacionais (Anexo IV). 

Tratou-se, sem dúvida, de uma jornada longa, árdua por vezes, num processo reflexivo e 

inquisitivo que constituiu um teste à tenacidade e um desafio intelectual e, por isso mesmo, 

enriquecedor e emancipador. 
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I. O CONTEXTO 

CONTEXTO GLOBAL 

1. GLOBALIZAÇÃO 

1.1. PROPOSTA(S) DE CONCEPTUALIZAÇÃO 

 O termo globalização apresenta-se como “a palavra mais usada e abusada – e menos 

definida dos últimos e próximos anos; (…) a mais nebulosa e mal compreendida e a de maior 

eficácia política” (Beck, 1999:44). Adquiriu estatuto de “palavra sensação” (Kelener, 2004) na 

década de 1990, “andou rapidamente em poucos anos” (Capella, 2004:153), ganhando foros 

de ubiquidade na primeira década do século XXI. Evoluindo de objecto para sujeito de debate e 

tensão (Santos, 2001), transformou-se na diegese das ciências sociais (Wolf, 2006), numa 

“característica marcante dos nossos tempos” (Kelener, 2004:195), de acordo com as teorias 

sociais modernas e pós-modernas, apresentando-se, ainda, como um fenómeno irreversível 

(Beck, 1999; Friedman, 2007; Kaletsky, 2011; Wolf, 2006). 

 Entre os sociólogos, a polémica reside “na questão sobre se a globalização poderá ser 

explicada através das antigas teorias marxistas ou funcionalistas ou se vai ser necessário uma 

nova argumentação” (Waters, 2002:1)2. Essa controvérsia convive, ainda, com a corrente dos 

denominados “cépticos”, que julgam o termo ilegítimo, contestando a sua oportunidade e 

validade, apresentando duas objecções, na primeira, frisam que a globalização não é um 

fenómeno universal, mas sobretudo um sinónimo de ocidentalização, “más que globalización, las 

tendências presentes reflejan un proceso de ‘internacionalización’ (…) y de ‘regionalización’, o 

‘triadización’ esto es, agrupamiento geográfico de intercambios económicos y sociales 

transfronteirizos”; na segunda, destacam a sua instrumentalização para fins meramente 

retóricos, mediante a construção de um discurso que visa “justificar y legitimar el proyecto global 

neoliberal (…) y la consolidación del capitalismo anglo-americano en las principales regiones 

económicas del mundo” (Held & McGrew, 2003:15-16). 

 José Gimeno Sacristán (2008:26) considera que a globalização se enuncia 

(parcialmente) como uma ideologia, partilhando alguns dos seus traços distintivos, “primeiro, a 

pretensão de se erigir em cosmovisão totalizadora da realidade (…). Segundo, constitui uma 

                                                
2 Waters (2002:12) explica que na perspectiva funcionalista (sobretudo norte-americana) “cada sociedade evolui para uma 
condição social comum através de escolhas racionais dos seus membros no que respeita ao desenvolvimento individual e 
colectivo”; em oposição, as perspectivas marxistas defendem “que o mundo está a ser unificado não por causa das escolhas, 
mas devido à dominação de um único modo de produção de mercadorias, o modo de produção capitalista”. As teorias ligadas à 
ciência política sugerem que “em simultâneo com as ligações interestatais, se desenvolve uma teia de ligações transnacionais”; 
outras perspectivas teóricas sugerem “que o mundo está a ser unificado pelo contágio de uma cultura de massas comum”. 
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visão moral da realidade carregada de valores positivos para os defensores e de contravalores 

para os críticos”.  

 A ubiquidade do termo que “não é inocente nem neutro”, sendo mesmo utilizado como 

“disfarce para uma heterogeneidade de processos” (Kelener, 2004:156), torna problemática 

uma tentativa de consensualização no que concerne, quer à sua definição e caracterização, quer 

a avaliação das suas dimensões e impacto, “devido ao grande número de mudanças que estão 

necessariamente inter-relacionadas”, não sendo “possível prever de forma precisa as 

características da globalização, que permanecerão no futuro”, pois elas “são vagas e nada indica 

que não possam mudar” (Capella, 2004:154) 

 Despojando-se, entretanto, o termo de qualquer valoração de matriz ideológico, ele é 

mobilizado pelos investigadores para assinalar as mudanças de natureza económica, social, 

política e cultural que o mundo enfrenta (Beck, 1999; Giddens, 2007; Kelener, 2004; Santos, 

2001, 2006; Waters, 2002; Wolf, 2006), remetendo para “un cambio o trasformación en la 

escala de la organización humana que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de 

las relaciones de poder a través de regiones y continentes de todo el mundo” (Held & McGrew, 

2003:13). Carece, porém, de consenso qual das dimensões constituiu o rastilho para o processo 

de globalização e detém maior proeminência, sendo essa uma questão em aberto e cujo marco 

interpretativo é, muitas vezes, condicionado pelo espectro ideológico adoptado. A título 

ilustrativo, Martin Wolf (2006:41, 42) critica explícitamente Anthony Giddens por este interpretar 

a globalização como “uma força irresistível que transforma todos os aspectos da sociedade, das 

políticas e das economias contemporâneas”, concluindo que “o conceito promete mais do que 

aquilo que pode cumprir”. O autor defende uma conceptualização centrada na economia pois “é 

dai que vem a força motriz de tudo o resto”, provocando “efeitos complexos a nível cultural, 

social e político”, porém esses efeitos “são consequências e pré-condições que não fazem parte 

da definição” (Wolf, 2006:42,46). Giddens (2007:24) na réplica classifica a visão de Wolf como 

“demasiado parcial”. 

 Na óptica dos designados “deterministas tecnológicos”, expressão cunhada de Wolf 

(2006), o desenvolvimento tecnológico no domínio dos transportes, das comunicações e a 

revolução nas tecnologias de informação alteraram a percepção espacio-temporal, “o mundo 

encolheu”, o que se traduziu “num acesso mais fácil a produtos, informação ou serviços e uma 

maior mobilidade internacional”; consequentemente, “a conjunção de um mundo mais pequeno 



 

 29

com um tempo que corre cada vez mais depressa veio traduzir-se em novas lógicas económicas 

e em percepções distintas de espaços de oportunidade” (Simões, 2008:98). 

 Juan-Ramón Capella (2004:153) censura as visões reducionistas da globalização, 

nomeadamente as que a consideram como um subproduto da tecnologia que decorreu da 

“abolição virtual do tempo e da distância”, pois essa postura impede “uma visão crítica e precisa 

desse processo de crescente interconexão entre diferentes sociedades”. 

 Embore considere que a definição do termo globalização só será plenamente alcançada 

através da especificação de como será o mundo totalmente globalizado, “ocupado por um única 

sociedade e por uma única cultura”, Malcom Waters (2002:2;3) arrisca uma proposta de 

conceptualização: “processo social através do qual diminuem os constrangimentos geográficos 

sobre os processos sociais e culturais, e em que os indivíduos se consciencializam cada vez 

mais dessa redução” (o itálico é do autor). 

 Douglas Kelener (2004:196) propõe a utilização do termo como palavra-chave para 

abarcar as profundas transformações “para um novo estágio de tecnocapitalismo [que envolve] 

uma reestruturação e uma reorganização fundamental da economia, da política e da cultura no 

mundo”. 

 Numa linha interpretativa similar, Mário Murteira (2003:26) defende a aplicação do 

termo ao processo de transição e desenvolvimento histórico “do capitalismo para uma fase – 

porventura terminal – que designamos por capitalismo do mercado global”.  

Ana Maria Seixas (2001:221) opta por uma abordagem multidimensional do termo: 

“a crescente transnacionalização dos sistemas de produção, a crescente constituição de organizações 
supranacionais, de âmbito regional ou global, governamentais e não governamentais, o 
desenvolvimento de meios de comunicação e informação e as deslocações maciças de pessoas, 
enquanto turistas, emigrantes ou refugiados”. 
 

 Já Ulrich Beck (1999), por uma questão de organização conceptual, prefere estabelecer 

a distinção entre globalismo, globalidade e globalização. Globalismo traduz a ideologia do 

neoliberalismo, reduzindo a pluridimensionalidade da globalização à dimensão económica, a 

qual é pensada linearmente e subordina todas as outras dimensões (ecologia, cultura, política e 

sociedade civil), exigindo que “o Estado, a sociedade, a cultura, a política externa [sejam 

dirigidos] como uma empresa. Temos aqui, neste sentido, um imperialismo da economia, no 

qual as empresas impõem as condições sob as quais ela poderá otimizar suas metas” (Ibid.:28). 

Globalidade significa viver numa sociedade mundial, pelo que qualquer acontecimento deixa de 

ser espacialmente delimitado, isto significa que “todas as descobertas, triunfos e catástrofes 
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afetam a todo o planeta, e que devemos redirecionar e reorganizar nossas vidas e nossas ações 

em torno do eixo ’global-local’” (Ibid.:31). Beck considera que a globalidade designa uma nova 

situação da segunda modernidade, elegendo oito motivos justificativos: (1) a ampliação 

geográfica e crescente interacção do comércio internacional; (2) a contínua revolução dos meios 

tecnológicos de informação e comunicação; (3) o apelo ao respeito pelos direitos humanos; (4) 

as correntes icónicas da indústria cultural global; (5) a política mundial pós-internacional e 

policêntrica; (6) a questão da pobreza mundial; (7) a destruição ambiental mundial; (8) os 

conflitos transculturais localizados. Quanto à globalização, descreve-a como “processos, em cujo 

andamento os Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas redes de 

comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a interferência cruzada de 

atores transnacionais” (Ibid.:30), pois a globalização como processos produz “as conexões e os 

espaços transnacionais e sociais, que revalorizam culturas locais e põem em cena terceiras 

culturas” (Ibid.:31). 

 Giddens (2002:45) considera a globalização uma consequência directa e fundamental 

da modernidade3 e avança a sua definição: 

“intensificação das relações sociais de escala mundial, relações que ligam localidades distantes de tal 
maneira que as ocorrências locais são moldadas por acontecimentos que se dão a muitos 
quilómetros de distância, e vice-versa. Este processo é dialéctico porque essas ocorrências locais 
podem ir numa direcção inversa das relações muito distanciadas que as moldaram. A transformação 
local faz parte da globalização tanto como a extensão lateral de ligações sociais através do espaço e 
do tempo”. 
 

 Giddens (2002) considera que a globalização integra quatro dimensões institucionais que 

se interligam de diferentes modos: a economia capitalista mundial, o sistema de Estado-nação, a 

ordem militar mundial e, por último, a divisão internacional do trabalho. 

 A economia capitalista mundial é dominada pelas grandes empresas transnacionais “que 

têm sempre uma base doméstica num Estado particular, mas podem desenvolver muitos outros 

envolvimentos regionais, noutras zonas”, pois detêm “um imenso poder económico” que lhes 

                                                
3 Também esta é uma questão aberta entre os investigadores, Roland Robertson (citado por Waters, 2002:136) considera que “a 
globalização precede a modernização e é independente dela”, data a sua fase embrionária em 1400, na Europa, com a 
dissolução da cristandade, o aparecimento das comunidades estatais, o início da exploração global e o colonialismo. Beck 
(1999:25,26) considera que a globalização económica conduziu à dissolução da modernidade “o capitalismo gera desemprego e 
não dependerá do trabalho. E assim cai por terra a histórica aliança entre economia de mercado, Estado de bem-estar social e 
democracia que legitimou e integrou, até o presente, o modelo ocidental e o projeto do Estado nacional para a modernidade”. 
Linha semelhante é seguida por Luke e Luke (2004:188) que argumentam que a globalização ao enfatizar as mudanças 
económicas e culturais partilha características analíticas próprias do pós-modernismo, embora sem o cariz filosófico deste último: 
“o termo adquiriu proeminência teórica e distinção intelectual (…) sendo usado frequentemente para caracterizar e mesmo 
suplementar um termo igualmente escorregadio e abrangente, o ‘pós-modernismo’ ”. Kelener (2004: 197) também reflecte 
sobre a questão, sugerindo a possibilidade de uma outra abordagem “para alguns, a globalização constitui uma continuação da 
problemática da modernização e da modernidade, enquanto, para outros, ela significa algo novo e diferente e está relacionada à 
virada pós-moderna, ou uma condição global totalmente nova e que ainda não foi teorizada”. 
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permite “influenciar as decisões políticas, nos seus países de origem e noutras regiões”, 

possuindo muitas delas “orçamentos maiores do que os de grande parte das nações” (Giddens, 

2002:49). 

 O sistema de Estado-nação baseia-se na capacidade de soberania ligada às fronteiras e 

direitos territoriais, “a autonomia no interior do território, reivindicado pelo Estado, é sancionada 

pelo reconhecimento das fronteiras por parte dos outros Estado”, e a acção concertada entre 

países ou no seio de organismos globais (Giddens apresenta como exemplo a Organização das 

Nações Unidas), permite-lhes “ao combinar o seu poder de diversos modos, aumentarem a sua 

influência sobre o sistema estatal” (Ibid.:51). 

 A terceira dimensão da globalização é a ordem militar mundial cimentada num sistema 

de alianças militares entre diferentes Estados, na difusão do armamento nuclear e na própria 

guerra. Giddens cita o exemplo das duas guerras mundiais que “atestam a forma como os 

conflitos locais se tornam objecto de um envolvimento global” (Ibid.:52). 

 A quarta dimensão refere-se à expansão da interdependência global da divisão do 

trabalho após a Segunda Guerra Mundial, “este processo ajudou a causar mudanças na 

distribuição mundial de produção, incluindo a desindustrialização de algumas regiões nos países 

desenvolvidos e o aparecimento de ‘novos países industrializados’ no Terceiro Mundo” (Ibid.:53). 

Isso contribuiu para reduzir a hegemonia económica de alguns países e dificultou a gestão das 

suas economias em consequência da aceleração da interdependência da economia global. 

 Giddens (2002:54) considera que subjacente a cada uma das quatro dimensões 

institucionais supramencionadas encontra-se a globalização cultural, a qual através dos media 

permitiu a partilha de conhecimentos e informações contribuindo para “a expansão global das 

instituições da modernidade”. 

 Boaventura de Sousa Santos (2001; 2006) prefere utilizar o termo globalização no plural, 

pois crê que ele reflecte “diferentes conjuntos de relações sociais”, deduzindo que os “diferentes 

conjuntos de relações sociais dão origem a diferentes fenómenos de globalização” (Santos, 

2001:62). Entende, ainda, que o conceito envolve uma componente quer descritiva quer 

prescritiva e que a sua conceptualização deve ser de tipo processual e não substantivo, 

definindo-o como o “processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua 

influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra 

condição ou entidade rival” (Ibid., 2006:405). Esta asserção implica a consideração do binómio 

global-local, por um lado, porque a condição global tem uma raiz local, por outro lado, a 
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globalização implica uma localização, pois o processo que produz “o global, enquanto posição 

dominante nas trocas desiguais, é o mesmo que produz o local, enquanto posição dominada e, 

portanto, hierarquicamente inferior” (Ibid., 2001:69). 

 Santos (2001; 2006) reconhece dois modos de produção da globalização, a Globalização 

Hegemónica e a Globalização Contra-hegemónica; o primeiro modo inclui dois processos de 

globalização, o Localismo Globalizado e o Globalismo Localizado; o segundo modo, a 

Globalização Contra-hegemónica, compreende de igual modo dois processos, o Cosmopolitismo 

Insurgente e o Património Comum da Humanidade (Quadro II).  

 

Quadro II - Modos e Processos de Produção da Globalização 4 
Modos Processos 

Localismo Globalizado Globalismo Localizado  
 
 

 
Globalização Hegemónica  

ou Neoliberal 
“De cima para baixo” 

Determinada entidade local é globalizada 
com êxito e dita os termos de 
competição, negociação e de inclusão e 
exclusão. 
Neste processo “o que se globaliza é o 
vencedor de uma luta pela apropriação 
ou valorização de recursos, pelo 
reconhecimento hegemónico de uma 
dada diferença cultural, racial, sexual, 
étnica, religiosa ou regional, ou pela 
imposição de determinada (des)ordem 
internacional” (Santos, 2006:407). 

Impacto do localismo globalizado e dos 
imperativos transnacionais nas 
condições locais: “para responder a 
estes imperativos transnacionais, as 
condições locais são desintegradas, 
marginalizadas, excluídas, 
desestruturadas e, eventualmente, 
reestruturadas sob a forma de inclusão 
subalterna” (Santos, 2006:406). 

Cosmopolitismo Insurgente  
ou Subalterno 

Património Comum da Humanidade  
 

 
 

Globalização  
Contra-hegemónica  

ou Alternativa 
“A partir de baixo” 

Resistência organizada 
transnacionalmente, mediante 
movimentos, organizações e iniciativas 
várias, contra os dois processos de 
Globalização Hegemónica. Traduz a 
“aspiração por parte dos grupos 
oprimidos de organizarem a sua 
resistência e considerarem as suas 
coligações à mesma escala em que a 
opressão crescentemente ocorre, ou 
seja, à escala global“ (Santos, 
2006:407) 

Lutas transnacionais por valores ou 
recursos que são de partilha global, “que 
apenas fazem sentido enquanto 
reportados ao globo na sua totalidade: a 
sustentabilidade da vida humana na 
Terra, por exemplo, ou temas ambientais 
de protecção do ozono, de preservação 
da Antártida, de biodiversidade ou dos 
fundos marinhos” (Santos, 2006:408). 

 

No que concerne à Globalização Hegemónica que Santos também designa por “versão 

mais recente do capitalismo e imperialismo globais”, os dois processos de globalização 

considerados (Localismo Globalizado e Globalismo Localizado) operam em conjunto, 

determinando ou condicionando “de forma crescente as diferentes hierarquias que constituem o 

mundo capitalista global convergindo numa divisão cada vez mais tenaz entre o Norte Global e o 

Sul Global” (Santos, 2006:406). Os países centrais difundem localismos globalizados e os países 

                                                
4 Quadro construído a partir de dados colhidos em Santos (2006:406-409). 
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periféricos apenas escolhem os globalismos localizados. Nos países semiperiféricos (posição 

ocupada por Portugal) verifica-se uma coexistência tensa entre localismos globalizados e 

globalismos localizados (Santos, 2001). 

Santos (2001) salienta que os processos de globalização conhecem diferentes ritmos e 

velocidades, pelo que propõe dois graus de medição da sua intensidade. Assim, designa por 

Globalização de Alta Intensidade, “os processos rápidos, intensos e relativamente monocausais”, 

nos quais as trocas são desiguais, em virtude das grandes diferenças de poder; e Globalização 

de Baixa Intensidade “os processos mais lentos e difusos e mais ambíguos na sua causalidade”, 

nos quais “as trocas são menos desiguais, ou seja, em que as diferenças de poder (entre países, 

interesses, actores ou práticas por detrás de concepções alternativas de globalização) são 

pequenas” (Santos, 2001:91,93). 

Em suma, trata-se de um termo cuja existência real e impacto no quotidiano são 

comensuráveis, porém a sua definição e avaliação são objecto de interpretações diversas 

marcadas por pressupostos ideológicos e/ou epistemológicos. 

 

1.2. SIGNIFICADO(S) HISTÓRICO DA GLOBALIZAÇÃO 

 Outra questão que se prende com a globalização é o seu significado em termos 

históricos. Estaremos perante uma nova época histórica, a emergência de um novo sistema 

mundial (Burbules & Torres, 2004)? 

 Thomas Friedman (2007) argumenta na sua obra “O Mundo é Plano” que a revolução 

da informação que se está a iniciar e que designa por Globalização 3.0., nos transportará para 

uma era “absolutamente diferente tanto na forma como na magnitude”, de tal forma que o 

mundo deixará de ser redondo para passar a ser plano5, isto porque “para onde quer que nos 

                                                
5 Friedman (2007: 55-188) desenvolve a tese do “Mundo Plano” como o culminar da convergência de dez acontecimentos: 
Acontecimento 1 – A queda do Muro de Berlim - “fez pender o equilíbrio internacional para aqueles que defendiam uma forma 
de governos democrática e uma economia orientada para o mercado livre, em detrimento dos defensores de um política 
centralizada e autoritária e de uma economia planificada”(p. 56); Acontecimento 2 – A nova era da conectividade - “a 
emergência da Internet como ferramenta de conectividade global a baixo custo; o aparecimento (…) da World Wide Web como 
uma área virtual aparentemente mágica, onde os indivíduos podiam colocar os seus conteúdos digitais à disposição de todos; e, 
finalmente, a disseminação dos browsers comerciais da Internet, que permitiram obter documentos ou páginas web, 
armazenadas em sites da Internet, e apresentá-las em qualquer monitor de computador de um modo tão simples” (p. 63). 
Acontecimento 3 – Software de sistematização dos fluxos de trabalho - “permitiu que mais pessoas nos lugares mais diversos 
concebessem, visualizassem, gerissem e partilhassem dados empresariais que eram, anteriormente, tratados manualmente. 
Assim, o trabalho começou a fluir dentro e entre empresas e continentes” (p.80). Acontecimento 4 – Uploading - “indivíduos e 
comunidades [adquiriram o poder de disseminarem] a nível mundial os seus próprios produtos e ideias [reformulando] 
drasticamente os fluxos de criatividade, de inovação, de mobilização politica e de recolha e disseminação de informação” (p.94). 
Acontecimento 5 – Outsourcing - “qualquer serviço, call center, operação de apoio à empresa ou trabalho de conhecimento que 
pudesse ser digitalizado, podia ser globalmente canalizado para o fornecedor mais barato, mais inteligente ou mais eficiente” (p. 
127). Acontecimento 6 – Offshoring – transferência de produção de determinados serviços para o estrangeiro (deslocalização) - 
“ai produz exactamente o mesmo produto, da mesma forma, mas com mão-de-obra mais barata, impostos mais baixos, energia 
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viremos, as hierarquias estão a ser desafiadas pelas camadas mais baixas, ou estão a assumir 

elas mesmas a sua desconfiguração de estruturas top-down para estruturas mais horizontais e 

colaboradoras” (Ibid.:53), pois o impulso parte não apenas da iniciativa privada mas também de 

grupos diversificados, indivíduos de todos os cantos do mundo, não ocidentais e não brancos. 

Giddens (2002; 2007), embora considere a globalização uma das consequências 

fundamentais da modernidade, reconhece que ela introduz “novas formas de interdependência 

mundial” (Ibid., 2002:123), que anunciam uma “era global” e a ascensão de uma “ordem 

mundial de informação” (Ibid., 2007:13,20). Na perspectiva de David Held (citado por Burbules 

& Torres, 2004:18) assiste-se à emergência de uma nova “Idade Média Global”, na qual “apesar 

de ainda terem vitalidade, os Estados-nação não podem controlar suas fronteiras e, portanto, 

estão sujeitos a todo o tipo de pressões internas e externas”. 

Santos (2001:62-63), atendendo à “pluralidade e [à] contradição dos processos de 

globalização”, propõe a teoria do Sistema Mundial em Transição6: 

“em transição porque contém em si o sistema mundial velho, em processo de profunda 
transformação, e um conjunto de realidades emergentes que podem ou não conduzir a um novo 
sistema mundial, ou a outra qualquer entidade nova, sistémica ou não”.  
 

O autor caracteriza esse sistema-mundo como “uma trama de globalismos localizados e 

localismos globalizados e das resistências que eles suscitam” (Ibid., 2006:406). Também 

Murteira (2003:25) considera que vivemos um tempo de transição, “portador de múltiplos 

possíveis futuros, de uma mudança societal complexa, crescentemente articulada em várias 

dimensões à escala planetária, sendo a ideia de globalização identificável com aspectos 

nucleares dessa transição multidimensional”. 

                                                                                                                                          
subsidiada e despesas com cuidados de saúde mais reduzidos” (p. 133). Acontecimento 7- o supply-chaining – método de 
colaboração horizontal entre fornecedores, retalhistas e clientes – “trazem todos os tipos de bens até aos consumidores a preços 
cada vez mais baixos e cada vez mais adaptados exactamente ao que se pretende” (p.149). Acontecimento 8 – Insourcing – 
permite às pequenas empresas agir no mercado global “vender ou fabricar os seus produtos e comprar as suas matérias primas 
de forma mais eficiente” (p.156) através de empresas de entrega de encomendas como a USP (United Parcel Services). 
Acontecimento 9 – In-forming – os motores de busca Google, Yahoo e MSN - “o in-forming é a capacidade de criar e utilizar a 
sua própria cadeia de abastecimento – uma cadeia de abastecimento de informação, conhecimento e lazer” (p. 171). 
Acontecimento 10 – Os esteróides digitais, móveis, pessoais e virtuais – “os esteróides – são algumas novas tecnologias que 
estão a dinamizar os outros nove acontecimentos. Elas assumem todas as formas de colaboração (…) outsourcing, offshoring, 
uploading, supply-chaning, insourcing e in-forming – e possibilitam a concretização de cada uma e de todas elas, de uma forma 
que é digital, móvel, virtual e pessoal” (p.179). 
6 Santos (2001:63) identifica “três constelações de práticas colectivas” que caracterizam o Sistema Mundial em Transição: “a 
constelação das práticas interestatais, a constelação de práticas capitalistas globais e a constelação de práticas sociais e 
culturais transnacionais. As práticas interestatais correspondem ao papel dos Estados no sistema mundial moderno enquanto 
protagonistas da divisão internacional do trabalho no seio do qual se estabelece a hierarquia entre centro, periferia e 
semiperiferia. As práticas capitalistas globais são as práticas dos agentes económicos cuja unidade espácio-temporal de actuação 
real ou potencial é o planeta. As práticas sociais e culturais transnacionais são os fluxos transfronteiriços de pessoas e de 
culturas, de informação e de comunicação”. 
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 Beck (2006) fala de um novo paradigma, a sociedade de risco7, produto global do 

progresso industrial, caracteriza-se pela globalidade da sua ameaça que recai sobre todos os 

seres vivos, e pelas suas causas modernas resultantes do acelerado desenvolvimento técnico-

económico. Os riscos foram no passado legitimados como efeitos secundários latentes (o preço a 

pagar em troca de um aumento do bem-estar), porém ganharam um significado novo e central, 

em primeiro lugar, ao tornarem-se ameaças irreversíveis a todas as formas de vida humana, 

animal e vegetal, e, em segundo lugar, ao globalizarem-se, pois não se restringem a 

determinados espaços e grupos, constituem-se como “amenazas globales que en este sentido 

son supranacionales y no especificas de una clase y poseen una dinâmica social y politica 

nueva” (Ibid.:22). 

 A produção social de riqueza concorre com a produção social de riscos, estes “poseen 

una tendencia inmanente a la globalización. A la producción industrial le acompaña un 

universalismo de los peligros, independientemente de los lugares de su producción” (Ibid.:52). 

Assim, o perigo é globalizante, pelo que a sociedade de risco acelera o processo de globalização 

que se difunde mediante o que Beck designa por “efeito bumerang”, “los riesgos afectam mas 

tarde o mas temperano a quienes los producen e se benefician de ellos (…) tampoco los ricos y 

los poderosos están seguros ante ellos” (Ibid.:53). O risco além de globalizar também igualiza, 

pois como ilustra Beck enquanto a miséria é hierárquica, a poluição é democrática: “El smog no 

toma en consideración el principio de la causación. Globalizando e igualando afecta a todos, con 

independencia de la participación en la producción de smog” (Ibid.:56). 

 Porém, numa sociedade de mercado desenvolvida, os riscos são também oportunidades 

de negócio, pelo que cresce “el significado social y politico del saber y, portanto, el poder sobre 

los médios que lo configuran (la ciencia y la investigación) y lo difunden (los médios de 

comunicación de masas)”, pelo que a sociedade de risco é “también la sociedad de la ciencia, 

                                                
7 Beck (1999:79-82) distingue três tipos de riscos globais: (1) “os conflitos em torno de bads, a contrapartida de goods”, isto é, 
a destruição ecológica condicionada pela riqueza e pelos riscos técnico-industriais” (pp. 79,80); (2) “a destruição ecológica 
condicionada pela pobreza e os riscos técnico-industriais (…) uma autodestruição dos pobres que tem efeitos colaterias para os 
ricos” (p.80); (3) “os riscos das armas de alto poder destrutivo [químicas, nucleares ou tecnológicas]” (p.81). Giddens (2002:87-
88) também analisa o risco e perigo do mundo moderno, identificando os que alteram a distribuição objectiva dos riscos: “(1) 
Globalização do risco no sentido da intensidade, por exemplo, a guerra nuclear pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. 
(2) “Globalização de risco no sentido do crescente número de acontecimentos contingentes que afectam todas as pessoas ou, 
pelo menos, um elevado número de pessoas no planeta: por exemplo, mudanças na divisão global do trabalho. (3) “Risco 
decorrente do ambiente criado, ou natureza socializada: a infusão de conhecimento humano no ambiente material. (4) 
Desenvolvimento de ambientes de risco institucionalizado que afectam as oportunidades de vida de milhões de pessoas: por 
exemplo, os mercados de investimentos”. Giddens fala também dos riscos que alteram a experiência ou percepção dos mesmos: 
(1) “Consciência de risco enquanto risco: as ‘falhas de conhecimento’ sobre os riscos não podem ser convertidas em ‘certezas’ 
através do conhecimento religioso ou mágico”; (2) “Consciência bem difundida do risco: muitos dos perigos que enfrentamos 
colectivamente são conhecidos de vastos públicos”; (3) “Consciência das limitações da pericialilidade: nenhum sistema pericial o 
pode ser totalmente em termos das consequências da adopção de princípios de pericialidade” (Ibid.:88). 
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de los médios y de la información. En ella se abren asi nuevos contrastes entre quienes producen 

las definiciones del riesgo y quienes las consumen” (Ibid.:66). 

 Enfim, que a globalização acarreta mudanças e novos reptos parece ser uma questão 

insofismável, falta acordar o seu sentido e significado. 

 

 1.3. A GÉNESE DA GLOBALIZAÇÃO 

Além da falta de consenso no referente à conceptualização, caracterização e alcance da 

globalização, outro “dilema central” que suscita controvérsia (Beck 1999; Burbules & Torres, 

2004) prende-se com a localização temporal das origens da globalização contemporânea8: 

“certos teóricos equiparam a globalização à modernidade enquanto outros alegam que a ‘era global’ 
segue a ‘era moderna’ e é distintamente diferente dela. Para muitos teóricos, vivemos em uma era 
cujo conceito definidor é a globalização, enquanto outros consideram exageradas as alegações sobre 
a novidade e a centralidade da globalização” (Kelener, 2004:195). 
 

 Nicholas Burbules e Carlos Alberto Torres (2004:17) questionam-se quanto a essas 

origens, propondo duas alternativas, na transição do século XIX para o século XX “com 

mudanças nas tecnologias de comunicação, nos padrões de migração e nos fluxos de capital”, 

ou, entre 1971-1973, com a crise do petróleo “que promoveu diversas mudanças tecnológicas e 

económicas direcionadas para encontrar fontes substitutas para matérias-primas, estratégicas e 

buscar novas formas de produção que consumissem menor energia e trabalho”. 

 Na óptica de Waters (2002:4) considera que “sempre houve globalização, apesar de até 

meados deste milénio o seu desenvolvimento não ter sido linear”, só nos séculos XV e XVI é que 

se iniciou “o percurso linear de globalização tal como estamos a vivê-la agora”. 

 Roland Robertson (citado por Waters, 2002) sustenta que a globalização antecede a 

modernidade e o desenvolvimento do capitalismo, porém a modernização acelerou a 

globalização que tem origem e centro na civilização europeia. Descreve o itinerário de 

globalização como um conjunto de cinco fases: (1) fase embrionária (Europa, 1400 – 1750; (2) 

fase incipiente (Europa, 1750-1875); (3) fase de arranque (1875-1925); (4) fase de luta pela 

hegemonia (1925 – 1969); (5) fase da incerteza (1969 – 1992). Robertson entende que a 

década de 1990 é marcada pela incerteza devido à indefinição quanto ao futuro “temos pouca 

                                                
8 Quanto à utilização generalizada da expressão globalização e outras incluída na sua área semântica, Waters (2002:1,2) informa 
que tal só se registou na década de 1960, tendo sido o Webster, em 1961, “o primeiro grande dicionário a dar definições de 
globalismo e globalização”. Até meados de 1980, o termo não despertou interesse a nível académico, “mas, a partir de então, o 
seu emprego tornou-se verdadeiramente globalizado”, tendo sido Roland Robertson um “dos principais responsáveis pela sua 
utilização corrente em sociologia”. 
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confiança na direcção em que avançamos e menos ainda no caminho que o ambiente do planeta 

está a tomar” (Waters, 2002:43). 

 Friedman (2007) defende três grandes períodos de globalização. O primeiro que 

denomina por Globalização 1.0., compreendeu o período entre 1492 e 1800, durante o qual 

“países e governos (frequentemente inspirados pela religião e pelo imperialismo, ou por uma 

combinação de ambos) lideraram o caminho, deitando abaixo muros e unindo o mundo, 

motivando a integração global” (Ibid.:18). O segundo período, Globalização 2.0., entre 1800 e 

2000, o agente de mudança foram as multinacionais, “estas globalizaram-se ao nível dos 

mercados e do trabalho”; a integração global foi, numa primeira fase, “alimentada pelo baixo 

custo dos transportes, graças à descoberta de máquinas a vapor e à invenção do caminho de 

ferro”, numa fase posterior, “os responsáveis pela integração foram os baixos custos das 

telecomunicações – devido à difusão do telégrafo, dos telefones, dos computadores pessoais, 

dos satélites, do cabo de fibra óptica e da primeira versão do World Wide Web” (Ibid.:19). O 

terceiro período, a Globalização 3.0., inicia-se por volta do ano 2000, tendo como força 

dinamizadora o indivíduo, o que lhe confere “um carácter único” devido à “possibilidade de os 

indivíduos colaborarem e competirem globalmente” (Ibid.:20). 

 O autor designa por “plataforma do mundo plano” esta nova fase da globalização que 

terá resultado do sucesso de uma imprevista tripla convergência: 

“a convergência do computador pessoal (que possibilitou que cada indivíduo se tornasse autor do seu 
próprio conteúdo em formato digital) com o cabo de fibra óptica (que subitamente tornou possível a 
todos esses indivíduos aceder a cada vez mais conteúdo digital por todo o mundo e com extrema 
facilidade) e com o aumento do soft do software de fluxo de trabalho (que permitiu que indivíduos de 
todo o mundo colaborassem no mesmo conteúdo digital a partir de qualquer sítio, 
independentemente da distância entre eles” (Ibid.:20). 
 

Aparentemente, também não existe unanimidade entre os diversos autores quanto à 

datação da origem da globalização. 

 

1.4. PROPOSTAS DE UMA SOCIOLOGIA DA GLOBALIZAÇÃO 

Face à polémica teórica que permeia a literatura referente à globalização, alguns 

investigadores elaboraram propostas que procuram criar pontes entre as várias concepções e 

percepções em jogo, é o caso de Beck (1999) e Waters (2002). 

Beck (1999) propõe uma sociologia plural da globalização, tendo como fonte um 

conjunto de autores que radicam as origens e consequências da globalização num determinado 

sector de actividade institucional: economia, tecnologia, política internacional, cultura ou indústria 
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cultural mundial, ou ainda nas novas desigualdades sociais de escala mundial. A recensão dessa 

proposta é sintetizada no Quadro III. 

 

Quadro III - Sociologia Plural da Globalização 9 
Autor e Obra Tema Aspectos críticos 

 
 

Immanuel Wallesrtein, 
One World, Many 

Worlds,  
New York, 1988 

 

 
 
 
Sistema Capitalista 

Mundial 

Baseia-se na ideia de um sistema mundial em que as sociedades, os governos, as 
empresas, culturas, classes, famílias e indivíduos se situam numa divisão obrigatória e 
universal do trabalho, designado por economia capitalista mundial. Essa economia assenta 
em três premissas: (1) o mercado único que visa a maximização do lucro; (2) as estruturas 
estatais que inibem o “livre” funcionamento do mercado capitalista, a fim de assegurar as 
perspectivas de lucro de um ou mais grupos; (3) a aquisição de mais-trabalho que se baseia 
numa relação de exploração que abrange três blocos: espaços centrais, semiperiferia e 
países ou regiões periféricas. 

James 
Rosenau, 

Turbulence in World 
Politics, Brighton, 1990. 

 
Robert Gilpin, 

The Political Economy of 
International Relations, 

Prínceton, 1987. 
 

David Held  
Cosmopolitan 

Democracy, Cambridge, 
1995. 

 
 
 
 
 
 

Política  
Pós-internacional 

 
 
 
 

 

Rosenau ressalta uma “Política Mundial Policêntrica” na qual diversos actores (capital, 
governos e organizações transnacionais) entram em disputa pela concretização dos seus 
objectivos, embora com poderes desiguais. O autor desenvolve a dimensão tecnológica da 
globalização defendendo que com as tecnologias de informação e comunicação foram 
supridas as distâncias geográficas e sociais, reforçando-se a interdependência entre local, 
nacional e internacional com a circulação de pessoas, ideias e produtos. 
 
Galpin destaca que a globalização resulta da expansão dos espaços e actores 
transnacionais, porém permanece dependente da autoridade do Estado-nacional “que 
viabiliza a existência de dependências e de redes de relações e permite que elas sejam 
construídas, desenvolvidas e mantidas entre ou para além dos Estados Nacionais” (Beck, 
1999:75). 
 
Held fala de uma “Soberania Cindida e Acorrentada”, pois a política nacional-estatal perde o 
núcleo do seu poder – a soberania – na sequência de acordos internacionais, da 
internacionalização de processos de decisão política, do tráfico de mercadoria e da divisão 
do trabalho. 

 
 

Roland 
Robertson,  

Globalization: Social 
Theory and Global 

Culture, London, 1992. 

 
 

 
Glocalização 

O autor defende a “Glocalização” em oposição à “McDonaldização” do mundo apoiada na 
tese da convergência da cultura global, imposta pela crescente universalização e unificação 
de estilos de vida, símbolos culturais e formas transnacionais de convivência, em resultado 
da unificação das tecnologias de informação. 
Robertson defende que a globalização acarreta uma localização, pelo que o local e o global 
não se excluem, “o local deve ser compreendido como um aspecto global. Globalização 
quer também dizer: a conjugação e o encontro de culturas locais” (Beck, 1999:95). 
Consequentemente, Robertson propõe a glocalização – nascida do cruzamento das palavras 
globalização e localização – em substituição da globalização cultural.  

 
 
 

Arjun Appadurai, 
Globale Landschaften, 

Frankfurt, 1997 
 

 
 
 

Poder de 
Imaginação de 

Mundos Possíveis 

Appadurai introduz o conceito de “etnoscapes” (“cenários/paisagens de pessoas”), ou seja, 
as pessoas ou grupos que se encontram em constante movimento (turistas, imigrantes, 
trabalhadores estrangeiros, exilados, …) que constituem “os rostos da cultura global” e são 
“a pedra fundamental dos ‘mundos imaginados’, vivenciados e intercambiados por pessoas 
e grupos de todas as partes do planeta que os recobrem com significados os mais diversos” 
(Beck, 1999:103). 
A imaginação aliada aos media leva a que um número crescente de pessoas fantasiem e 
especulem sobre uma diversidade de vidas imaginárias e possíveis “formas locais de vida 
foram assaltadas e revolvidas por ‘imagens-modelo’ provenientes de espaços e quadros 
sociais que lhe são estranhos” (Ibid.:104). 

 
Zygmunt Bauman, 
Schwache Staaten. 

Globalisierung und die 
Spaltung der 

Weltgesellschaft, 
Frankfurt, 1997. 

  

 
 
 

Riqueza 
Globalizada, 

Pobreza Localizada 

Bauman analisa as consequências da desigualdade global e considera que a globalização e 
a localização são cara e coroa da mesma moeda, “são simultaneamente as forças 
propulsoras e as formas de expressão de uma nova polarização e estratificação da 
população mundial em ricos globalizados [o primeiro mundo], e pobres localizados [o 
segundo mundo]” (Beck, 1999:106) que conduz a uma reestratificação mundial e a uma 
nova hierarquia sociocultural, com “a perda de nexo entre pobreza e riqueza” em 
consequência da globalização que “divide a população entre ricos globalizados, que vencem 
o espaço e não têm tempo, e pobres localizados, que estão presos aos seus lugares e 
precisam matar o tempo que não conseguem preencher” (Ibid.:109). 

 

A proposta de Waters (2002:59-61) baseia-se num conjunto de premissas, assim, a 

globalização envolve: (1) os “processos de sistematização económica, de relações internacionais 

                                                
9 Quadro construído a partir de dados colhidos em Beck (1999:66-119). 
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entre estados e o desenvolvimento de uma cultura ou percepção global” (p.59), e é 

contemporânea da modernização, tendo evoluído desde o século XVI, encontrando-se 

actualmente na sua fase mais rápida de desenvolvimento; (2) “a inter-relação sistemática de 

todos os laços sociais individuais que são estabelecidos no planeta” (p.59); (3) “a eliminação 

fenomenológica do espaço e a generalização do tempo” (p.60); (4) uma fenomenologia reflexiva 

na forma como concebe o mundo como um todo e nas relações que os governos estabelecem 

entre si; (5) o fim do universalismo e do particularismo; (6) uma combinação de risco e de 

verdade, pois “com a globalização, os indivíduos estendem a sua confiança a pessoas 

desconhecidas, a forças e normas impessoais (…) e a padrões de troca simbólicos (…). Para o 

bem-estar de cada membro individual torna-se necessário o compromisso de confiança por parte 

de todos os participantes”. Porém, “um pânico baseado na confiança (…) faz surgir o risco de 

um colapso sistémico global” (pp.60,61). Waters procura mediante as propostas enunciadas 

traçar o quadro de uma nova sociologia da globalização, a qual, por certo, também não será 

consensual entre os diferentes autores. 

 

1.5. AS DIFERENTES CONOTAÇÕES DA GLOBALIZAÇÃO 

 A globalização enquanto constructo teórico assume inflexões e significados diversos que 

se correlacionam com os pressupostos teóricos mobilizados na sua interpretação e análise, 

podendo ser descrita de “forma positiva ou negativa – ou (…) de modo multivalente – para 

descrever processos extremamente complexos e multidimensionais que ocorrem na economia, 

na política, na cultura e na vida cotidiana” (Kelener, 2004:197). 

 Os seus defensores advogam que se trata “de uma força irresistível e desejável que varre 

fronteiras, contraria governos despóticos, enfraquece o sistema de impostos, liberta os indivíduos 

e enriquece tudo aquilo que toca” (Wolf, 2006:41). Assume-se como um “processo totalmente 

positivo de progresso económico e social, inovação tecnológica”, oferecendo “produtos e serviços 

mais diversos, uma cornucópia de informações e liberdade cultural crescente, e um padrão de 

vida mais elevado” (Kelener, 2004:197). Já na perspectiva dos seus detractores trata-se de 

“uma força maligna que empobrece as massas, destrói culturas, enfraquece a democracia, 

impõe a americanização, deixa devastado o Estado-providência, arruína o ambiente e entroniza a 
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ganância” (Wolf, 2006:41)10, impondo uma “subordinação das nações e regiões mais pobres 

pelas mais ricas (…) uma homogeneização da cultura e da vida cotidiana” (Kelener, 2004:197). 

 Incontornáveis aparentam ser as proposições que denunciam a globalização como “mal-

formada ou desigual, não uniforme” (Capella, 2004:154), afectando “com intensidade desigual 

consoante a posição dos países no sistema mundial” (Santos, 2001:35), gerando uma “nova 

polaridade” entre o Norte (América do Norte, Europa, Japão e Sudeste Asiático) e o Sul que 

permanece “um buraco negro” (Capella, 2004:154).  

Alguns autores (Friedman, 2007; Wolf, 2006) optam por apresentar a globalização como 

uma escolha que potencia o progresso, a riqueza e o bem-estar, pelo que situações de atraso 

devem ser imputadas aos governos nacionais11 que ou, tardaram/am em liberalizar as suas 

políticas, abrindo as suas fronteiras ao comércio, ao capital e ao trabalho, uma vez que:  

“a integração aumenta as oportunidades económicas e a riqueza, ela fortalece igualmente a 
legitimidade e consequentemente a estabilidade dos Estados. Não é coincidência o facto de os países 
mais estáveis do mundo serem democracias prósperas e orientadas para o mercado” (Wolf, 
2006:329); 
 

ou, então, foram incapazes de conciliar três aspectos básicos:  

“as infra-estruturas para ligar mais pessoas à plataforma do mundo plano desde larguras de banda de 
Internet e de telemóveis mais baratos, até aos modernos aeroportos e estradas; a educação certa 
para colaborar na plataforma do mundo plano; e a governação certa – desde a política financeira às 
leis – para gerir, o mais produtivamente possível, o fluxo entre as pessoas e a plataforma do mundo 
plano” (Friedman, 2007:369). 
 

Nesta perspectiva, também cada indivíduo, enquanto trabalhador, passa a ser autor do 

seu destino, “tornar-se-á cada vez mais responsável pela gestão da sua própria carreira, riscos e 

segurança económica”, cabendo ao governo e às empresas ajudá-los a criar os músculos 

necessários para o fazerem” (Ibid.:343). 

Em suma, são de excluir as leituras unidimensionais, parciais, polares e os discursos 

marcadamente ideológicos que perspectivam a globalização “como um veículo necessário e 

positivo de progresso e diversidade ou como uma força de homogeneização insípida e de 

                                                
10 Wolf (2006) designa os críticos como “membros de antiglobalização.com e divide-os em dois grupos: os defensores dos 
interesses económicos tradicionais (sindicatos e grupos de produtores) e as organizações não governamentais defensores de 
uma só causa. 
11 António Figueiredo (2008: 174,175) introduz um novo elemento neste tipo de abordagem, a capacidade dos Estados, pois 
embora a globalização constitua uma oportunidade, “a sua concretização não é indissociável de um limiar de desenvolvimento”, 
pois nem todos os países detém “os recursos susceptíveis de valorização na economia global”. Um outro aspecto relevante a ter 
em conta, segundo o autor, é que “a globalização não é neutra em termos distributivos”, criando mesmo clivagens no interior 
das economias avançadas (Grã-Bretanha, França, Estados Unidos), que coloca em causa a vitalidade da classe média, “vários 
estudos têm identificado esses perdedores [da globalização] sobretudo entre as populações com menor nível de qualificação, 
residentes em países ricos, cujo emprego tradicional foi fortemente atingido pela entrada no mercado de novos concorrentes com 
relações produtividade-salário mais favoráveis”; e embora se tenha registado uma redução da pobreza absoluta, tal verificou-se 
apenas “em condições bastante limitadas, circunscrevendo-se a abertura de oportunidades a grupos restritos de países e grupos 
sociais”. 
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destruição e dominação virulentas” (Kelener, 2004:198). Na esteira do pensamento de Kelener 

(2004), a teorização da globalização exige uma análise crítica e dialéctica de um fenómeno que é 

multidimensional (político, económico, social e cultural), com características progressivas, 

regressivas e ambivalentes, que envolvem fluxos, tensões e conflitos. 

 Na senda de uma definição, convocando-se o contributo dos autores supra mencionados, 

a globalização significa a crescente aceleração das relações e interpenetrações sentidas à escala 

mundial, motivadas e permitidas pelo desenvolvimento das vias de comunicação e transportes, 

das telecomunicações e das tecnologias de informação e comunicação, vencendo-se 

consequentemente os constrangimentos espacio-temporais, sendo os impactos inflectidos, mais 

intensos na economia e na cultura, e mais difusos na sociedade e na política, num binómio 

global-local sempre presente. 
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2. PROCESSOS DE GLOBALIZAÇÃO 

2.1. GLOBALIZAÇÃO ECONÓMICA12: A NOVA REALIDADE DA ECONOMIA INTERNACIONAL  

2.1.1. AS ERAS DO CAPITALISMO 

 Waters (2002:64) chama ao capitalismo “o veículo da globalização económica”, uma vez 

que as trocas económicas mundiais são viabilizadas pelas suas instituições: “mercados 

financeiros, mercadorias, trabalho contratualizado, propriedade alienável”. 

 Anatole Kaletsky (2011) divide os cerca de duzentos e cinquenta anos de vida do 

capitalismo em três eras - Capitalismo 1.0, 2.0 e 3.0 – apontando como característica mais 

distintiva a relação variável entre o Estado e a iniciativa privada, entre forças económicas e 

políticas. 

 O Capitalismo 1.0, compreende o período entre 1776–1920, conheceu a sua época 

dourada entre 1870–1914, e foi codificado por Adam Smith. Assentou na filosofia do “laisse-

faire” que determina uma separação entre economia e política, e na “crença de que o sistema 

capitalista baseado na propriedade privada e na motivação do lucro era uma força elementar da 

natureza, governada por leis férreas da economia” (Kaletesky, 2011:59). O Estado deveria 

remeter-se unicamente às suas responsabilidades soberanas: justiça, legislação, defesa nacional, 

educação básica e garantias sociais mínimas aos desfavorecidos, excluindo da sua esfera de 

acção a economia e o trabalho. 

 O Capitalismo 2.0 (1930–1970) foi codificado por John Maynard Keynes e o seu período 

dourado situou-se entre 1946–1969. Neste período, a economia torna-se num ramo da política, 

pois teorizadores e líderes políticos “partiam do princípio de que as forças do mercado cometiam 

erros frequentemente e que a função mais importante de um governo era orientar a economia, 

subjugando e controlando as forças instáveis do mercado” (Ibid.:2011:53). O colapso do sistema 

monetário internacional, devido ao uso do papel-moeda sem paridade com o ouro (1971), e os 

choques petrolíferos (1973 e 1979) conduziram à estagflação traduzida numa elevada inflação e 

desemprego generalizado. Na óptica de Manuel Castells (2002:116-117) o que mais concorreu 

para essa crise “foi a incapacidade do sector público para continuar a expansão dos seus 

mercados e gerar, desse modo, emprego sem aumentar os impostos sobre o capital ou 

                                                
12 Wolf (2006:42) apresenta duas definições de globalização económica, uma de Anne Krueger, então directora adjunta do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), “um fenómeno através do qual os agentes económicos, onde quer que estejam no mundo, 
são muito mais afectados por eventos em outra parte do mundo”; a outra é de David Henderson, antigo economista principal da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que define como “a livre circulação de bens, serviços, trabalho e 
capital, que cria um mercado único de matérias e produtos; inclui o tratamento totalmente nacional para os investidores 
estrangeiros (e para nacionais a trabalhar no estrangeiro), de modo a que, do ponto de vista económico, não sejam considerados 
estrangeiros”. 
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alimentar a inflação, mediante a oferta adicional de dinheiro e endividamento público”. Essa crise 

representa uma nova ruptura na relação entre o sector económico e político e induz a uma nova 

transformação do sistema capitalista. 

 

2.2. O CAPITALISMO 3.0. (1979 – 2009) 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DO CAPITALISMO 3.0. 

 O Capitalismo 3.0, codificado por Milton Friedaman, inicia-se com a eleição da Primeira-

Ministra Margaret Thatcher em Inglaterra (Junho de 1979) e do Presidente Ronald Reagan nos 

EUA (Novembro de 1980), países que adoptaram com entusiasmo o modelo de mercado livre, 

“ambas as administrações fizeram pressões no sentido da desregulação e da liberalização do 

sector financeiro e do investimento e, no Reino Unido, da privatização das empresas públicas, 

estabelecendo os precedentes para o resto do mundo” (Castells, 2002:168). 

A política passa a ser considerada um ramo da economia, argumenta-se “que os 

governos costumam enganar-se e são ineficientes; por isso, sempre que possível, os mercados 

deviam ter o poder para disciplinar e controlar os políticos” (Kaletsky, 2011:53). Postula-se o 

princípio “de que os mercados livres e competitivos, desde que não distorcidos pela intervenção 

do estado, manteriam sempre a economia capitalista num ponto de equilíbrio, produzindo 

resultados eficientes e racionais” (Ibid.:68).  

A partir de 1989, com as profundas alterações geopolíticas e a extraordinária revolução 

tecnológica e os avanços, embora menos espectaculares, nos transportes aéreos e marítimos e 

nos custos das comunicações físicas de longa distância de bens e pessoas, irrompe a tendência 

para a criação de uma área de comércio livre que “transforma praticamente toda a actividade 

económica em todos os países, à medida que os princípios da concorrência de mercado, de 

iniciativa privada e do comércio livre ganham aceitação universal” (Ibid.:90). 

 A genealogia desta globalização económica radica no denominado “Consenso de 

Washington” (Santos, 2001; Teodoro, 2001a), termo inventado pelo economista britânico John 

Williamson, em 1989, para descrever as políticas de mercado livre subscritas pelos Estados 

centrais e impostas nos países pós-comunistas e em desenvolvimento pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio (OMC), entre outras 

instituições internacionais. Nesse consenso foram acordados os “Dez Mandamentos” a que deve 

obedecer o capitalismo (também designado de neoliberal, apesar da firme oposição de 

Williamson): “1. Fiscal discipline; 2. Redirection of public expenditure; 3. Tax reform; 4. Financial 
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liberalization; 5. A competitive exchange rate; 6. Trade liberalization; 7. Liberalization of inward 

Foreign Direct Investment (FDI); 8. Privatization; 9. Deregulation; 10. Property rights” 

(Williamson, 2009:§4). 

 Estes mandamentos definiam os futuros contornos da economia mundial, prescrevendo 

a forma e o conteúdo das políticas de desenvolvimento, delimitando o papel regulador do Estado 

na economia (Santos, 2001), reforçando “a importância de políticas fiscais e monetárias 

saudáveis”, apostando “nas forças do mercado com vista ao desenvolvimento económico” (Wolf, 

2006:24); e impondo um “pensamento linear” unidimensional e “de mão única” alicerçado no 

mercado mundial “que se apresenta de modo apolítico e no entanto intervém de forma 

extremamente política” (Beck, 1999:225). 

 As instituições Bretton Woods (Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional)13 são 

apontadas como as instituições responsáveis pela aplicação das “políticas de estabilização e 

liberalização macroeconómica nos países em desenvolvimento” (Wolf, 2006:184). No final da 

década de 1990, “o FMI conduzia e aconselhava as políticas de ajustamento de 80 países do 

mundo” (Castells, 2002:172).  

Os Estados Unidos da América, o Japão e a União Europeia14 são os arquétipos do 

capitalismo15, cujas Empresas Transnacionais (ETN) “tornam-se os principais actores do mercado 

global e também actores muito influentes da economia e da política do estado ‘nacional’” 

(Murteira, 2003:48), criando uma megaeconomia, na qual definem um “‘espaço competitivo’ 

informal, não regulado e dificilmente regulável” (Ibid.:54), adensando as relações económicas 

internacionais à escala mundial. Os primeiros beneficiários foram as protagonistas das 

transformações tecno-económicas, as empresas de tecnologia de ponta e as empresas 

                                                
13 Murteira (2007) nomeia, além do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, outras organizações, como exemplos de 
instituições favoráveis ao conteúdo programático do Consenso de Washington, a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico, a União Europeia e o Fórum Económico Mundial, e aponta o The Economist como publicação de 
referência na divulgação desse conteúdo. Shapiro (2010:40) adiciona à lista das instituições a Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI) e a Organização da Cooperação Económica da Ásia e Pacífico (APEC), acrescentando que “uma 
grande parte da crescente oposição à própria globalização é direccionada para estas organizações, talvez porque, simplesmente, 
elas têm nomes adequados, moradas verdadeiras e reuniões anuais onde se pode protestar”. Castells (2002:167) além das 
instituições internacionais mencionadas pelos autores precedentes, acrescenta os governos do G7 (das sete economias mais 
ricas) e a Organização Mundial do Comércio, que juntos criaram “as fundações para a globalização: desregulação da actividade 
económica interna (…); liberalização do comércio e investimentos internacionais; e privatização de empresas públicas”. 
14 Castells (2002:174) considera que na União Europeia se operacionalizou uma forma particular de adopção da globalização 
através do Tratado de Maastricht que aprofundou a convergência económica, foi a “forma de cada governo competir num mundo 
cada vez mais dominado pela tecnologia americana, pela indústria asiática a pelos fluxos financeiros globais (…). Abraçar a 
concorrência global através da força da União Europeia parecia ser a única hipótese de salvar a autonomia europeia e prosperar 
num mundo novo”. 
15 Segundo Simões (2008:98), Kenichi Ohmae, introduziu, em 1985, a expressão “Tríade” para”designar um espaço global de 
mercado, constituído pelos Estados Unidos, Europa e Japão, encarado como o núcleo de um mercado global, do qual outras 
áreas regionais seriam apêndices”. 
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financeiras, que ao ampliar o seu âmbito de acção, integrando novos mercados, aumentaram 

substancialmente os seus lucros (Castells, 2002). 

E com esta nova era capitalista, forças económicas transnacionais ditam as suas 

condições que o campo político nacional procura acomodar (sem incomodar). 

 

2.2.2. A ASCENSÃO DOS PAÍSES EMERGENTES 

 O colapso do Império Soviético (1989–1991)16, simbolizado na Queda do Muro de 

Berlim, reconfigurou a geografia do capitalismo, saudando-se a chegada de novos países, o BRIC 

(Brasil, Rússia, Índia e China), a Argentina, o Chile, o Egipto, a Hungria, a Indonésia, a Malásia, o 

México, a Polónia, a República Checa, a Tailândia e a Turquia (Sirkin et al., 2010) que encetaram 

aquilo que Friedman (2007:369) designa como “reformas por atacado”, que os iniciou nas 

“estratégias do mercado livre”, através da adopção de políticas macroeconómicas: 

“orientadas para a exportação – baseadas na privatização de empresas públicas, desregulamentação 
dos mercados financeiros, ajuste das paridades cambiais, investimento directo estrangeiro, subsídios 
reduzidos, diminuição das barreiras alfandegárias proteccionistas e introdução de leis de trabalho 
mais flexíveis”. 
 

Verifica-se um súbito “crescimento da produtividade e da criação de riqueza, 

especialmente na China e em outros países asiáticos”, transferindo-se “muitas indústrias 

transformadoras das economias avançadas para o mundo em vias de desenvolvimento, 

aumentando em muito a capacidade produtiva mundial” (Kalestsky, 2011:91). A economia deixa 

de ser mundial e torna-se global17 em virtude não só da desregulamentação e liberalização dos 

mercados, mas também das novas infra-estruturas proporcionadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação (Castells, 2002). 

E se, numa fase inicial, a China e a Índia foram encaradas como locais ideais para o 

desenvolvimento de actividades de trabalho intensivo e com baixos custos salariais, onde se 

produziam bens pouco sofisticados, o cenário tem vindo a alterar-se no que respeita a este 

último aspecto, pois são “cada vez mais bases do desenvolvimento de actividades intensivas em 

                                                
16 Wolf (2206:63) opina que o colapso do socialismo comprova que “a democracia liberal é o único sistema político e económico 
capaz de gerar prosperidade sustentada e estabilidade política”. Esta perspectiva é partilhada por Kaletsky (2011:82) que vê o 
acontecimento como o “colapso ideológico do marxismo como doutrina política e do planeamento central como ideia de 
organização da actividade económica que dispensa os mercados”. Doravante, a única base aceitável da vida económica será “a 
motivação do lucro e a troca voluntária de bens e serviços por via de mercados competitivos”.  
17 Castells (2002:124) define economia global “como uma economia cujas componentes nucleares têm a capacidade 
institucional, organizacional e tecnológica para trabalharem como uma unidade em tempo real ou num tempo convencionado, a 
uma escala planetária” (foi retirado o itálico utilizado pelo autor). O autor destaca que apesar da economia ter um alcance 
planetário, ela não é planetária: “enquanto os seus efeitos atingem todo o planeta, a sua estrutura e real actuação dizem respeito 
apenas a segmentos de sectores económicos, países e regiões em proporções que variam consoante a posição particular do 
sector, país ou região na divisão internacional do trabalho” (Ibid.:161). 
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conhecimento (…). A recente preocupação chinesa com a salvaguarda dos direitos de 

propriedade intelectual é um testemunho adicional da mudança em curso” (Simões, 2008:99). 

Também Giddens (2007:69) alerta para o facto de tanto a China como a Índia “já não 

competirem na base de salários mais baixos, mas cada vez mais ao nível da qualidade e da 

tecnologia”, encontrando-se “na fronteira da melhor prática global”. 

Kaletsky (2011:18) adverte que a China está a adquirir uma sustentada auto-confiança e 

a erigir um modelo alternativo de desenvolvimento económico, autoritário e dirigido pelo governo, 

seguindo uma estratégia em que: 

“ao nível das práticas comerciais, as regulações e as estratégias industriais chinesas favorecem cada 
vez mais as indústrias domésticas em detrimento dos investidores e exportadores. No que toca à 
política económica, a determinação da China em conservar imensos excedentes comerciais, e em 
manter subvalorizada a taxa de câmbio ao mesmo tempo que fornece produtos baratos aos 
consumidores americanos e europeus, implica dívidas internacionais sempre a crescer e a perda 
contínua de empregos semi-especializados na indústria transformadora”. 
 

As empresas transnacionais, que deslocalizaram a sua produção para estes países 

emergentes, percepcionados como “plataformas de produção a baixo custo” e cujo “estrato de 

consumidores está a crescer”, apresentando-se como “uma oportunidade irrenunciável para as 

multinacionais norte-americanas, europeias e japonesas que pretendem continuar a desenvolver-

se” (Gaggi & Narduzzi, 2008:18,75), vêem-se, subitamente, confrontadas “com novos actores 

que, partindo muitas vezes da ‘base da pirâmide’, foram criando competências específicas que – 

aliados à vantagem de aceder a uma pool de recursos, nomeadamente humanos, a custos mais 

baixos – os tornam concorrentes temíveis” (Simões, 2008:98).  

 A chegada destes novos actores ao capitalismo global conduzem a um “movimento de 

‘desocidentalização’ do crescimento económico mundial (Murteira, 2007:97), a uma “mudança 

do centro da política mundial das nações atlânticas para as margens do Pacífico” (Shapiro, 

2010:17). A transferência para os países emergentes, da região Ásia/Pacífico e do Sul em 

ascensão (América do Sul e África Austral), das “oportunidades de crescimento económico 

robusto” (Gaggi & Narduzzi, 2008:77), obrigam cada Estado - caso se queira manter competitivo 

- a “avaliar as infra-estruturas, a educação e a governação e a aperfeiçoar cada uma delas de 

forma a permitir que mais pessoas tenham as ferramentas e estrutura legal para inovar e 

colaborar ao mais alto nível” (Friedman, 2007:372), desenvolvendo um conjunto de novas 

reformas, que Friedman (2007) designa como “reformas a retalho”18 de modo a evitar 

                                                
18 Friedman (2007:376) elabora uma lista de cinco passos para uma reforma a retalho: “O primeiro consiste em simplificar e 
desregulamentar sempre que possível em mercados competitivos, pois a concorrência pode ser a melhor fonte de pressão para 
as melhores práticas, tanto para os consumidores como para os trabalhadores (…). O segundo é concentrar-se na melhor forma 



 

 47

movimentos disruptivos nas sociedades que poderão ameaçar a sua estabilidade económica e, 

consequentemente, política.  

Entretanto, os países emergentes estão já a “munir-se de estruturas escolares e de 

formação profissional de bom nível” (Gaggi & Narduzzi, 2008:49). A China e a Índia estão a 

realizar “investimentos em grande escala na tecnologia, sobretudo na tecnologia de informação e 

de comunicações (TIC) e cada uma está a produzir quatro milhões de diplomados todos os anos” 

(Giddens, 2007:21), além de extraírem vantagens competitivas do baixo custo de produção, da 

demografia jovem (excepto a China), o que se traduz em amplos mercados de trabalho e 

consumo, e ainda da ausência de uma cultura de protecção social, que conduz a diminutos 

encargos sociais para os Estados. Tais comportamentos evidenciam: 

“a sua ‘fome’ gigantesca de chegar ao topo, através de obtenção de mais competências do que os 
seus concorrentes (…) os vencedores serão aqueles que aprendam os hábitos, os processos e as 
competências de forma mais rápida – e nada garante que sejam os norte-americanos ou os europeus 
ocidentais a liderar esta corrida. É de realçar que estes novos ‘jogadores’ entram muitas vezes no 
‘terreno de jogo’ sem carregar qualquer legado, ou seja, muitos deles estavam de tal forma atrasados 
que podem passar directamente às novas tecnologias sem terem de se preocupar com os avultados 
custos dos sistemas antigos” (Friedman, 2007:203). 
 

Harold Sirkin, Arindam Bhattacharya e James Hemerling (2010:19) designam a 

concorrência dos países emergentes como um tsunami, uma “onda de ‘desafiantes’ globais 

vindos das economias em rápido desenvolvimento” que enfrentam as empresas estabelecidas 

“dominantes” das economias avançadas. Os factores chave para o seu sucesso são a mão-de-

obra abundante, mercados promissores, o acesso às redes de comunicações, leis e políticas 

internacionais favoráveis ao comércio e, sobretudo, “o desejo constante que as pessoas dos 

mercados emergentes têm de aprendizagem, progresso, conquista, sucesso e reconhecimento 

(…), todos se esforçam por acompanhar, agarrar as oportunidades, melhorar a sua sorte e ajudar 

o seu país a conseguir o merecido lugar na sociedade mundial” (Ibid.:21).  

Face à agressividade competitiva das economias emergentes, a tríade capitalista (EUA, 

Japão e União Europeia) vê-se coagida a encetar amplas reformas que lhe permita conservar o 

seu posto de timoneiro da economia global. 

 

 

 

                                                                                                                                          
de intensificar a protecção do direito de propriedade. (…) O terceiro é expandir a utilização da Internet para o cumprimento das 
regulamentações (…). O quarto passo consiste em reduzir a intervenção dos tribunais em questões de âmbito empresarial. E, por 
último, mas certamente não menos importante, (…) [faça-se] da reforma um processo contínuo”. A Irlanda é apresentada pelo 
autor como um exemplo de sucesso na aplicação dessa reforma. 
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2.2.3. O PRIMADO DO MERCADO LIVRE GLOBAL 

Wolf (2006) considera que a expansão do mercado é de salutar, pois acredita que o 

crescimento económico fortalecerá a democracia. Nos “dez mandamentos da globalização” que 

elaborou, institui mesmo como primeiro que “a economia de mercado é a única conjuntura 

capaz de gerar aumentos sustentados de prosperidade, proporcionando os alicerces das 

democracias liberais estáveis e dando aos seres humanos a oportunidade de procurarem aquilo 

que desejam na vida”, concluindo que “o mundo necessita de mais globalização e não de 

menos” (Ibid.:409;410)19.  

 O autor (2006:111,112) acredita que “os bons mercados precisam de bons governos”, 

pelo que se gera uma relação simbiótica entre o Estado e os mercados, “bons mercados 

protegem os governos tal como bons governos protegem os mercados”, e para que estes últimos 

se desenvolvam, o Estado deve cingir-se às suas tarefas essenciais (que o mercado não pode 

desempenhar), renunciando à intervenção na actividade e regulação económica. Assim, 

prossegue o autor, do Estado espera-se apenas o exercício de três funções: 

“fornecer aquilo que conhecemos como bens públicos, que o mercado não consegue fornecer por si; 
internalizar as externalidades ou remediar as faltas do mercado; ajudar as pessoas que, por um 
conjunto de razões se saem pior no mercado ou que são vulneráveis ao que nele acontece” (Ibid.:96-
97)20. 

 
Em suma, o mercado é encarado como um sistema auto-regulado e capaz de solucionar os seus 

próprios excessos, sem a necessidade de intervenção do Estado21. 

 Em Janeiro de 1995, com a entrada em funções da Organização Mundial do Comércio, 

que substitui o General Agreement on Trade and Tarifs (GATT) e assume a gestão e 

administração dos acordos multilaterais relativos ao comércio internacional, abre-se caminho à 

desregulamentação e ao mercado livre global: 

“com a maioria das economias significativas a bordo, a OMC começou a negociar e a escrever as 
regras que todos os países teriam de seguir para fazerem parte do capitalismo mundial, abrangendo 
grande parte dos aspectos mais importantes da vida económica de um país. Os países têm de 
concordar em eliminar, gradualmente, todas as leis e regulamentações que restringem as 

                                                
19 Kalestsky (2011) considera que o acelerado crescimento económico da China relançou internacionalmente o seu modelo 
económico controlado pelo Estado, pelo que se coloca a dúvida acerca da premissa de que o capitalismo e a democracia de 
apoiam mutuamente. 
20 Wolf (2006:97-101) elabora uma lista de bens públicos que o Estado deve assegurar, tais como: segurança da propriedade, 
elaboração e implementação de legislação; fornecimento de dinheiro saudável (moeda estável); criação de infra-estruturas; 
promoção da investigação básica; financiamento ou concessão de “bens de mérito”, por exemplo, educação básica e saúde, 
cujos serviços podem ser adquiridos junto de fornecedores privados; redistribuição de rendimentos mediante garantias de 
segurança aos necessitados e legislação antidiscriminação. 
21 Kalestsky (2011:11) chama a essa postura “fundamentalismo de mercado” e defende que foi a desconfiança crónica no 
governo que “transformou um ciclo de expansão e contracção relativamente normal na maior crise [2007-2009] financeira de 
todos os tempos”. 
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importações estrangeiras (…). Também têm de concordar em rever as barreiras em vários sectores, 
tais como as restrições à propriedade estrangeira ou à concorrência nacional” (Shapiro, 2010:27). 
 

 A aceitação destas regras potenciou, por uma lado, a capacidade das empresas 

ocidentais transferirem os seus negócios e tecnologias para outros países e, por outro, a 

captação de investimento de capital ocidental pelos países em desenvolvimento. 

 Todos estes desenvolvimentos condicionaram a evolução do comércio internacional que 

foi pautado por quatro tendências: uma transformação da sua estrutura em resultado da 

integração do conhecimento nos bens e serviços; uma diversificação das áreas de comércio com 

a integração dos mercados emergentes; a conjugação da liberalização do comércio com a 

regionalização da economia através de blocos comerciais - União Europeia, North American Free 

Trade Agreement (NAFTA), Mercado Común del Sur (MERCOSUL), a Asian Pacific Economic 

Council (APEC) - e a transnacionalização das empresas (Castells, 2002). 

 Assiste-se a uma expansão do mercado acompanhada por uma contracção do poder e 

influência do Estado. 

 

2.2.4. AS EMPRESAS TRANSNACIONAIS 

As empresas transnacionais movimentam-se neste mercado livre através do investimento 

directo estrangeiro (IDE), internacionalizando a produção, distribuição e gestão dos bens e 

serviços, correlacionando-se a intensidade da sua acção transnacional com: 

“o número de subsidiárias; o número de países; a quantidade de actividades consideradas como 
actividades estrangeiras; o grau de internacionalização da propriedade e da gestão; o nível de 
internacionalização das actividades centrais de administração e de investigação; e o balanço entre as 
vantagens e as desvantagens para os países onde elas operam” (Waters, 2002:73). 
 

Como já foi salientado, as ETN, protagonistas na competição agressiva que se desenrola 

no mercado global (Murteira, 2003; 2007), têm um grande impacto nas políticas dos Estados 

nacionais, os quais procuram em simultâneo “atrair o investimento das ETN” e apoiar “as suas 

próprias empresas na competição global” procurando assegurar a chamada “competitividade 

estrutural” (Ibid., 2003:48), isto é, atrair e manter as empresas transnacionais, promovendo, por 

exemplo, “a estabilidade monetária, o sistema fiscal, a ‘flexibilidade’ do mercado de trabalho, o 

funcionamento dos tribunais” (Ibid., 2007:132). 

 Estas empresas, dependendo da posição no extremo do espectro político, ora são 

encaradas como “veículos para práticas de exploração intoleráveis e desumanas que se verificam 

por todo o globo”, ora são “virtuosas fontes de investimento, de transferência de tecnologia e de 

promoção da força de trabalho”; numa crítica mais moderada, são consideradas responsáveis 
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pelo enfraquecimento da legitimidade e autoridade do Estado-nação, devido ao seu “crescimento 

tão grande e poderoso” (Waters, 2002:73). 

 O desenvolvimento destas empresas resultou de um processo de longo prazo, que 

conheceu uma aceleração a partir da década de 1960, consolidando-se em finais da década de 

1980 com o rápido crescimento do comércio, a abertura da Ásia aos negócios e a interacção 

entre comércio livre e comunicações livres que alteraram o modelo de negócios (Kalestsky, 

2011), conduzindo à emergência de “verdadeiras indústrias globais, dominadas por grandes 

empresas de diversas nacionalidades, produzindo e comercializando em todas as grandes 

economias do mundo”, procurando “uma optimização espacial das oportunidades de produção e 

de lucro” (Waters, 2002:74;75). Constitui-se uma tríade mundial de investidores, que numa fase 

inicial, cultivaram uma especialização regional de base histórica (ligada ao colonialismo e ao 

imperialismo) e de proximidade geográfica, “as empresas norte-americanas tendem a investir na 

América Latina e em algumas zonas do Sul asiático; as Europeias em África, Brasil, Ásia do Sul e 

Europa de Leste; as empresas japonesas dominam o investimento na Ásia oriental e na 

Australásia” (Ibid.:76). 

 Entretanto, emergem novas formas de empresas multinacionais, as que se afirmam 

como “uma ‘aliança’, um acordo entre empresas que pode envolver permutas equitativas, 

transferências de tecnologia, licença de produção, divisão de fabrico de componentes e de 

montagem, partilha de mercado ou rebadging”22 (Ibid.:76); as que entregam o processo de 

produção (quer manufactureira quer serviços) a terceiros localizados nos países emergentes, as 

chamadas “companhias plataforma” (termo atribuído pelo economista Charles Gave) ou 

Complat, “que vendem em todo o lado, mas que parecem não produzir em lado algum” 

(Kaletsky, 2011:96), como por exemplo a IKEA, a Nokia, a Apple e a Nike. 

 As companhias plataforma não se preocupam com o processo produtivo, que no modelo 

tradicional é considerado o elo mais importante da cadeia de valor23, ao invés “estas companhias 

criam plataformas para os produtos que concebem, que depois vendem a baixo preço a partir de 

fábricas localizadas nos mercados emergentes. As Complats distribuem então lucrativamente 

esses produtos, comprados a fabricantes a baixo custo, por consumidores relativamente 

afluentes, primeiro na América e na Europa, mas também cada vez mais no próprio mundo 

                                                
22 Waters (2002:168) explica que rebadging (remarca) significa que empresas aliadas vendem umas às outras os produtos das 
suas próprias marcas. O exemplo apresentado foi a venda de carros da Honda produzidos na Grã-Bretanha como Rovers. 
23 A cadeia de valor de uma actividade económica é composta por três elos “primeiro, a concepção e a idealização de um 
produto ou serviço; segundo a sua produção ou preparação; terceiro, a sua publicitação e distribuição”. Nos modelos 
empresariais tradicionais, o processo produtivo é considerado “o trunfo competitivo principal” (Kaletsky, 2011:96). 
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emergente” (Ibid.:96-97). A este tipo de companhias plataforma são associados um conjunto de 

efeitos colaterais lucrativos: permitem o controlo da inflação, pois os produtos são mais baratos, 

e a transferência da produção diminui o poder reivindicativo dos trabalhadores e intensifica a 

concorrência; minimizam os impostos, pois a deslocalização do processo produtivo representa 

um défice comercial para os países que optaram por esta forma de gestão das empresas, as 

partes mais lucrativas que são a “concepção, a transferência tecnológica, o know-how da gestão 

e os serviços de apoio ao cliente”, permanecem invisíveis “na contabilidade interna dos contratos 

de compra globais concebidos para maximizar a flexibilidade financeira e minimizar os impostos 

sobre as sociedades” (Ibid.:97); finalmente, imprimem uma estabilidade económica, pois o 

outsourcing do capital e do trabalho – processos que envolvem maior grau de volatilidade – 

levam o outsourcing dessa volatilidade dos EUA e da Europa para esses países, que também não 

sairão prejudicados, pois transitam rapidamente de economias agrícolas para economias 

industriais, reduzindo a sua instabilidade económica até ai baseada numa agricultura primitiva e 

instável. 

 Robert Shapiro (2010:17;29) considera que a capacidade de internacionalização e 

adaptação das empresas contribuiu para um aprofundamento da globalização, pois elas 

responderam de forma pronta “à nova disponibilidade de mão-de-obra qualificada barata no 

estrangeiro”, e na indústria transformadora novas descobertas “permitiram aos produtores 

separar e distribuir as peças do processo de produção por todas as fábricas em países 

diferentes”, pelo que no inicio do século XXI, “as empresas com tecnologia e métodos de ponta 

funcionavam de forma legal e eficaz” nos países em desenvolvimento. 

 Esta nova concorrência entre economias avançadas e emergentes conduz, quer a 

profundas transformações tecnológicas nos processos e produtos, aumentando a produtividade 

daqueles que se adaptaram, quer à destruição daqueles que o não fizeram; isto afecta 

empresas, sectores económicos, regiões e países (Castells, 2002). 

Entretanto, o comércio transnacional de serviços tem crescido a ritmo acelerado, com a 

Índia a liderar o processo, beneficiando da subcontratação de serviços cada vez mais complexos 

(Giddens, 2007). Shapiro (2010) julga que nos próximos quinze anos a globalização da indústria 

transformadora dará lugar à globalização dos serviços, que terá efeitos mais amplos, se se 

considerar o peso que ela assume nas economias avançadas. Estas terão de se concentrar: 

“na capacidade de propor novos bens e serviços que os trabalhadores de outros sítios terão de 
produzir em série, gerindo as operações globais que coordenam as redes de produção mundial e 
supervisionarem a área financeira, o marketing e a administração e produzindo mais bens locais e 
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serviços pessoais personalizados, especialmente em áreas como a educação e os cuidados de saúde” 
(Ibid.:35). 
 

 Sirkin et al. (2010:13-14) defendem que a globalização evoluiu para uma globalidade, ou 

seja, uma realidade económica nova e diferente que emerge, na qual: 

“viremos a competir com todos, de toda a parte e por tudo (…) os negócios flúem em todas as 
direcções. As empresas deixaram de ter um centro. A ideia de estrangeiro é estranha. O comércio 
circula e o domínio do mercado altera-se. A ortodoxia empresarial do ocidente interliga-se com a 
filosofia empresarial do Oriente e cria uma nova mentalidade que engloba o lucro e a concorrência 
como a sustentabilidade e a colaboração”. 
 

 Friedman (2007:204) vaticina que, no futuro, organismos como o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio e os G8 (grupo dos oito 

países mais industrializados: EUA, Rússia, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e 

Japão) perderão alguma relevância na gestão da economia e comércio mundial em favor dos 

“indivíduos que compreendem o mundo plano, se adaptam rapidamente aos seus processo e 

tecnologias e andam em frente – sem quaisquer tratados ou conselhos por parte do FMI. Eles 

serão de todas as cores do arco-íris e provirão de todos os cantos do mundo”24. 

 O primado do mercado além de minar a legitimidade e soberania dos Estados-nação 

também pode ameaçar a influência de organismos que têm agido como seus principais 

dinamizadores e agentes activos da globalização, entrando-se numa fase de poderes difusos e 

potencialmente localizados no sector privado empresarial. 

 

2.2.5. O CAPITALISMO FINANCEIRO 

As empresas transnacionais também desempenharam um papel determinante na 

globalização financeira, sendo esta a dinâmica predominante no funcionamento da economia 

mundial. As tecnologias de informação e comunicação (TIC) e a crescente desregulamentação 

dos mercados de capitais nacionais e estrangeiros “permitem que o capital financeiro passe hoje 

a deslocar-se no planeta à velocidade da luz” (Murteira, 2007:26).  

 O capital financeiro pode assumir diferentes modalidades, uma delas é o IDE que 

consiste em participar no capital de uma empresa criada ou existente em outro país, tendo-se 

convencionado que essa participação deve no mínimo atingir os dez por cento. É através do IDE 

                                                
24 Sirkin et al. (2010:18) revelam que nos EUA, os alunos norte-americanos competem pelos lugares nas suas universidades 
“com os melhores alunos de todo o mundo. Nas melhores escolas de Gestão dos Estados Unidos, os estudantes internacionais 
totalizam entre 20 a 30 por cento de todos os inscritos. (…) Daqui a poucos anos, os filhos e as filhas criados nos Estados 
Unidos poderão ser aqueles que procurem um curso de MBA fora do seu país, indecisos entre a Chine Europe Internatiobal 
Business School (CEIBS) em Xangai (que proclama ser uma das 50 melhores escolas de Gestão no mundo), ou a Escola de 
Gestão de Skolkovo, às portas de Moscovo”. 
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que as empresas transnacionais passam a deter um controlo parcial ou total das capacidades 

produtivas no Estado-nacional onde se encontram. O IDE é considerado “a força motriz da 

globalização, mais significativo do que o comércio enquanto transmissor de interdependência 

transnacional” (Castells, 2002:309). Murteira (2007:27) destaca que o IDE deixou de ser detido 

em exclusivo pelos países mais desenvolvidos “que ainda, todavia, investem sobretudo entre si, 

para ser também significativo em proveniência doutras origens”, constituindo a China “o grande 

exemplo”. 

 Contudo, o sector financeiro é por natureza instável, pois a invisibilidade é-lhe intrínseca, 

uma vez que as decisões presentes estão dependentes das “expectativas subjacentes 

relativamente a acontecimentos que ocorrerão num futuro distante, muitas vezes incognoscível, 

mesmo num sentido probabilístico”, pelo que “os preços mais importantes estabelecidos pelos 

mercados financeiros – taxas de juro, câmbio, valor das acções e valor do imobiliário – nunca 

irão reflectir correctamente as condições da economia actual e podem não criar o investimento e 

incentivo necessários para manter a economia em equilíbrio” (Kalestsky, 2011:158,159). 

 Acresce o facto de que os mercados financeiros só parcialmente são moldados pelas leis 

da oferta e da procura, sendo fortemente influenciados “por uma complexa combinação de 

regras de mercado, estratégias comerciais, medidas de motivação política, planos de bancos 

centrais, ideologias dos tecnocratas, psicologia das multidões, manobras de especulação e 

turbulência de informação com origem em vários locais” (Castells, 2002:129-130). 

 Os mercados financeiros tornaram-se verdadeiramente globais, pois a “liberalização de 

movimentos de capitais à escala mundial” (Murteira, 2007:135) potenciou a forma, o volume e a 

variedade de activos financeiros que flúem. Assim como as tecnologias de informação e 

comunicação que movimentam esses activos (locais e nacionais) no mercado global (Castells, 

2002), “a maior parte destes activos financeiros existe agora na forma de bytes que são criados, 

armazenados e transmitidos por essas tecnologias” (Shapiro, 2010:173), sendo 

transaccionados: 

“entre as economias num curto espaço de tempo, de modo que o capital, e portanto as poupanças e 
investimentos estão interligados mundialmente, dos bancos aos fundos de pensões, do mercado 
bolsista ao mercado de câmbios. Assim, os fluxos de capital aumentaram de forma espectacular em 
volume, em velocidade, em complexidade e ligação” (Castells, 2002:125). 
 

Pelo que, inevitavelmente, esta é considerada a vertente da vida económica mais globalizada 

(Castells, 2007; Shapiro, 2010; Waters, 2002). 
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 Castells (2002) aponta cinco factores para a progressiva interdependência global dos 

mercados financeiros, os quais considera serem a “espinha dorsal” da economia global: (1) a 

desregulamentação e liberalização dos mercados financeiros na maioria dos países; (2) os 

progressos nas infra-estruturas tecnológicas que permitem o processamento veloz da complexa 

informação inerente às transacções; (3) a natureza dos novos produtos financeiros; (4) os 

movimentos de especulação dos fluxos financeiros ora para valorização ora para minimização de 

perdas; (5) as empresas de avaliação do mercado (Standard & Poor e Moody’s) que avaliam 

títulos e economias nacionais de acordo com os padrões globais de contabilidade. 

 O período entre 1992-2007, conhecido como “Grande Moderação”25 foi marcado pela 

estabilidade a nível da inflação, do desemprego e de um ciclo de crescimento contínuo em toda a 

economia mundial com impacto no sector financeiro: 

“em 1989, a globalização tinha ajudado a enfraquecer os sindicatos, cartéis de produtos de consumo, 
monopólios protegidos nacionalmente e outros obstáculos estruturais à concorrência que haviam sido 
largamente responsáveis pela estagflação da década precedente. Em resultado, as pressões 
inflacionárias diminuíram em todo o mundo (…). Com o tempo, o sucesso da inflação baixa começou 
a transformar as atitudes de governos, eleitores e banqueiros centrais. Com os preços relativamente 
estáveis, os governos e bancos centrais podiam de novo começar a usar as taxas de juro para 
favorecer o emprego e o crescimento” (Kaletsky, 2011:105-106). 
 

Em consonância com essa estabilidade económica, ocorre uma verdadeira revolução 

financeira, caracterizada pelo recurso a empréstimos, quer por parte de empresas quer de 

consumidores, e facilitada pela oferta de crédito bancário, pois: 

“a inovação financeira levou também a que as poupanças aplicadas anteriormente em propriedades e 
outros activos ilíquidos pudessem ser usados colateralmente para prover aos empréstimos a 
consumidores e empresas. (…) Proprietários comuns e os pequenos empresários tiveram a 
oportunidade de aligeirar os seus gastos, repartindo-os ao longo da vida, e de gerir as suas finanças 
de um modo só acessível previamente a multinacionais e negócios de famílias importantes” (Kaletsky, 
2011:92). 
 

Regista-se um boom de pedidos de empréstimos e endividamento como resultado 

natural do recurso ao crédito e outros produtos financeiros mais sofisticados. A “Grande 

Moderação” é marcada a partir de 2001 pelo “fundamentalismo do mercado”, pela excessiva 

confiança na capacidade dos mercados em se auto-gerirem e pelos excessos no crédito, “a 

decisão ideológica de confiar no mercado a decisão de determinarem os limites do seu próprio 

comportamento conduziu inevitavelmente a problemas” (Kaletsky, 2011:132). 

                                                
25 Segundo informa Kaletsky (2011:94), a expressão “A Grande Moderação”, foi o título atribuído por Ben Bernanke, chairman 
da Reserva Federal Norte-Americana, a um discurso que proferiu em Fevereiro de 2004, para assinalar e explicar “o declínio 
substancial em termos de volatilidade macroeconómica” registado na economia mundial nos últimos vinte anos. 
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Por isso, quando, subitamente, uma profunda crise atravessa os mercados financeiros, 

mediante sucessivos processos de contágio, com epicentro no eixo atlântico Estados Unidos–

Europa, o pânico apodera-se dos investidores e os mercados perdem a sua racionalidade.  

 

2.2.6. A CRISE DO CAPITALISMO 3.0. (2007 -     ?    ) 

No início de 2007, os dados da economia norte-americana aferiam um crescimento 

saudável, comprovado pelos resultados das empresas, o principal risco identificado pela Reserva 

Federal Norte-Americana (FED) era a subida dos preços e, na Zona Euro, a contínua subida da 

taxa de juro pelo Banco Central Europeu. Porém, inesperadamente, a falência de algumas 

empresas ligadas à gestão dos denominados hedge funds26 precipitam os acontecimentos. Essas 

empresas tinham investido nos designados “activos de risco” provenientes da titularização de 

créditos originários do mercado subprime27:  

“a ideia é simples apesar de genial, mas sobretudo potencialmente perigosa pelos efeitos de contágio 
que propicia em caso de crise: a entidade que financia, por exemplo, a compra de uma habitação, 
pode utilizar a respectiva hipoteca como activo para criar um fundo e vendê-lo ao mercado. Desta 
maneira, o dinheiro ‘não pára’, sendo no fundo os agentes económicos que se financiam 
mutuamente. Claro que os problemas começam no dia em que as casas (e portanto as respectivas 
hipotecas) perdem valor, o que se reflecte de imediato no valor dos fundos e pode acarretar perdas 
expressivas para os seus detentores” (Farto & Morais, 2008:40). 
 

 As notícias de que algumas empresas financeiras enfrentavam dificuldades geraram uma 

onda de desconfiança entre os investidores que se traduziu em “vendas massivas de activos 

financeiros, independentemente de uma avaliação racional do seu valor”, para além duma fuga 

“dos activos de risco (bolsa e produtos titularizados, mas também de emissões de dívida privada 

de empresas, financeiras ou não financeiras”, crescendo a procura de ouro e títulos de dívida 

pública (Ibid.:40). 

 Contudo, aquilo que se julgava ser um problema do sistema financeiro alastrou-se à 

designada economia real com a falência do Lehman Brothers (o quarto maior banco de 

investimentos dos EUA, com operações financeiras espalhadas por todo o mundo), em Setembro 

de 2008, “o Lehaman precipitou ‘um colapso total da confiança’ entre os depositantes e 

                                                
26 Os hedge funds são fundos de investimento criados “por um grupo de gestores que tentam captar poupanças que depois 
aplicam no mercado financeiro”, comportam um maior risco que os fundos de investimento em geral, pois permanecem “ 
‘imunes’ aos mecanismos de regulação/supervisão dos sistemas financeiros em que estão inseridos” (Farto & Morais, 2008:41). 
27 O subprime constitui um crédito à habitação classificado como de alto risco, que foi concedido nos EUA a indivíduos/famílias 
com baixos rendimentos, em paralelo com a redução das taxas de juro pela Reserva Federal Norte-Americana com o intuito de 
estimular o mercado imobiliário. Porém, a subida das taxas de juro, entre 2004 e 2006 de “1% para 5,25% (…) naturalmente 
criou dificuldades ao investimento e à capacidade de endividamento e de cumprimento dos compromissos financeiros das 
famílias que, em termos de risco, se situavam nos escalões mais problemáticos” que entraram em incumprimento (Farto & 
Morais, 2008:40). 
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credores em todas as principais instituições financeiras” afectando em seguida “a economia real 

do consumo, do comércio global e da procura de bens industriais” (Kaletsky, 2011:177). 

A quebra de confiança agudizou-se com sucessivas falências e intervenções estatais no 

sistema financeiro numa tentativa de aclamar os mercados, injectando liquidez adicional. O 

resultado “foi uma recessão mundial que teve o seu pico em 2009” em que o “PIB mundial 

recuou 0,5%. O comércio externo foi arrasado, com uma quebra histórica de mais de 10% num 

ano” (Pires, 2011: §4). 

Kaletsky (2011:324) complementa a análise desta crise, anexando uma outra causa que 

se prende com: 

“os desequilíbrios do crescimento e do consumo – entre países que pediram emprestado e 
consumiram demasiado durante os anos que antecederam a crise e aqueles que geraram poupança 
e produção excedentária (…). O primeiro grupo de países engloba não apenas os Estados Unidos e a 
Grã-Bretanha, mas também a Espanha, a França, a Itália e quase todos os países do sul e centro da 
Europa. O segundo grupo de países, com excesso de poupança e elevados excedentes comerciais, é 
mais pequeno em número: a China, a Alemanha, o Japão, o Taiwan e os produtores de petróleo, 
incluindo a Rússia”. 
 

Numa tentativa de ultrapassar a recessão provocada pelo subprime foram, temporária e 

aparentemente, recuperadas as teorias Keynesianas, “levando os estados a injectar milhares de 

milhões de euros na economia”, no entanto, “para voltar a pôr as respectivas economias a 

mexer, os estados acabaram por gastar o que não tinham, aumentando os défices e os rácios de 

dívida. Um endividamento galopante que assustou os mercados e despoletou a actual crise de 

dívida soberana” (Pires, 2011: §5).  

O capitalismo financeiro criou a crise (2007-2009) que os Estados têm de pagar, 

impondo políticas de austeridade que afectam o crescimento, estrangulam os seus cidadãos-

contribuintes e geram desemprego e, consequentemente, a economia real entra em recessão. 

Entretanto, o nervosismo dos mercados e as sucessivas fases depressivas das 

economias ocidentais além de facilitarem o esvaimento do poder no eixo atlântico EUA-Europa, 

potenciam uma crise global, uma vez que o crescimento económico dos países em ascensão se 

correlaciona com a capacidade de importação e consumo do Ocidente. 

Na óptica de Kaletsky (2011) esta crise representa uma crise do capitalismo, o 

Capitalismo 3.0.28, significa a queda de toda uma filosofia política e económica, contudo, o 

                                                
28 Andrew Gamble (citado por Kaletsky, 2011:49-50) distingue crise do capitalismo de crises no capitalismo. As crises no 
capitalismo remetem para “os ciclos financeiros regulares que produzem falências e choques ao longo da história da economia e 
ajudaram a reorganizar os negócios por via do processo da ‘destruição criativa’ de Shumpeter”. Já a crise do capitalismo é 
transformadora, no sentido em que “aquilo que é reorganizado não é apenas um grupo de empresas ou de indústrias, mas o 
próprio sistema capitalista”. 
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capitalismo global só poderá ser substituído pelo capitalismo global29, embora com outra 

configuração, será o autor do Capitalismo 4.0., o qual, augura o autor, será mais bem sucedido 

do que o sistema anterior mas, avisa, levará muitos anos a completar-se, dependendo a sua 

concretização de algumas variáveis: 

“as extraordinárias oportunidades criadas pela tecnologia, pela globalização e pelas mudanças sociais 
na alvorada da era do capitalismo 4 sugerem que o novo modelo económico será mais próspero do 
que o precedente, desde que a nova geração de políticos e empresários saibam jogar bem as suas 
cartas (…). Se assim, não for, e a América e a Europa não mostrarem a flexibilidade ideológica 
necessária para que o capitalismo 4 tenha êxito, a política económica das próximas décadas será 
provavelmente determinada pela China e por outras nações autoritárias neocapitalistas e não por 
democracias ocidentais” (Kaletsky, 2011:10). 
 

Entretanto, foi declarado o óbito do Consenso de Washington, em Abril de 2009, 

aquando da Cimeira do G20 (grupo dos vinte países mais industrializados), realizada em 

Londres, pelo, então, Primeiro Ministro britânico, Gordon Brown, na qual transpareceu a vontade 

em aduzir alterações na condução da economia mundial, todavia: 

“the summit didn’t retreat form much of the economic orthodoxy that has guided policy makers since 
the 1980s, such as free trade and open capital markets, a collection of ideas broadly known as the 
‘Washington Consensus”. Mr Brown, as the U.K.’s finance minister, was for years a practitioner” 
(Weisman & Macdonald, 2009:§5). 
 

John Williamson (2009:§1) progenitor do termo “Consenso de Washington” rompe com 

essa perspectiva, constatando que “yet the most of the governments of the world seem to be 

determined to follow the precepts originally enshrined in my ten points under the Washington 

Consensus heading”, acrescentando que o problema desse Consenso residiu no tratamento e 

reinterpretação que foi sendo dada pelos governos: 

“some of the critics have doubtless never troubled to read the original and therefore fallen to the 
populist reinterpretation of the Washington Consensus as a neoliberal tract (…). The problem with this 
interpretation is that there never has been a consensus in Washington or anywhere else in favour of 
monetarism, ‘supply-side economics’, belief in the ubiquity of perfect competition, the immorality of 
state action to redistribute income from rich to poor, and the other cranky right-wing doctrines that 
have been grouped under neoliberalism” (Ibid.:§2). 

 
Entretanto, e enquanto não se reinventa o modelo sociopolítico do Ocidente, alguns 

analistas falam já de um novo consenso, o “Consenso de Pequim”, termo inventado em 2004, 

por Joshua Cooper Ramo, para destacar o caminho alternativo seguido pela China que passa 

pela inovação e experimentação: 

“a development approach driven not by a desire to make bankers happy, but by the more 
fundamental urge for equitable, high-quality growth – because no other formula can keep China from 

                                                
29 Kaletsky (2011:07) considera o capitalismo como “um sistema social com grande capacidade de adaptação que muda e 
evolui em reacção a um ambiente em constante transformação. Quando o capitalismo é seriamente ameaçado por uma crise 
sistémica, emerge uma nova versão que melhor se ajusta ao ambiente em transformação e que substitui o modelo previamente 
dominante”. A crise de 2007-2009, remata o autor, constitui o catalisador para a quarta transformação sistémica do capitalismo. 
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exploding. (…) the Beijing Consensus demands that ideas such as privatisation and free trade be 
approached with incredible caution. It is defined by a ruthless willingness to innovate and experiment 
(…); a lively defence of national borders and interests (…); and by the increasingly thoughtful 
accumulation of tools of asymmetric power (…). The goal: growing while holding on to independence” 
(Ramo, 2004, §4-5). 
 

Destaca Ramo que o Consenso de Pequim começa a ser perspectivado como um 

modelo de crescimento, que embora não pretenda desafiar os EUA, pode conduzir a uma lenta 

deslocação da liderança ideologica, “the power of a model for global development (…) is 

attracting adherents at almost the same speed the US model is repelling them”, pelo que “as 

other nations are drawn into China’s orbit by its economic power and the appeal of Beijing 

Consensus development, you can probably guess which way most of the world may lean” 

(Ibid.:§9). 

Alain Gresh (2008:§9) segue uma linha de pensamento semelhante, argúi o autor que 

diversos factos confirmam uma mutação nas relações internacionais, nomeadamente a queda da 

dominação hegemónica do Ocidente e que: 

“for the first time since decolonisation, the countries of the South are able to follow their own political 
direction, and find partners, states as well as businesses, not aligned with the US vision. New 
relationships are being forged, as demonstrated by the China-Africa summit, or the BRIC (Brazil, 
Russia, India, and China) foreign ministers’ meeting in New York on 26 September. Countries can 
plan their own development without having to accept the unfavourable terms of the old ‘Washington 
Consensus’”. 

 
Kaletsky (2011:396) não acredita nessa possibilidade, pois “a influência da China sobre 

a economia mundial tem mais a ver com a sua densidade populacional do que com o seu 

sucesso económico”, e mesmo que alguns países se inspirem no modelo chinês “isso não 

significa que possam seguir o caminho dos chineses”. O autor prefere apostar na transformação 

do capitalismo, que terá de se basear em dois pressupostos: (1) capitalismo e democracia, 

ambos têm de sobreviver, “têm uma característica crucial em comum: são ambos mecanismos 

que encorajam os indivíduos a canalizar a sua criatividade, esforços e espírito de competição 

para descobertas de soluções para problemas materiais e sociais”, sendo, no entanto, 

necessário tempo e incentivos adequados “para que a concorrência empresarial e a criatividade 

humana possam lidar com os problemas comuns da sociedade e satisfazer também os desejos 

materiais individuais”30 (Ibid.:28;31); (2) o reconhecimento de que mercados e instituições 

políticas são falíveis, “governo e mercado competitivos podem ambos conduzir a erros e que o 

mundo é demasiado imprevisível e complexo para ser conduzido por uma estrutura institucional 

                                                
30 Na interpretação de Adam Smith a “ ‘mão invisível’ dos mercados competitivos coordena automaticamente as acções de 
milhões de indivíduos que perseguem o seu interesse próprio por forma a que elas satisfaçam as necessidade de todos, apesar 
de ninguém pensar conscientemente no bem comum” (Kaletsky, 2011: 30-31). 
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imutável”, pelo que “a atitude racional tem de passar pela vontade de experimentar e por uma 

preferência por políticas e decisões empresariais reversíveis, conduzidas de início a uma escala 

modesta e de forma descentralizada” (Ibid.:54). 

A nova economia do futuro será mista e adaptativa, prossegue Kalestsky, mista porque 

envolve o sector público e privado, uma vez que a existência da economia de mercado depende 

de um governo competente e eficaz, um “governo eficaz e [uma] iniciativa privada dinâmica são 

simbióticos, não mutuamente exclusivos” (Ibid.:234). Adaptativa, pois as relações económicas 

entre Estado e mercados estarão sujeitas a mudanças, “as políticas do governo, assim como o 

comportamento do mercado e as expectativas das empresas, terão de evoluir continuamente, 

conforme a adaptação do sistema económico às condições em transformação criadas para esse 

mesmo comportamento” (Ibid.:325). 

No entretanto, a economia global enfrenta alguns riscos, Kaletsky (2011:270-271) 

identifica a curto prazo, o perigo de uma recaída recessiva que impeça a recuperação global; a 

médio prazo, “défices governamentais excessivos, sistemas bancários paralisados, a necessidade 

de reequilibrar o crescimento global, especialmente entre a América e a China e entre a 

Alemanha e a Europa do Sul, e (…) a estagflação (…), com a inflação e o desemprego a subir ao 

mesmo tempo”31; e a longo prazo, “as alterações climáticas, os custos das prestações sociais da 

população mais envelhecida e anomalias ao nível da governação e coordenação globais”. 

E, por enquanto, não se vislumbra, num horizonte próximo, uma alternativa catalizadora 

capaz de inverter o curso da crise e permitir um crescimento económico sustentável. 

 

 

 

                                                
31 Kaletsky (2011:324-325) dá conta da necessidade de países como a China e a Alemanha abrandarem as suas políticas de 
promoção da exportação de modo a permitirem uma redução dos défices comerciais dos EUA e de vários países europeus, sob 
pena de tal potenciar conflitos internacionais. Explica o autor que, nos últimos anos, a China aumentou as exportações para os 
EUA e simultaneamente manipulou o sistema monetário global, para tal “forçou os seus cidadãos a trocar os dólares (e euros) 
que arrecadavam com as exportações por yuans a uma taxa cambial artificialmente baixa. O resultado foi que o banco central 
chinês (o Banco do Povo da China ou BPC) se apropriou efectivamente de uma grande parte dos proventos das exportações do 
país, em vez de deixar que estes fossem gastos pelas empresas e trabalhadores chineses em bens de consumo e investimentos 
vindos do exterior”. Estas reservas chinesas em dólares foram investidas na aquisição de obrigações do tesouro americano e nas 
empresas patrocinadas pelo governo. Por seu turno, o tesouro americano encaminhou as poupanças chinesas para a sua 
população através do refinanciamento de hipotecas e cortes nas taxas, “finalmente, os consumidores americanos fecharam o 
‘círculo de manipulação’ usando o dinheiro que receberam do governo e dos emprestadores hipotecários para comprar mais 
bens de consumo aos exportadores chineses, que por sua vez transferiram os seus dólares para o BPC”. A Alemanha usou um 
círculo de manipulação semelhante, através do papel financiador-vendedor para que outros países europeus mantivessem a 
compra de bens alemães. Conclui o autor (2011:330-331) que “ou a China, a Alemanha e o Japão, ao contrário do que hoje se 
espera, aceitam excedentes comerciais muito mais pequenos, ou irão retirar quotas de mercados a outras nações comerciais, 
em especial às economias europeias mais fracas e às economias emergentes. Estas economias mais débeis enfrentarão por isso 
ainda mais as pressões da dívida, do desemprego e do subdesenvolvimento”. 
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2.3. A ECONOMIA BASEADA NO CONHECIMENTO 

O rápido progresso e propagação das tecnologias de informação e comunicação aliado à 

disponibilização de mão-de-obra e capital, verificados durante as décadas de 1980 e 1990, 

levaram as empresas a redireccionarem a sua estratégia comercial, a qual se passou a focalizar 

nos activos intangíveis, o capital político e, nomeadamente, o capital intelectual. 

O capital intelectual incorpora a engenharia do conhecimento (criação e gestão), a 

propriedade intelectual, as marcas registadas, os métodos de negócio, as bases de dados, as 

relações interpessoais, as mudanças organizacionais e o capital humano para mobilizar esses 

conhecimentos; o capital político liga-se à regulamentação, à fiscalidade, às relações de 

influência nos países e mercados (Shapiro, 2010). 

Em finais da década de 1990, círculos políticos e económicos e organizações 

internacionais veiculam o discurso de uma “economia baseada no conhecimento”32 que traduz o 

reconhecimento “of the role of knowledge and tecnology in economic growth. Knowledge, as 

embodied in human beings (as ‘human capital’) and in techonology” (OECD, 1996:09). 

Doravante, a inovação e o crescimento económico assentam nas ideias, na informação e em 

novas formas de conhecimento (Giddens, 2008). Em torno da economia do conhecimento 

elabora-se uma poderosa narrativa que adquire um “carácter de exortação e urgência” como 

corolário de “discursos, práticas e lutas ideológicas, materiais e institucionais, em 

desenvolvimento” (Robertson, 2008:41). 

Castells (2002:95) fala de uma nova economia, em que a informação e conhecimento 

constituem a base da economia que se organiza em rede e tem um alcance global, pelo que a 

qualifica de informacional, global e em rede, apresentando as seguintes características. 

“é informacional porque a produtividade e a competitividade das unidades ou agentes nessa 
economia (empresas, regiões ou nações) dependem basicamente da sua capacidade de gerar, 
processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada no conhecimento. É global porque as 
principais actividades produtivas, o consumo e a circulação, assim como as suas componentes 
(capital, trabalho, matérias primas, administração, informação, tecnologia e mercados), estão 
organizados à escala global, directamente ou mediante uma rede de relações entre agentes 
económicos. É em rede porque, sob as novas condições históricas, a produtividade e a 
competitividade se estabelecem e desenvolvem numa rede global de interacções entre redes 
comerciais”.  
 

                                                
32 Susan Robertson (2008:41) lembra que a ideia de uma economia do conhecimento não é recente, remonta à década de 
1960-70, a trabalhos desenvolvidos por intelectuais e economistas como Peter Drucker (1969), Daniel Bell (1973) e, inspirado 
nestas ideias, na década de 1990, Manuel Castells desenvolve a tese da economia informacional e em rede. A Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico, na década de 1970, desenvolveu a ideia de uma “sociedade de informação”, 
tendo adicionado na década de 1990 o conceito de economia baseada no conhecimento. 
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De modo progressivo, o valor contabilístico das empresas deixa de se concentrar nos 

activos físicos para se concentrar nos activos intangíveis, “actualmente quase dois terços do 

valor de uma empresa provêm daquilo que esta sabe e das ideias e relações que detém” 

(Shapiro, 2010:144), levando a uma expansão do papel económico da inovação. 

A adesão a uma economia baseada no conhecimento cruza interesses privados e 

públicos, as empresas anseiam o lucro, as instituições políticas desejam maximizar a 

competitividade das suas economias, conduzindo a um novo arranjo entre a tecnologia, 

produtividade e competitividade: 

“a produtividade e a competitividade na produção informacional baseiam-se na produção de 
conhecimento e processamento de informação. A produção de conhecimento e a capacidade 
tecnológica são elementos-chave para a concorrência entre empresas, organizações de todos os tipos 
e, em última análise, países” (Castells, 2002:151). 
 

As economias mais avançadas redireccionam parcelas de investimento para a inovação 

e desenvolvimento experimental (I&DE), assim como as grandes empresas: 

“grandes laboratórios de investigação e departamentos criativos procuram novas ideias e tecnologias, 
materiais e processos. Os engenheiros, os designers, os gestores e os negociantes pensam 
constantemente em novos produtos e serviços que poderiam e deveriam ser criados, e no modo 
como os que já existem poderão ser melhorados ou aperfeiçoados para acrescentar novas 
combinações e características” (Sirkin et al., 2010:29) 
 

Doravante, o crescimento e a produtividade passam a correlacionar-se com o progresso 

técnico e a acumulação de conhecimento e informação. A Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Eonómico (OCDE) enfatiza a necessidade de cada Estado prosseguir políticas 

de incentivo à investigação e inovação, mediante investimentos públicos e mesmo privados: 

“a country’s science system takes on increased importance in a knowledge-based economy. Public 
research laboratories and institutions of higher education are the core of the science system, which 
more broadly includes government science ministries and research councils, certain enterprises and 
other private bodies, and supporting infrastructure. In the knowledge-based economy, the science 
system contributes to the key functions of: i) knowledge production – developing and providing 
new knowledge; ii) knowledge transmission – educating and developing human resources; and iii) 
knowledge transfer – disseminating knowledge and providing inputs to problem solving” (OECD, 
1996:21). 
 

Organizações como a OCDE e o Banco Mundial desenvolveram indicadores para medir e 

orientar os Estados na transição para uma economia baseada no conhecimento (Robertson, 

2008). É nesse contexto, que o Banco Mundial partindo do pressuposto de que a aplicação do 

conhecimento é uma das chaves do crescimento económico global, e ciente de que muitos 

países falham na sua promoção, resolve disponibilizar instrumentos como o Knowledge 
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Assessment Methodology (KAM)33- que integram um conjunto de ferramentas que, além de 

constituírem uma base de trabalho com vista a uma transição para a economia baseada no 

conhecimento, facultam a certificação do grau de inserção de cada país nessa economia e um 

meio de comparação com outros face à capacidade de competir na economia global do 

conhecimento, pois: 

“by building on their strengths and carefully planning appropriate investments in human capital, 
effective institutions, relevant communications technologies, and innovate and competitive enterprises, 
developing countries can capitalize on the knowledge revolution” (World Bank Institute, s.d.,1). 
 

Essa metodologia (KAM) preconiza quarto pilares para a economia do conhecimento e 

uma variedade de indicadores (Quadro IV). 

 

Quadro IV - Knowledge Assessment Methodology (KAM) 
Mapping the four pillars of the knowledge economy to the KAM basic scorecard 

Pillar Indicator 
Economic and institutional regime  Tariff and non-tariff barriers 

 Regulatory quality 
 Rule of law 

Education and skill population  Adult literacy rate 
 Gross secondary enrolment rate 
 Gross tertiary enrolment rate 

Information infrastructure  Telephones per 1,000 people 
 Computers per 1,000 people 
 Internet users per 1,000 people 

Innovation system  Royalty payments and receipts US$ per person 
 Technical journal articles per million people 
 Patents granted to nationals by the US Patent 

and Trademark 
 Office per million people 

      Fonte: World Bank Institute: Measuring Knowledge in the World’s Economies, s.d., p.3 

 

O primeiro pilar, “Contexto económico e institucional”, analisa o incentivo ao uso 

eficiente do conhecimento, à sua produção e à promoção do empreendedorismo; o segundo 

pilar, “Educação e competências”, concentra-se nos níveis de educação e competências 

necessárias à criação, partilha e uso adequado do conhecimento; o terceiro pilar, “Infra-

estruturas de comunicação e conhecimento”, centra-se nas infra-estruturas necessárias a uma 

comunicação efectiva e à disseminação e processamento da informação; o quarto pilar “Sistema 

de inovação” focaliza-se nas entidades nacionais, empresas, centros de investigação, 

                                                
33 O Banco Mundial oferece os seus préstimos aos países que desejem iniciar a sua transição para a economia do 
conhecimento, através de um conjunto diversificado de intervenções: “the World Bank Institute’s knowledge for Development 
Program helps client countries build their capacity to access and use knowledge to strengthen their competitiveness and increase 
their economic and social well-being. The program works with clients to design and develop realistic and achievable knowledge-
based development strategies. It helps countries assess how they compare with others in their ability to compete in the 
knowledge economy end to identify appropriate policies to help them achieve their goals” (World Bank Institute, s,d.,10). 
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universidades, peritos, consultores e outras organizações envolvidas na captação do crescente 

stock de conhecimentos globais, assimilando e adaptando-o às necessidades locais e à criação 

de novas tecnologias. 

Estes pilares corporizam as áreas de intervenção prioritária, a serem dinamizadas e 

promovidas, no âmbito de uma estratégia nacional de integração na economia baseada no 

conhecimento. 

Murteira (2004) considera que a economia baseada no conhecimento integra a dinâmica 

endógena do capitalismo global, encontrando-se, porém, numa fase precoce de desenvolvimento, 

pelo que é mais adequado enunciar o momento como de transição para uma economia baseada 

no conhecimento, na qual convivem alguns dos seguintes indicadores: uma concentração do 

emprego e da produção nos serviços intensivos em conhecimento (educação, saúde, I&DE, 

serviços informacionais, formação e gestão de recursos humanos, estudos de mercado, 

auditoria, consultoria em gestão); a generalidade das actividades incorporam as novas 

tecnologias de informação e comunicação; uma intensificação da inovação e do 

empreendedorismo; o capital intelectual (organizacional e humano) torna-se principal fonte de 

riqueza e rendimento; uma elevada qualidade do sistema educativo e uma mão-de-obra com 

níveis elevados de instrução; crescimento de uma nova classe de trabalhadores, os trabalhadores 

do conhecimento; e um aumento da esperança média de vida. 

Em suma, a componente mais visível duma economia baseada no conhecimento exibe: 

“um contexto macroeconómico e macro-social dotado de certas características básicas favoráveis à 
produção e aproveitamento do conhecimento; sistemas nacionais e locais de inovação operativos; 
recursos em ‘trabalhadores do conhecimento’ devidamente instruídos; infra-estrutura tecnológica 
devidamente apoiada nas TIC” (Murteira, 2004:90). 
 

A aliança entre a investigação fundamental (fonte última na geração de conhecimento) e 

a aplicada (I&D) torna-se imprescindível: 

“a investigação académica avançada e um bom sistema educativo são condições necessárias mas 
não suficientes para países, empresas e indivíduos entrarem no paradigma informacional. Assim, a 
globalização selectiva da ciência não incita à globalização da tecnologia. O desenvolvimento 
tecnológico global precisa da ligação entre ciência, tecnologia e sector comercial, tal como com as 
políticas nacionais e internacionais (…). As multinacionais e as suas redes de produção são, ao 
mesmo tempo, instrumentos de dominação tecnológica e canais de difusão tecnológica selectiva. As 
multinacionais são responsáveis pela esmagadora maioria da I&D não pública e usam este 
conhecimento como eixo central na concorrência, penetração nos mercados e apoio governamental. 
Por outro lado, pelo crescente custo e importância estratégica da I&D, as companhias empenham-se 
em esforços de cooperação na investigação com outras companhias, com universidades e com 
instituições públicas de investigação (…) por todo o mundo” (Castells, 2002:154). 
 

A União Europeia não quis excluir-se do processo de integração numa economia baseada 

no conhecimento, pelo que em Março de 2000, organizou uma reunião extraordinária, em 
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Lisboa, a fim de definir um novo objectivo estratégico a concretizar-se até 2010, “tornar-se no 

espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento e capaz de 

garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com mais 

coesão social” (Conselho Europeu de Lisboa, 2000, Conclusão 5), de modo a responder à 

“mutação resultante da globalização e dos desafios de uma nova economia baseada no 

conhecimento” (Ibid., Conclusão 1). 

Para facilitar a consecução do objectivo estratégico delineado foi introduzida uma nova 

metodologia, o “Método Aberto de Coordenação” e reforçado o papel de orientação e 

coordenação do Conselho Europeu “por forma a assegurar uma direcção estratégica mais 

coerente e um acompanhamento dos progressos realizados”, sendo também estabelecida uma 

reunião anual do Conselho Europeu, na Primavera, “tendo em vista definir os mandatos 

pertinentes e assegurar o respectivo acompanhamento” (Ibid.:conclusão 7). Porém, “até agora 

os resultados têm-se revelado bem abaixo das expectativas – a tal ponto que a ambição de se 

tornar a economia mais competitiva do mundo por volta de 2010 foi largamente ridicularizada” 

(Giddens, 2007:33). 

Com efeito, a Estratégia de Lisboa, nome pela qual ficou conhecida, procurou colmatar a 

ansiedade europeia face à crescente perda de protagonismo na economia global, procurando a 

alavancagem económica que não foi alcançada com a consolidação do mercado único e com a 

introdução do euro. No entanto, a Europa enfrenta taxas elevadas de desemprego, um 

envelhecimento da sua população, dividas públicas elevadas e um declínio do crescimento e 

produtividade média, “ou seja, têm pouco ou nenhum dinheiro para investir nas áreas 

abrangidas pela Agenda de Lisboa” (Ibid.:34). 

Na opinião de Shapiro (2010), a Europa sofre de uma “dissonância cognitiva financeira”, 

uma vez que continua a concentrar as suas trocas comerciais entre os seus Estados-membros 

ou com os EUA e o Japão, e quanto ao investimento estrangeiro, já foi ultrapassada pelos 

mercados emergentes, “a não ser que as grandes nações europeias modifiquem as suas 

atitudes e os padrões de comércio e de investimento já muito enraizados, em 2020, a maior 

parte deles terá de lutar por salvar os seus próprios mercados internos em redução” (Ibid.:35). 

Opina o autor que os políticos e os cidadãos europeus são avessos às mudanças que exigem 

uma maior desregulamentação, uma liberalização e um recuo no sistema de segurança social, 

“aumentar a produtividade exige uma vontade de mudar a forma como as empresas trabalham, 

para que possa tirar partido das novas tecnologias”, pois apesar dos investimentos realizados 
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nessa área na década de 1990, esses não se repercutiram em termos de produtividade34, “pois 

tal envolveria despedimentos em larga escala, reatribuição e redefinição dos postos de trabalho” 

(Ibid.:58).  

O investimento e a poupança representam também um problema europeu devido ao 

lento crescimento e ao aumento dos impostos, pelo que conclui Shapiro (2010):  

“uma cultura económica e politica que estimule a inovação parece, igualmente, estar fora do alcance 
(…) de grande parte da Europa, pois depende das leis e das atitudes que apoiam directamente o 
empreendedorismo. Camada de subsídios, de regulamentações e de redes continuam a proteger 
actualmente todos os negócios estabelecidos (…), e criar um novo negócio continua a ser quase uma 
anomalia (…) os mercados de capitais da Europa estão organizados para financiar os défices 
governamentais em vez de financiarem os novos empreendimentos” (Ibid.:58-59). 
 

As explicações para a fraca prestação europeia oscilam pois entre a ausência de 

reformas estruturais de fundo e as deficiências na política macroeconómica que se caracterizam 

por um estímulo débil à inovação, à produtividade e ao crescimento. 

A transição para uma economia baseada no conhecimento apresenta-se com um 

processo complexo, exigindo um esforço concertado de entidades públicas e privadas, locais, 

nacionais e transnacionais, no qual a engenharia do conhecimento e a inovação mesclam-se com 

a racionalidade mercantil de maximização dos lucros e constituem o cerne da competição e 

sucesso no mercado global. 

 

2.4. A NOVA DIVISÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

2.4.1. AS MUTAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO 

Nas sociedades ocidentais, nomeadamente na europeia, o trabalho foi consagrado como 

um direito, com estatuto, em termos individuais e colectivos, de utilidade social, política e 

económica, endógeno à construção identitária de cada indivíduo, indutor de rendimentos e 

benefícios dos sistemas de protecção social, factor de integração social e de exercício pleno da 

cidadania, elemento estruturante na constituição psicológica do indivíduo, revelando-se um dos 

pilares da democracia e do capitalismo (Amaro, 2008; Giddens, 2008; Santos, 2006) e “factor 

decisivo de preservação da coesão das sociedades (…) principal campo de organização das 

desigualdades e das oportunidades dos indivíduos” (Estanque, 2005:117). Com efeito: 

                                                
34 Num estudo realizado em 1997, em seiscentas grandes empresas norte-americanas, Brynjolfsson (citado por Castells, 
2002:111) constatou que os investimentos em tecnologias de informação conduzem a ganhos de produtividade, mas estes 
variam consoante a prática gestionária imprimida: “os utilizadores mais produtivos de TI tendem a empregar uma combinação 
sinergética entre uma estratégia comercial focada no cliente e uma estrutura organizacional descentralizada. Ao contrário, as 
empresas que simplesmente incorporam as novas tecnologias nas antigas estruturas (ou vice-versa) são significativamente 
menos produtivas”. 
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“no modelo da contratualização social da modernidade capitalista o trabalho foi a via de acesso à 
cidadania, quer pela extensão aos trabalhadores dos direitos cívicos e políticos, quer pela conquista 
de direitos novos específicos ou tendencialmente específicos do colectivo de trabalhadores, como o 
direito do trabalho e os direitos económicos e sociais” (Santos, 2006:307). 
 

Quanto aos mercados de trabalho partilham princípios básicos de qualquer mercado de 

serviços e bens, regulado pela oferta (conjunto de indivíduos disponíveis para trabalhar) e pela 

procura (a necessidade, manifestada pelas empresas ou outras entidades, na utilização dos 

serviços prestados pelos trabalhadores), o preço é o salário pago ao trabalhador que remunera a 

sua produtividade e o motiva. Conciliam-se os interesses dos trabalhadores com o das entidades 

patronais na mira do lucro, “o mercado de trabalho organiza de forma descentralizada estas 

duas vontades independentes, que prosseguem objectivos muito próprios. [E o seu sucesso] 

depende de forma crucial do ritmo e da eficiência com que as duas partes se encontram no 

mercado para conciliar as respectivas vontades” (Centeno & Novo, 2008a:132). 

O sucesso das partes contraentes é equacionado, no caso das empresas, pela qualidade 

dos seus investimentos e grandeza dos seus lucros, por parte do trabalhador, pelo investimento 

no seu potencial produtivo através da educação e formação que alarga o seu leque de opções 

laborais: 

“os melhores pares trabalhador/empresa vão sobreviver e perdurar no tempo, os maus pares vão ser 
dissolvidos e substituídos (…). Os dados revelam que os indivíduos investem activamente [na] procura 
do ‘par perfeito’ ao longo da sua participação no mercado de trabalho. De início a rotação é muito 
intensa, sendo ai que se concentra a maior parte das mudanças de emprego (…). Mais tarde, a 
rotação reduz-se até ao momento em que o indivíduo encontra o ‘par perfeito’. Este par é duradouro e 
trabalhador e empresa permanecem juntos por um período longo de tempo” (Centeno & Novo, 
2008a:132,133). 
 

Na regulação desse mercado interagem grupos de interesse, como sindicatos e 

associações patronais, e o poder político que define a legislação laboral, o salário mínimo e as 

políticas activas e passivas de apoio ao emprego35, ou seja, a política social “orientada para a 

segurança social dos cidadãos (…) e a correcção ou compensação dos grandes desequilíbrios na 

repartição funcional e pessoal do rendimento” (Murteira, 2007:57). 

Nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, nas sociedades capitalistas, e 

particularmente na europeia, o mundo do trabalho foi marcado pela linearidade e estabilidade no 

                                                
35 No mercado de trabalho, os economistas distinguem dois tipos de políticas que procuram mitigar os custos individuais e 
sociais do desemprego, as políticas passivas e as políticas activas. As políticas passivas “visam garantir uma fonte de rendimento 
durante o período de desemprego”, através dos subsídios de desemprego”, cuja eventual “generosidade” é olhada como um 
desincentivo à procura de emprego, pois torna o trabalhador menos temeroso, “aumentando a ocorrência e duração do 
desemprego de forma desnecessária”, além disso “diminui o custo do lazer (tornando-o mais atractivo) e aumenta as exigências 
salariais dos desempregados” que passam a recusar qualquer tipo de emprego. As políticas activas incidem sobretudo “na 
formação, subsídios à criação de emprego e actuação dos serviços públicos de emprego no apoio à procura de emprego” 
(Centeno & Novo, 2008b:154, 155). 
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exercício das funções e tarefas, nos formatos e critérios de progressão, nas qualificações 

requeridas, nos direitos e deveres reconhecidos e regulados pelo Estado. 

Porém, as transformações decorrentes da globalização vão ter um impacto profundo no 

trabalho, tornando-o “cada vez mais um bem escasso, fluido e difícil de perpetuar” (Estanque, 

2005:114). Entre essas transformações destacam-se: 

 O acelerado desenvolvimento da informatização e robotização da actividade produtiva, e das 

tecnologias de informação e comunicação, que permitem concomitantemente um aumento 

da capacidade de produção e uma diminuição da necessidade de mão-de-obra, pois, pela 

primeira vez, o crescimento económico ocorre sem o crescimento do emprego, suscitando o 

aumento do desemprego estrutural (Amaro, 2008; Beck, 1999). 

 As empresas começam a encarar os salários como um encargo que afecta a competitividade 

e os lucros pelo que iniciam a procura de recursos humanos mais baratos a nível global 

(Kovács, 2008; Shapiro, 2010). Mediante o offshoring e o outsourcing, deslocalizam parcelas 

ou a totalidade do processo produtivo, transformando o trabalho “num recurso global sem 

que se tenha criado um mercado global de trabalho” (Santos, 2006:266).  

Castells (2002:304) considera mesmo ser analiticamente falacioso falar-se em mercado 

global de trabalho, pois “é altamente constrangido pelas instituições, cultura, fronteiras, 

política e xenofobia, e assim continuará num futuro próximo”. O autor concede apenas uma 

excepção “para uma pequena fracção da força de trabalho, composta por profissionais com 

elevados conhecimentos em termos de inovação e de investigação, engenharia de ponta, 

gestão financeira, serviços empresariais avançados e entretenimento” (Ibid.:308). 

A geografia dos sistemas de trabalho é reconfigurada, “porque o espaço social onde decorre 

a produção de riqueza pode não ser mais ‘mapeado’ em termos de lugares ou de territórios 

(…) ou ainda de distâncias territoriais (…), ou mesmo de fronteiras territoriais” (Moniz, 

2008a:167), diversificando-se as formas de trabalho e padrões de emprego (Moura, 2008). 

As empresas recorrem a estratégias diferenciadas, combinando: 

“diferentes tipos de organização do trabalho e do emprego com vista à obtenção tanto de flexibilidade 
qualitativa ou funcional como quantitativa. Surge uma diferenciação fundamental entre dois tipos de 
trabalhadores: os trabalhadores nucleares ligados à actividade central e os trabalhadores periféricos 
ou genéricos que podem ser contratados, despedidos, substituídos facilmente por outras pessoas de 
outras regiões” (Kovács, 2008:148). 
 

 Crescem as actividades laborais ligadas ao sector dos serviços. No entanto, Beck (1999) 

alerta para o que designa por “mito da prestação de serviços”, que apresenta este como um 

sector promissor em termos de criação de emprego, argumentando que: 
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“certamente irão surgir novos postos de trabalho. Mas, antes de qualquer coisa serão sacrificados, 
pelo contrário, os tradicionais e seguros postos de trabalho no ramo de prestação de serviços e em 
nome de uma onda de automatização que já está em curso (…). Ainda que novos postos de trabalho 
venham a surgir, na era da informação eles poderão ser deslocados com enorme facilidade (…) para 
países de mão-de-obra barata” (Ibid.:115). 
 

Shapiro (2010:157) alinha num discurso similar e adverte que se começa a verificar uma 

nova e diferente forma de outsourcing em certos serviços, como: 

“operações dos call center, desenvolvimento de software, uma parte da investigação e 
desenvolvimento (…). Este novo tipo de outsourcing tornar-se-á mais importante nos próximos dez 15 
anos e será uma ameaça genuína para os milhões de trabalhadores dos países avançados”.  
 

 Altera-se o quadro de qualificação média dos trabalhadores, decorrente de ciclos de inovação 

e competitividade cada vez mais curtos, pelo que a adaptação do trabalhador a essas 

dinâmicas reflecte-se no conteúdo do trabalho, que conjuga saberes abstractos e 

versatilidade, transitando-se da qualificação para a competência36, emerge um novo perfil de 

trabalhador enquanto “‘operador-perito’, para o qual se renovam toda uma linguagem e um 

vocabulário técnico” (Almeida, 2008:152). O trabalho torna-se mais intelectual e 

comunicacional, perfila-se uma “nova classe técnica dominante” (Waters, 2002), os 

trabalhadores do conhecimento: 

“agora, é exigido aos indivíduos a capacidade de iniciativa, de adaptação ao contexto e de definição e 
organização do próprio trabalho, numa lógica de co-produção de produtos-serviços (…). Mais do que 
produzir um bem material, o trabalho deve produzir uma qualidade de serviço. (…) Hoje, é quase 
impossível pensar o trabalho que não mobilize a recolha, análise e organização da informação, a 
comunicação de ideias e informação, o planeamento e a organização de actividades, a resolução de 
problemas, a colaboração com outros e/ou em equipas e a utilização de tecnologias de informação e 
comunicação. (…) O conhecimento é a nova ‘energia’ imune a qualquer dificuldade e custo e as 
competências a sua parte mais visível” (Santos, et al., 2008:125). 
 
Reforça-se o tema da qualidade dos trabalhadores, pois não basta deter um grau 

académico adequado ao emprego, é necessário possuir as competências necessárias e a 

capacidade de desempenhar as actividades de acordo com o perfil de exigência requerido 

no momento (Sirkin et al., 2010). 

Giddens (2008:389) sustenta que a contratação de trabalhadores já não se baseia 

exclusivamente em critérios de educação e qualificação, mas na flexibilidade do trabalhador, na 

                                                
36 As competências definem-se “como a capacidade criada nos indivíduos e nos grupos para desempenhar os seus papéis 
sociais e produtivos em ambientes continuamente em transformação, compreendem sobretudo a capacidade de continuamente 
se capacitarem para lidar com a mudança. Os conhecimentos teóricos e práticos a serem mobilizados segundo este critério, são, 
portanto, aqueles que propiciam uma contínua abertura para a novidade e criação de inovação” (Magalhães & Stoer, 2002a:31-
32). Doravante e face às características da economia, as profissões são desmanteladas em competências, pois só estas, 
aparentemente, são susceptíveis de uma utilização flexível: “as profissões são insustentavelmente ‘pesadas’ com a sua carga 
grupal (sobretudo sindical) e moral (o percurso do aprendiz ao profissional é um percurso fortemente normativo quer em termos 
das actividades e gestos próprios das tarefas que constituem a profissão, quer em termos de condições éticas da sua execução)” 
(Stoer & Magalhães, 2005:33). 
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capacidade de aplicar competências específicas de modo criativo em novos contextos, “em lugar 

de empregar especialistas de uma área específica, muitas empresas preferiram [sic] contratar 

trabalhadores não especializados capazes e com competências para desenvolverem novas 

capacidades no emprego”. 

Como corolário destas mutações opera-se uma nova divisão internacional do trabalho37 

cujo padrão sistémico é a acumulação flexível38 que se sustenta na flexibilidade dos processos de 

trabalho (da produção, dos mercados e padrões de consumo), com uma quebra do trabalho 

regular e um crescimento do trabalho em tempo parcial, temporário e subcontratado (Leite, 

2007), o que ilustra uma “recomposição e des-standardização das formas tradicionais de 

trabalho” (Estanque, 2005:115), emerge “um novo modelo de trabalho flexível e um novo tipo de 

trabalhador: o trabalhador flexível” (Castells, 2002:346), ou “trabalhador polivalente” (Giddens, 

2008:416) com um “’portefólio de especializações’ - uma série de especializações e credenciais 

diferentes – que utilizarão para mudar de emprego ao longo das suas vidas de trabalhadores”. 

Nesta nova divisão internacional do trabalho, tendencialmente, as economias avançadas 

especializam-se mais nas actividades intensivas em capital e conhecimento e os países em 

desenvolvimento em actividades intensivas em mão-de-obra:  

“a nova divisão internacional do trabalho faz os países centrais concentrarem uma maior participação 
relativa no total do emprego qualificado. Em fins da década de 1990, cerca de 72 por cento dos 
postos de trabalho qualificados estavam nos países de maiores rendimentos; por outro lado, na 
periferia e semiperiferia tem-se registado uma maior concentração dos empregos não-qualificados. 
(…) A nova divisão internacional do trabalho impõe limites à dinâmica dos bons empregos para os 
países não-centrais” (Leite, 2007:44). 
 

Em contraponto regista-se, nas economias avançadas, a destruição do emprego pouco 

qualificado que decorre da deslocalização das actividades produtivas (nomeadamente na 

indústria transformadora), do recurso ao sistema de subcontratação nos países em 

desenvolvimento e, ainda, do aumento das importações provenientes desses países (Castells, 

2002; Moniz, 2008b). Shapiro (2010:29) prevê que daqui a uma década, “desaparecerá a maior 

                                                
37 A expressão divisão internacional do trabalho remete para a especialização da produção entre nações, “é o resultado da lógica 
de funcionamento do modo capitalista de produzir. Não decorre de um ordenamento natural (…) acontece sob o registo da 
desigualdade. É daí que decorre a actual hierarquia político-económica mundial, consubstanciada na existência de um centro, de 
uma semiperiferia e de uma periferia. Os países centrais estabelecem as normas do mercado internacional e têm, entre as suas 
características, um patamar elevado de produto nacional bruto e renda per capita; actividades produtivas altamente 
mecanizadas, com marca capital-intensivo e acentuados padrões salariais. O inverso ocorre nos países periféricos” (Leite, 
2007:21-22). Waters (2002:68) lembra que “os argumentos clássicos consideram [a divisão internacional do trabalho] como um 
processo intra-societal, que opera em duas dimensões, a social e a técnica. A divisão social do trabalho atende ao grau de 
especialização dos empregos ou das profissões, enquanto a divisão técnica do trabalho se preocupa com o grau de 
especialização dentro das profissões”. A actual divisão do trabalho, conclui o autor, opera-se ao nível técnico e ao nível social. 
38 A acumulação flexível assenta na ideia de uma produção flexível com recurso a técnicas inovadoras e a equipas de 
trabalhadores altamente qualificados que produzem bens mais individualizados para cada segmento do mercado consumidor, 
diversificando a linha de produtos de modo a satisfazer as necessidades específicas dos consumidores (Giddens, 2008). 
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parte dos empregos norte-americanos, europeus e japoneses actuais nas indústrias que 

concorrem directamente com a China e com outros países em modernização e com baixos 

custos salariais”. 

Esta alteração na divisão internacional do trabalho suscita inquietações quanto ao 

modelo de emprego e trabalho numa economia assente no conhecimento e o seu impacto em 

termos de inclusão e coesão sociais. 

 

2.4.2. A CRISE NO MODELO DE EMPREGO E TRABALHO 

Ilona Kovács (2008:148) reúne a controvérsia em torno da crise do modelo de emprego 

e trabalho em quatro perspectivas: (1) a Neoliberal que augura a era do pós-empego, um novo 

modelo de emprego, em que “cada um gere o seu trabalho e toda a sua carreira”; (2) o tecno-

optimismo que crê nas potencialidades das tecnologias de informação e comunicação, as quais 

“levam à generalização do trabalho inteligente com crescentes oportunidades para todos; (3) os 

teóricos do fim do trabalho que anunciam “a perda de centralidade do trabalho remunerado na 

vida social e na vida dos indivíduos”; (4) as teorias críticas que denunciam “a tendência para a 

dualização e de acentuação das desigualdades sociais”. Já a autora defende a perspectiva 

assente na “crescente diversificação, heterogeneidade do trabalho e do emprego e, até para a 

sua invisibilidade nas teias das redes complexas dentro e entre as empresas” (Ibid.:148). 

Castells (2002) após analisar as alterações nos padrões de trabalho e emprego, refuta 

as previsões teóricas do pós-industrialismo assentes em três princípios básicos: (1) a produção 

do conhecimento é fonte de produtividade e crescimento; (2) o declínio do emprego industrial, 

fim do emprego agrícola e crescimento dos empregos nos sectores dos serviços; (3) crescimento 

das actividades que incorporam um elevado nível de conhecimento e que constituem o núcleo de 

uma nova estrutura social. O autor apresenta, em alternativa, um modelo de sua lavra, o 

informacionalismo. A construção deste modelo partiu da observação empírica do comportamento 

dos empregos nos países do G7 (Grupo dos Sete Países Mais Industrializados), tendo observado 

as seguintes tendências:  

“a eliminação gradual do emprego agrícola; o declínio constante do emprego industrial tradicional; o 
crescimento dos serviços de produção e dos serviços sociais (…); a crescente diversificação das 
actividades de serviços como fontes de emprego; o rápido crescimento do emprego para dirigentes, 
profissionais e técnicos; a formação de um proletariado de ‘colarinhos brancos’, composto por 
trabalhadores administrativos e vendedores; (…); o aumento simultâneo dos níveis superior e inferior 
da estrutura ocupacional; (…) o aumento da cota de ocupações que requerem altas qualificações e 
níveis de instrução proporcionalmente mais elevados, tendo em conta o aumento da categoria de 
nível inferior” (Ibid.:300). 
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Castells (2002) constatou alguma variação na análise diferenciada dos países do G7, o 

que o induziu a propor dois modelos informacionais: o modelo de economia de serviços, seguido 

pelos EUA, Reino Unido e Canadá, caracterizado pela quase eliminação do emprego agrícola, 

pelo rápido declínio do emprego industrial, pela diferenciação entre as várias actividades de 

serviços e expansão da categoria de dirigentes; o modelo de produção industrial, presente no 

Japão e Alemanha, caracterizado por um decréscimo do emprego industrial, que no entanto se 

mantém elevado, pois os serviços de produção reforçam a actividade industrial; o maior 

crescimento, em termos de serviços, regista-se nos serviços empresariais e sociais, em 

detrimento dos serviços financeiros. Quanto à França mantém uma base industrial forte mas 

inclina-se para o modelo económico dos serviços. Já a Itália apresenta um modelo organizacional 

baseado em redes de relação entre pequenas e médias empresas. 

Facto indiscutível é que o mundo do trabalho está a reconfigurar-se e a sofrer profundas 

alterações que se repercutem quer nas economias avançadas quer em desenvolvimento: 

 O mercado de trabalho a nível mundial segmenta-se, de um modo totalmente novo e rígido, 

“entre uma pequena fracção de empregos altamente qualificados, bem remunerados e com 

alguma segurança, e a esmagadora maioria dos empregos pouco qualificados, mal 

remunerados e sem qualquer segurança ou direitos” (Santos, 2006:276). 

 Cresce a pressão quer para um alinhamento das condições de trabalho, em virtude da 

competitividade das zonas de baixo custo, quer para uma convergência na Europa, EUA e 

Japão, no sentido de uma flexibilização do mercado de trabalho e, no caso da Europa, de 

uma inversão do Estado Providência (Castells, 2002). 

 Espuma-se a noção de pleno emprego e trabalho a tempo inteiro (Amaro, 2008; Giddens, 

2007; Sá, 2008), tal como o percurso linear, ascendente e racional no mercado de trabalho 

(Castells, 2002). O desemprego torna-se estrutural e o emprego começa a ser percepcionado 

“como um estado temporário ou a expressão actual de empregabilidade a longo prazo” 

(Giddens, 2007:11). 

 Surgem os trabalhadores inempregáveis, que pela idade, formação e até características 

pessoais, o mercado exclui (Amaro, 2008), podendo tal consubstanciar “formas de 

darwinismo social e de eugenismo tecnológico típicos dos sistemas de exclusão” (Santos, 

2006:277). 
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 A fragmentação do trabalho decorrente das constantes alterações dos processos produtivos 

corrói a identidade39, a auto-estima, a motivação e lealdade do trabalhador (Santos, 2006). 

 Assiste-se à difusão de modalidades flexíveis de trabalho e emprego (Kováks, 2008), à 

contenção ou redução salarial apesar dos ganhos de produtividade (Shapiro, 2010), à 

individualização dos contratos de trabalho, à incerteza sobre as trajectórias profissionais 

(Amaro, 2008; Sá, 2008), à precariedade das relações laborais40 e até à sua 

“desnacionalização”, na sequência dos constrangimentos externos ligados à competitividade 

internacional que debilita os governos nacionais, impondo-lhes “disciplinas que são 

inerentemente antagónicas aos princípios de protecção e parceria social que subjazem à 

maior parte dos sistemas europeus de relações laborais” (Hyman, 2002:23) 

 Paralelamente, verifica-se uma fragilização das instituições de regulação do mercado de 

trabalho acompanhada pela flexibilização da legislação laboral e a redução do poder negocial 

dos sindicatos, quer por via da impossibilidade de controlarem a concorrência internacional 

entre trabalhadores (devido à falta de mecanismos de defesa dos interesses dos 

trabalhadores a nível transnancional), quer por via da competição internacional associada a 

uma abundância de mão-de-obra, que gera um sentimento de impotência nos sindicatos e 

nos próprios trabalhadores “de que não é possível pressionar as companhias na busca por 

mais e melhores serviços ou salários sociais” (Morrow & Torres, 2004:30). O desgaste dos 

direitos dos trabalhadores pressagia a passagem “de um estatuto de cidadania para um 

estatuto de lumpen-cidadania” (Santos, 2006:307). 

 A crise do Estado de Bem-estar/Providência que conduz à rarefacção da protecção 

institucional e à perda de direitos sociais assegurados e institucionalizados pelo Estado 

social, “os direitos económicos e sociais, decorrentes da relação salarial e sede das políticas 

redistributivas do Estado-Providência dos países centrais, [transformam-se] numa miragem” 

(Ibid.:276). 

                                                
39 Richard Sennet (citado por Giddens, 2008:416) fala da “corrosão do carácter” em consequência da flexibilidade do trabalho, 
explica o autor que “as expectativas hoje colocadas nos trabalhadores – as de serem flexíveis, adaptáveis, versáteis e dispostos a 
correr riscos – contradizem directamente muitas das características intrínsecas de um carácter forte: lealdade, cumprimento de 
objectivos a longo termo, compromisso, confiança e intenção”. 
40 As relações laborais definem-se como a regulação do trabalho e do emprego, envolvendo várias formas de regulação social 
que interagem com a regulação económica, moldando a lei e a negociação colectiva, “por consequência, um sistema de relações 
laborais é um campo de tensão entre, por um lado, as pressões exercidas pelo mercado no sentido da mercadorização da força 
de trabalho, e, por outro, as normas sociais e institucionais que asseguram a sua (relativa) ‘desmercadorização’ (…). É uma 
arena em que se desenrola a disputa entre a persecução de uma ‘sociedade de mercado’ e a defesa de princípios de ‘economia 
moral’“ (Hyman, 2002:15). 
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 A qualificação profissional acompanhada por ciclos de trabalho e de formação começa a não 

funcionar como salvo-conduto no mercado internacional do trabalho, “técnicos de 

computação na Ásia ganham salários muito menores do que os seus pares na Europa ou na 

América do Norte, apesar de terem as mesmas qualificações, o que leva as grandes 

empresas multinacionais a transferirem para a Ásia muitos dos seus serviços” (Ibid.:276). A 

esse propósito Wolf (2006) defende que os trabalhadores dos países desenvolvidos são mais 

produtivos do que os dos países emergentes, pois detém mais capital para investir, são em 

média mais instruídos e a aposta dos emergentes nas indústrias trabalho-intensivas faz com 

que o valor acrescentado por trabalhador seja menor. No entanto, reconhece o autor, que 

“no futuro, a eficiência dos trabalhadores e gestores chineses e o capital ao seu dispor 

aumentarão rapidamente, gerando correspondentemente aumentos suaves de 

produtividade” (Ibid.:.237). 

Nos países emergentes, constata-se que as grandes empresas nativas começam a apostar 

no desenvolvimento de recursos humanos indígenas, dotando-os dos conhecimentos e 

qualificações que necessitam para o exercício das funções, procurando identificar potenciais 

talentos, inserindo-os em programas de formação especial e financiando até os seus estudos 

no estrangeiro, nomeadamente nos EUA (Sirkin, et al., 2010).  

Pelo que não é de estranhar o facto de que “tanto a China como a Índia estão a passar 

rapidamente de uma estratégia de cópia e de produção de baixo custo, para uma estratégia 

própria de inovação de baixo custo” (Friedman, 2007:255). Wolf (2006) perspectiva, no 

entanto, que tal provocará um aumento de salários dos trabalhadores, afectando a vantagem 

competitiva desses países. 

O aprofundamento do processo de globalização económica alarga além-fronteiras a 

interligação das redes de produção e gestão e aproxima “os elos entre as condições da força 

de trabalho nos diferentes países, com diferentes níveis salariais e de protecção social, mas 

cada vez menos se distinguem as qualificações e as tecnologias” (Castells, 2002:312). 

 Um outro aspecto a considerar, não menos importante pelos riscos sociais inerentes, é o 

aumento das desigualdades sociais:  

“a China e os Estados Unidos, os dois principais condutores da globalização, já são as duas principais 
sociedades mais desiguais do mundo. Não se trata de um acaso. Sempre que a globalização e as 
tecnologias assumem o comando, a rendibilidade do investimento aumenta e torna os ricos mais 
ricos enquanto a concorrência interna e internacional mais intensa reprime a maior parte dos ganhos 
salariais dos trabalhadores, mesmo quando a sua produtividade aumenta” (Shapiro, 2010:45). 
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Também Castells (2002.372) regista uma dualização da sociedade “com uma substancial 

camada superior e inferior a crescer nas duas extremidades da estrutura ocupacional, 

comprimindo o meio a um ritmo e proporção que dependem da posição de cada país na 

divisão internacional do trabalho e do seu clima político”. Essa dualização, que Friedman 

(2007:263) designa como “economia em forma de haltere”, corrobora o designado Efeito 

Matthew que caracteriza o enriquecimento dos mais ricos e o empobrecimento dos mais 

pobres, pois “aqueles que já são instruídos recebem mais formação e (…) aqueles que não 

têm muita instrução têm dificuldade em recebê-la”, o que contribui para exacerbar as 

desigualdades, pois “as qualificações formais e os empregos estimulantes tendem a andar 

a par” (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009:110, 114). 

Elísio Estanque (2012:65) julga que todos estes desenvolvimentos são o resultado do:  

“modelo neoliberal que floresceu no mundo há cerca de vinte anos, à sombra da globalização, envolto 
em entusiásticas doutrinas que aplaudiam as supostas oportunidades de economia informacional, 
mas que afinal ameaça fazer-nos regredir ao velho princípio mercantilista puro e duro, que pretende 
rasgar o Direito do Trabalho, que já rompeu com as antigas formas contratuais, garantias de 
segurança no trabalho e dignidade do trabalhador”. 
 

Parece evidente que nenhuma sociedade nem nenhuma economia, independentemente 

da latitude geográfica e do estádio de desenvolvimento, escaparão incólumes a estas mutações, 

que nas sociedades ocidentais ameaçam um conjunto de direitos sociais e económicos dados 

como adquiridos. 

 

2.4.3. A FLEXIBILIZAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 

A flexibilidade laboral confunde-se com precariedade pois está aliada à emergência e 

difusão de novas modalidades de trabalho e emprego, a tempo parcial, por subcontratação, 

trabalho temporário, contratos de duração determinada (Sá, 2008), trabalho à chamada, 

teletrabalho, trabalho partilhado com redução de horário (Moura, 2008) e uma pluralidade de 

outras configurações, conduzindo a uma elevada segmentação do mercado de trabalho. 

Naturaliza-se “a facilidade de contratação e despedimento de trabalhadores, por imperativos de 

agilidade na concorrência transnacional” (Murteira, 2007:60). 

No entanto, o trabalho temporário, também denominado por trabalho precário, com 

pouco reconhecimento e apreço social, “tende a ser a forma quase ‘normal’ de se entrar no 

mundo do trabalho”, sendo os jovens com menor nível de escolaridade os mais afectados (Sá, 

2008:137), bem como os trabalhadores com menores qualificações, e tendencialmente afecta 
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mais as mulheres do que os homens, minoria étnicas e imigrantes, tendendo a normalizar-se 

como meio de integração no mercado de trabalho (Castells, 2002; Kováks, 2008). 

Os empregos marcados pelos padrões da estabilidade e da competitividade são, 

respectivamente, reservados para trabalhadores com profissões qualificadas e trabalhadores com 

elevado desempenho (Moura, 2008), o que não os exclui totalmente da flexibilidade, devido à 

“redução do período de vida profissional pelo qual os especialistas são recrutados para o quadro 

efectivo da empresa” (Castells, 2002:369), o que se traduz num “ ’clima de democratização de 

insegurança no emprego’ e de percursos profissionais marcados pela incerteza e pela 

imprevisibilidade” (Alves, 2009:121) 

Kováks (2008) distingue três tipos de flexibilidade: (1) a flexibilidade qualificante – 

indivíduos com níveis de escolaridade média e elevada que optam por empregos flexíveis aliados 

a um trabalho altamente qualificado, investem na formação41, negoceiam elevadas remunerações 

e condições de trabalho e movem-se entre empregos; (2) flexibilidade precarizante transitória – 

trabalhadores jovens, com níveis de instrução médio/elevado, mas cujo conteúdo do trabalho 

tende a ser pobre e rotineiro, não podendo fazer uso das suas qualificações, rodam entre 

empregos, motivados pela esperança na melhoria da sua situação profissional; (3) flexibilidade 

precarizante a longo prazo – indivíduos com níveis baixo/médio de escolaridade, a sua trajectória 

de emprego é marcada por uma rotação involuntária entre empregos precários, com sucessivas 

e curtas experiências de trabalho, com a ameaça de desemprego sempre latente e com fraca 

motivação para investir na formação. 

Castells (2002:345) constata que os estudos já efectuados comprovam “a inexistência 

de uma relação estrutural sistemática entre a difusão das tecnologias de informação e a evolução 

dos níveis de emprego no conjunto da economia” (o itálico é do autor). A interacção entre as 

duas variáveis, tecnologias de informação e emprego é condicionada por factores 

macroeconómicos e contextos sociopolíticos: 

“alguns empregos extinguem-se, enquanto novos são criados, sendo variável a relação quantitativa 
entre as perdas e os ganhos segundo as empresas, indústrias, sectores, regiões e países em função 
da competitividade, das estratégias empresariais, das políticas governamentais, dos meios 
institucionais e da posição relativa na economia global” (Ibid.:345).  
 

Todavia, conclui Castells (2002:365), o processo de transição para o modelo informacional “é 

caracterizado pela precarização das condições de vida e de trabalho”. 

                                                
41 Mariana Gaio Alves (2009:117) verifica que são “os indivíduos com mais elevados níveis de escolaridade [a] protagonizarem 
trajectórias profissionais em que há uma maior apetência para continuar um percurso escolar e formativo, seja através do 
retorno ao sistema educativo, seja pela frequência de acções de formação”. 
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Beck (1999:118) considera que a flexibilização do mercado de trabalho encobre o 

desemprego, caminhando-se, nos países pós-industriais, para um capitalismo sem trabalho 

acompanhado pela dissolução dos valores associados ao trabalho, “desfez-se uma aliança 

histórica entre capitalismo, Estado de bem-estar social e democracia”. 

Castells (2002:314) entende que as alterações registadas no mercado de trabalho não 

se devem confundir como uma consequência natural do modelo informacional, mas pelo 

contrário, são o resultado das opções de natureza política e económica tomadas por governos e 

empresas que “escolheram a via mais fácil no processo de transição para a nova economia 

informacional, utilizando a produtividade para obter lucros a curto prazo”, ao invés de promover 

uma “melhoria sustentada do trabalho e da produtividade”. 

O autor considera que o paradigma informacional emergente introduz uma nova divisão 

do trabalho (Quadro V), na qual são consideradas três dimensões, a de produção de valor, que 

se refere às tarefas desempenhadas num dado processo de trabalho, a de produção de relações, 

relativa à relação da organização com o meio e as outras organizações, a produção de decisão, 

ligada à relação entre a gestão e empregados na organização ou empresa em rede. 

 

Quadro V - Nova Divisão do Trabalho no Paradigma Informacional 42 
Dimensões Tipo de trabalhador Tarefas 

Dirigentes Planeamento e tomada de decisões 
Investigadores Inovação nos produtos e processos 
Designers Adaptação, apresentação e selecção do objectivo de inovação 
Integradores Gestão das relações entre decisão, inovação e designers e a 

execução 
Operadores Execução de tarefas 

Produção  

de  

valor 

Operados Execução de tarefas auxiliares e pré-programadas 
Trabalhadores da rede Estabelecem ligações por sua iniciativa 
Trabalhadores em rede Estão em rede mas não decidem quando, como, porquê ou com 

quem 

Produção 

de 

relação Trabalhadores desconectados Executam tarefas específicas 

Decisores Tomam as decisões mais importantes 
Participantes Envolvem-se na tomada de decisão 

Produção  

de  

decisão 
Executantes Concretizam as decisões 

 

A flexibilidade foi introduzida como tema de reflexão na União Europeia, em Junho de 

2007, altura em que a Comissão Europeia regista com apreensão as mutações na economia e 

no mercado de trabalho, constatando que: 

                                                
42 Quadro construído a partir da caracterização feita por Castells (2002:319-320). 
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“a forma como os europeus vivem e trabalham está a evoluir rapidamente. Para o facto contribuem 
quatro principais factores: integração económica a nível europeu e internacional; o desenvolvimento 
de novas tecnologias, em especial nas áreas de informação e comunicação; o envelhecimento 
demográfico das sociedades europeias, conjugado com taxas médias de emprego ainda relativamente 
baixas e elevados níveis de desemprego de longa duração, que colocam em risco a viabilidade dos 
sistemas de protecção social; e o desenvolvimento de mercados de trabalho segmentados em muitos 
países, onde coexistem trabalhadores relativamente protegidos e outros desprovidos de qualquer 
protecção (insiders e outsiders)” (Comissão Europeia, 2007:3). 
 

Realizado o diagnóstico, a Comissão Europeia julgou prioritária uma reestruturação do 

mercado de trabalho europeu, de modo a cumprir um dos objectivos da renovada Estratégia de 

Lisboa “de mais e melhores empregos”, minorando a probabilidade de conflitos sociais. A 

solução passa por uma flexibilização do mercado de trabalho, “conjugado com níveis de 

segurança que dêem resposta às novas necessidades dos empregadores e dos trabalhadores” 

(Comissão Europeia, 2007:3). Nasce o conceito de flexigurança, definido “como uma estratégia 

integrada que visa aumentar, em simultâneo, a flexibilidade e a segurança no mercado de 

trabalho” (Ibid.:5). 

O Conselho Europeu, em Novembro de 2007, acordou que a flexigurança deveria ser 

tentada nos Estados-membros, “based on the common principles, each Member State should 

develop its own flexicuriy arrangements. Progress should be effectively monitored” (Council of 

The European Union, 2007:5). 

Defende-se, assim, em sede da União Europeia que a flexigurança é duplamente 

benéfica, permitindo, quer a flexibilidade e organização dos mercados de trabalho e das relações 

laborais, quer a segurança no emprego e da própria segurança social (Comissão Europeia, 

2007). 

A flexigurança apresenta-se como o meio de modernização dos mercados de trabalho e 

de emprego, protegendo, alegadamente, o trabalhador, sendo a ênfase colocada na promoção 

das suas competências e não na protecção do posto de trabalho, “os indivíduos têm cada vez 

mais necessidade de segurança no emprego e não um posto de trabalho específico, já que são 

cada vez menos os que guardam o mesmo posto para toda a vida”, e concedendo, em paralelo, 

a flexibilidade necessária às empresas para “contratar mão-de-obra com as competências que 

mais se adeqúem às suas necessidades, mais produtiva e adaptável, o que se traduz em maior 

inovação e competitividade” (Ibid.:3).A aprendizagem ao longo da vida, cujo propósito é garantir 

a constante adaptabilidade e empregabilidade, dotando “as pessoas das competências que lhes 

permitem progredir nas suas vidas profissionais e ajudá-las a encontrar novos empregos” 

(Ibid.:5), apresenta-se como elemento decisivo da flexigurança. 
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Em suma, fruto das transformações decorrentes dos processos de globalização e da 

integração do conhecimento na economia é possível às empresas obter lucros elevados sem 

necessidade de um aumento proporcional dos postos de trabalho e dos decorrentes encargos 

salariais. Assim, perante a ameaça de um aumento estrutural do desemprego, procura-se 

reformar o mercado laboral através das estratégias de flexigurança que procuram contornar, sem 

solucionar, o problema do desemprego, visto que a flexibilidade é sobrevalorizada face à 

segurança que resulta de uma estabilidade alicerçada na manutenção de um emprego e não 

numa rotação entre empregos ou numa promessa de empregabilidade. 

 

2.5. A APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

A aprendizagem ao longo da vida, tem vindo a ser hasteada, desde finais da década de 

1980, como bandeira de organismos como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 

OCDE (1987, 1989), o Banco Mundial (1994, 1999), a UNESCO (1992), a União Europeia 

(1994, 1995, 2001), apresentando-se como um desígnio, quer dos trabalhadores, quer das 

empresas, quer dos poderes públicos, visando a transição para uma economia do conhecimento 

dinâmica e bem sucedida. O protagonismo teórico e conceptual atribuído à ideia de uma 

aprendizagem ao longo da vida, não é um fenómeno novo, pois embora não com essa 

denominação, a ideia esteve presente, ao longo dos tempos, no pensamento de diversos autores, 

bem como na reflexão de organismos internacionais, a novidade reside no papel central e 

estratégico que assume ao nível dos discursos políticos e das políticas educativas (Alves, 2010) e 

nas funções chamada a desempenhar ao nível da economia, emprego e coesão social. 

Roger Dale (2006a:46) constata que a aprendizagem ao longo da vida é mobilizada pela 

OCDE e União Europeia como estratégia para “superar aquilo que tem sido descrito como o 

trilema da Europa – crescimento do emprego, inclusão social e justiça fiscal”. O seu objectivo 

“não é tanto a aprendizagem considerada em termos educacionais tradicionais, mas no sentido 

de tornar todos e cada um empregáveis” (Ibid.:46). 

A aprendizagem ao longo da vida, no plano individual apresenta-se como “uma 

estratégia de inserção laboral e mesmo de combate à exclusão” (Lopes, 2008:141), que se 

afirma como garante da constante adaptabilidade e empregabilidade, favorecendo “a progressão 

dos trabalhadores para melhores empregos, numa perspectiva de mobilidade ascendente e 

desenvolvimento óptimo de talentos” (Comissão Europeia, 2007:5). 
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No plano empresarial faculta o desenvolvimento de competências e a gestão do 

conhecimento, os quais constituem uma mais valia nos mercados concorrenciais e um 

diferencial de acção, permitindo que “as práticas sejam únicas e difíceis de imitar pela 

concorrência ou que, através de benchmarking se consigam novas articulações adaptando e 

naturalizando práticas oriundas de outros locais” (Moura, 2008:181). Possibilita ainda: 

“adaptar às necessidades dos processos produtivos as qualificações dos jovens saídos do sistema 
escolar e de as desenvolver e formatar no sentido da ‘cultura da casa’. Mas também de promover a 
actualização e reconversão dos activos já ao serviço, segundo a dinâmica das inovações tecnológicas 
e organizacionais que vão sendo implementadas” (Lopes, 2008:141).  
 

No plano político trata-se de incrementar políticas activas no mercado de trabalho, que 

visam promover a transição de uma situação de desemprego para emprego, dotando os 

desempregados das qualificações necessárias mediante uma formação profissional (geral e/ou 

específica) que ajustem as suas características produtivas às novas exigências do mercado de 

trabalho (Centeno & Novo, 2008b). 

No seio da União Europeia, a aprendizagem ao longo da vida passa a integrar a agenda 

política43, marcando presença nas orientações estratégicas na área da educação e formação, ao 

inscrever-se na Estratégia de Lisboa de tornar a economia europeia na economia do 

conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, assumindo-se, então, a empregabilidade 

e a adaptabilidade como vitais no acesso e no progresso no mercado de trabalho.  

A Comissão Europeia (2001:11) opta por uma definição lata da aprendizagem ao longo 

da vida, da pré-escolaridade à pós-reforma, abarcando a aprendizagem formal, não formal e 

informal, definindo-a como “toda a actividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, 

com o objectivos de melhorar os conhecimentos, as aptidões e competências, no quadro de uma 

perspectiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego”, sendo consensualizados 

quatro objectivos, a realização pessoal, a cidadania activa, a inclusão social e a 

empregabilidade/adaptabilidade. A aprendizagem ao longo da vida apresenta-se assim como 

“um conceito polissémico e relativamente opaco que recobre uma multiplicidade de sentidos e 

significados nem sempre claros e explícitos” (Alves, 2010:10). 

Jeróme Bindé (2007) entende que um enfoque na aprendizagem ao longo da vida que 

sobrevalorize a componente económico-profissional em resposta à volatilidade de mercado de 

trabalho é bastante restritiva, pois relega para um plano secundário e, por vezes, acessório, o 

desenvolvimento pessoal que compreende não apenas o período de vida activa, mas o período 

                                                
43 O desejo de carácter económico presente nessa iniciativa reflecte também as tendências demográficas europeias marcadas 
pelo envelhecimento da população activa. 



 

 80 

anterior e posterior, “do berço até à sepultura”. Entende o autor que uma aprendizagem ao longo 

da vida deve integrar: 

“o desenvolvimento pessoal e cultural – o significado que uma pessoa atribui à sua vida; o 
desenvolvimento social – o lugar de cada um na comunidade, cidadania, participação política e 
convívio social; e, finalmente, o desenvolvimento profissional – emprego de qualidade estável e seus 
aspectos inerentes como produtividade, satisfação profissional e bem-estar material” (Bindé, 
2007:131), 
 

devendo, de igual modo, introduzir mudanças no processo de aprendizagem, implicando uma 

nova redistribuição e harmonização que correlacione os vários ciclos da vida com os cinco 

períodos de educação e formação: educação pré-escolar, ensino básico, educação e formação 

após a escolaridade obrigatória, formação contínua, formação pós vida activa.  

A aprendizagem ao longo da vida torna-se pois elemento de inscrição obrigatória na 

biografia de cada trabalhador, independentemente da fase da trajectória individual (a iniciar a sua 

inserção no mercado laboral, em exercício de funções, em situação de inactividade ou 

desemprego), cumprindo o objectivo de muni-lo com as competências julgadas pertinentes. 

Porém, “o mundo do trabalho é escasso em competências, por via de uma necessidade (de 

competências) nunca satisfeita” (Santos et al., 2008:125), pelo que no percurso conjugam-se: 

“sucessivas recomposições dos parâmetros escolaridade inicial, frequência de acções de formação 
profissional, aprendizagens em contextos de trabalhos sucessivos, eventual retoma de programas de 
escolaridade previamente interrompidos ou redireccionamento para novas áreas da formação e, até, 
desgaste e obsolescência das competências detidas quando em períodos de desemprego e/ou 
inactividade” (Lopes, 2008:140). 
 

A aquisição de competências afirma-se como condição e garantia de empregabilidade, 

isto é, “a capacidade individual de se manter ‘empregável’, num período de empregos escassos” 

(Leite, 2007:74). Ser empregável: 

“é possuir competências de adaptabilidade, é a capacidade de estar continuamente em processo de 
formação (…) e de circular no mercado de trabalho com uma velocidade o mais semelhante possível 
àquela com que o capital circula, as empresas reorganizam os seus processos de reorganização e as 
inovações surgem” (Magalhães & Stoer, 2002a:32).  
 

Recaí sobre o indivíduo o ónus da responsabilidade pelo seu desenvolvimento pessoal (Antunes, 

2008; Friedman, 2007) e pela obtenção e manutenção de um emprego, mediante o constante 

desenvolvimento e actualização das capacidades e competências relevantes para os 

empregadores (Murteira, 2007), pelo que o desemprego será a evidência da sua incompetência: 

“os indivíduos são convocados a serem responsáveis pelo seu destino, pela sua sobrevivência e pela 
sua segurança, gestores individuais das suas trajectórias sociais sem dependências nem planos 
predeterminados (…). O indivíduo é chamado a ser senhor do seu destino quando tudo parece estar 
fora do seu controlo. A sua responsabilidade é a sua alienação [que] (…) não resulta da exploração do 
trabalho assalariado, mas da ausência dele” (Santos, 2006:278). 
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Segundo Friedman (2007:259-260) existem bons e numerosos empregos, contudo a 

concorrência processa-se em termos internacionais/globais, pelo que: 

“os indivíduos têm de pensar globalmente para prosperar ou, pelo menos, para sobreviver. Isto exige 
não só um novo grau de competências técnicas, como também uma certa flexibilidade mental, 
automotivação e mobilidade psicológica (…) é preciso justificar diariamente o seu emprego com o 
valor que cria e com as competências únicas que aplica”. 
 

Esta postura deixa antever uma manipulação do trabalhador que vive em permanente estado de 

ansiedade procurando satisfazer as expectativas dos empregadores e as exigências da economia, 

esbatendo-se os limites entre “o lugar de trabalho e o lugar de aprendizagem, entre lazer e 

actividade de produção” (Bindé, 2007:136). 

Castells (2002:328;366) conclui que, por um lado, “o aumento das qualificações 

profissionais, gerais ou especializadas, exigidas nos cargos requalificados da estrutura 

ocupacional, segregam ainda mais a força de trabalho com base na educação”; por outro lado, 

“a força de trabalho não está à altura das novas tarefas, quer devido à baixa qualidade do 

sistema de ensino, quer devido à inadequação desse sistema em termos do fornecimento das 

novas qualificações exigidas pela estrutura ocupacional emergente”. 

Em paralelo com a aprendizagem ao longo da vida, reforça-se a ênfase na aquisição 

precoce, durante o percurso escolar, de competências que permitam uma melhor posição no 

mercado de trabalho: 

“são exemplares os apelos da OCDE (1987, 1989, 1994) no sentido de despertar nos alunos a 
capacidade para o trabalho em equipa; de incentivar a utilização de métodos/instrumentos 
pedagógicos nas escolas que se assemelhem aos existentes no mercado de trabalho; e de se 
estabelecer relações de dependência no tocante às empresas” (Leite, 2007:77). 

 
Naturalizam-se as pressões sobre as políticas educativas que apontam para uma 

reestruturação dos sistemas educativos, uma reorientação do que se ensina e se aprende 

(Friedman, 2007), acomodando as necessidades de competências e qualificações requeridas por 

cada contexto, antevendo-se reorganizações no ensino básico e secundário, e na própria 

formação dos docentes44, transitando-se para um “‘capitalismo académico’ na educação superior 

e apelos por mudanças na educação de professores e em currículos que são adaptados aos 

supostos imperativos do novo trabalhador ‘flexivel’” (Morrow & Torres, 2004:32). 

                                                
44 Bindé (2007:138, 141) refere que os sistemas e instituições de ensino apresentam grandes limitações, devido à inércia e à 
resistência às alterações sociotecnológicas, pelo que “o ensino atrasa-se devido à diferença abismal entre um considerável 
aumento da procura de educação e uma eficiência decrescente dos sistemas convencionais de transmissão de conhecimento”. A 
resposta exige “pessoal docente profissionalizado e detentor de conhecimentos actualizados acerca dos últimos progressos 
tecnológicos, científicos e epistemológicos, tanto na sua área disciplinar como nos próprios processos educativos”. 



 

 82 

Bindé (2007) fala de um novo paradigma educativo, centrado não no ensino mas na 

aprendizagem, que acompanhe a emergência da aprendizagem informal fomentada pelas novas 

tecnologias, deixando a aprendizagem de se confinar a um espaço e um tempo, o que pressupõe 

novas formas de validação e reconhecimento de carreiras e competências educativas, 

desmistificando-se os diplomas como certificados da conclusão de um ciclo ou programa de 

estudos. Como corolário, regista-se o crescimento de uma oferta privada de formação, que na 

ausência de políticas públicas de apoio, pode restringir o acesso a quem detém os recursos 

financeiros, tornando-se para esses numa forma de revalorizar o seu capital humano, e para os 

restantes um aprofundar da exclusão. 

No entanto, a aprendizagem ao longo da vida encerra alguns riscos, fruto de uma 

interpretação redutora do termo, que Mariana Gaio Alves (2010) colige, são eles: um tipo de 

aprendizagem encarado sobretudo como uma modalidade de educação de adultos; a 

escolarização da aprendizagem convergindo para áreas disciplinares, excluindo outros espaços; a 

visão economicista que a coloca ao serviço do emprego e da economia; responsabilização 

exclusiva dos indivíduos pela sua frequência, descurando outros actores e sobretudo a criação de 

condições de adesão, esquecendo que “geralmente, aqueles que registam piores desempenhos 

em matéria de indicadores de escolaridade (…) são também aqueles que apresentam taxas de 

participação mais baixas na educação/formação de adultos (Ibid.:18) o que se pode revelar 

como factor fracturante, acentuando-se e reproduzindo-se as desigualdades sociais. Com efeito, 

estudos efectuados, nomeadamente pela OCDE, revelam que “os padrões de desiguladade a 

nível da educação de adultos reflectem desigualdades sociais mais amplas a nível da sociedade, 

nomeadamente, desiguldades a nível do rendimento, das oportunidades educativas, sobretudo 

no caso de adultos activos, e do nível de competências” (DataAngel Policy Research 

Incorporated, 2009:100). 

A aprendizagem ao longo da vida integra definitivamente o léxico das políticas educativas 

e curriculares sendo transversal às políticas económicas, de emprego e de inclusão e coesão 

sociais, sendo código de acesso ao mercado de trabalho, garante de uma cidadania dita activa, 

da adaptabilidade e da empregabilidade, cabendo a cada indivíduo realizar uma gestão óptima 

do seu percurso individual de aprendizagem, para dele colher os prometidos benefícios. 
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2.6. A FORMAÇÃO DO CAPITAL HUMANO 

2.6.1. GÉNESE E EVOLUÇÃO DA TEORIA DO CAPITAL HUMANO 

A partir da década de 1960 diluiu-se, entre os economistas, um certo pudor intelectual 

que impedia a integração da educação nos temas económicos. Ganharam corpo teórico as 

reflexões em torno do potencial económico da educação e formação no desenvolvimento e bem-

estar material, individual e colectivo, nasce a Teoria do Capital Humano45, a qual passará a ser 

incluída no léxico discursivo da política, da economia e das ciências sociais. 

Até, então, tinha-se consensualizado que um nível elevado de formação/educação era o 

corolário de um nível elevado de rendimentos. Todavia, estudos económicos sobre os mercados 

de trabalho introduziram a educação como variável explicativa que passa a perspectivar a 

educação mais como um investimento do que um objecto de consumo. 

Theodore W. Schultz, Gary Becker e Jacob Mincer46 (os dois primeiros, galardoados com 

os prémios Nobel da Economia) foram os pioneiros na formulação da Teoria do Capital Humano, 

relacionando o desenvolvimento educativo com o desenvolvimento económico, focando-se nos 

ganhos que, quer os trabalhadores, quer o sector económico, quer a sociedades como um todo, 

extraíam do investimento na educação e formação (Candeias, 2008). Concluíram que: 

“as despesas em educação e formação deveriam ser encaradas em grande medida, como 
investimento que as sociedades e os indivíduos fazem de modo a aumentar a sua produtividade 
futura e, consequentemente, a sua riqueza potencial” (Schultz, 1961, citado por Teixeira, 2008:200). 
 

As investigações decorrentes da Teoria do Capital Humano conduziram a um conjunto 

de assumpções por parte dos economistas: 

“as economias capitalistas deveriam apostar na qualificação dos seus recursos enquanto elemento 
fundamental de promoção do crescimento económico; (…) os governos dos países mais pobres 
deveriam apostar em promover os serviços de educação e saúde, em vez de apostar nos grandes 
investimentos públicos ou no forte planeamento económico; (…) se os governos desejavam promover 
sociedades meritocráticas com um aproveitamento eficiente dos recursos, deveriam criar condições 
para que os agentes investissem até um nível óptimo na sua formação sem estarem limitados pelas 
suas origens sociais” (Teixeira, 2008:200-201). 
 

A metáfora do capital humano não deixou de suscitar algum incómodo, entre 

economistas e investigadores sociais, em virtude da abordagem económica da educação. Pedro 

Teixeira (2008) sintetiza esse desconforto teórico: um primeiro ponto prende-se com as funções 

da educação, o desenvolvimento pessoal e intelectual versus a dimensão económica ligada à 

acumulação de conhecimentos; o segundo com a aplicação de uma racionalidade económica às 
                                                
45 Foi em 1961, num artigo publicado na American Economic Review, por Theodore W. Schultz, Investiment in Human Capital, 
que o termo capital humano foi utilizado pela primeira vez (Davenport, 2007). 
46 Foi Mincer quem realizou os estudos iniciais, nos quais relacionou duas variáveis, o grau de instrução dos operários com os 
respectivos salários, constatando a existência de uma correlação significativa (Candeias, 2008). 
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escolhas educativas, isto é, a fruição da educação versus uma escolha baseada no cálculo do 

custo-benefício; o terceiro ponto prende-se com a expressão “capital” vista como uma 

desumanização da pessoa, reduzida à condição de produtor de riqueza. 

Uma outra teoria com algum impacto e divulgada na década de 1950, foi a Teoria da 

Função Tecnológica da Educação que preconizava: 

“a expansão e diversificação dos sistemas de ensino de molde a estes corresponderem às exigências 
técnicas cada vez mais acrescidas supostamente requeridas pelo desenvolvimento industrial e 
tecnológico (…) ficava assim instalado duradouramente o mito da necessária subordinação do sistema 
de ensino ao mercado de trabalho” (Fonseca, 2003:207). 
 

Estabelece-se uma relação de complementaridade entre a formação do capital humano e 

a promoção do desenvolvimento tecnológico e a inovação:  

“no caso das economias que se situam num grau tecnológico menos desenvolvido, o papel da 
educação parece ser bastante importante por melhorar a capacidade duma economia em absorver 
transferência de tecnologia do exterior, nomeadamente através do comércio externo e do investimento 
directo estrangeiro” (Teixeira, 2008:210). 
 

Sob a égide dessas duas teorias dois processos vão confluir e vão ser tomados como 

causa e consequência, a expansão dos sistemas de ensino e do mercado de trabalho. 

Assim, a partir da década de 1960 assistiu-se, no seio das democracias ocidentais, 

nomeadamente na europeia, a um processo de massificação do ensino, com especial incidência 

no secundário e superior (Teixeira, 2008), em consonância com o pensamento de que o 

investimento em educação significaria progresso económico e consolidação da democracia, com 

mais igualdade de oportunidades e mobilidade social (Bonal, 2006; Candeias, 2008; Teixeira, 

2008). 

São badalados os benefícios colectivos ou públicos da educação e formação, 

contabilizando-se, a nível económico, o aumento da produtividade laboral e, consequentemente, 

a competitividade e rendimento nacionais, a nível social, a redução do índice de criminalidade, 

melhorias na saúde e uma maior coesão social, a nível político, uma maior participação e um 

melhor funcionamento das instituições democráticas. A nível individual/privado, a educação é 

entendida como factor de mobilidade social, de manutenção do emprego, de obtenção de 

melhores remunerações e de uma maior empregabilidade. 

Face a esses benefícios, postula-se que os investimentos na educação também deveriam 

ser públicos e privados, com uma maior participação do Estado ao nível da educação básica e 

secundária, e uma comparticipação nas despesas a nível superior. Também os trabalhadores 

deveriam investir tempo e recursos financeiros na aquisição de mais formação, tal como as 
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empresas47, as quais deveriam assegurar parte dos custos inerentes à aquisição de 

competências gerais ou mais específicas (Teixeira, 2008). Cessam pois os ciclos de vida linear e 

unidireccional: escolaridade, emprego e reforma (Lopes, 2010). 

Do estudo realizado por Teixeira (2008) relativo à mobilização da Teoria do Capital 

Humano ao longo das últimas décadas, depreende-se que as despesas na educação e a crença 

no seu potencial económico correlacionam-se com a conjuntura económica. A década de 1960 

foi marcada por um forte crescimento das despesas na educação, quer nas economias 

avançadas, quer em vias de desenvolvimento, assente na convicção do seu impacto positivo no 

crescimento económico. Com a estagflação da década de 1970, o contexto adverso gerado 

fragilizou a perspectiva do potencial económico da educação, sobretudo porque à expansão do 

sistema de ensino da década anterior, não correspondeu um crescimento económico e, pela 

primeira vez, o desemprego entre licenciados (em consequência da entrada no mercado laboral 

da geração dos baby-boomers pós segunda guerra mundial), faz surgir o conceito de sobre-

educação, “subitamente, a educação tornou-se no problema, não na solução” (Hargreaves, 

2003:28). 

Nas décadas de 1970 e 1980, arrefece a visão optimista em torno do potencial do 

capital humano e a confiança no potencial económico da educação aliado à designada “crise da 

escola”. A escola torna-se alvo de críticas48 (Hargreaves, 2003). A crise de confiança no papel da 

educação no crescimento económico conduz ao discurso da crise da escola e à necessidade de 

reencontrar a redenção, entram em cena os conceitos de qualidade da educação e da eficiência 

dos recursos alocados face aos resultados alcançados. Proliferam as políticas de escolha de 

mercado e de competição entre escolas, os recursos são restringidos (Hargreaves, 2003), 

preconiza-se, então, que: 

“as escolas dessem mais espaço ao ensino da matemática e das ciências; se centrassem nos saberes 
essenciais e elevassem os seus padrões de ensino e duração dos cursos; facilitassem mais a transição 
da escola para as empresas; promovessem a iniciativa individual e o espírito ‘de empreendedorismo’; 

                                                
47 Os estudos indicam que o financiamento da formação pelas empresas tende a ocorrer sobretudo nas empresas de grandes 
dimensões que competem no mercado global e a centrar-se nos trabalhadores com elevados níveis de escolaridade e de 
competências, ou seja, nos mais qualificados (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009). 
48 Nos Estados Unidos elaboram-se estudos como o relatório “A Nation at Risk” (Abril de 1983), que conclui “que a perda de 
competitividade dos Estados Unidos se devia ao trágico declínio da educação, à inadequação dos programas e à incompetência 
dos professores”, o sistema educativo é, então, exortado a aproximar-se “do mundo empresarial e a elevar o seu nível de 
excelência” (Normand, 2008:53-53). Em Inglaterra, na década de 1970, num quadro de ameaça à estabilidade económica e 
financeira e de integração na economia mundial, surge o movimento dos “Black Papers” que dirigem duras críticas à escola 
compreensiva, aos professores e à própria investigação em educação, defendendo princípios de diversificação, de livre escolha, 
das competências de base e da prestação de contas (Normand, 2008); no final da década de 1980, o governo inglês recorre ao 
slogan “Education isn´t wurking” (deliberadamente mal escrito) e passa “a relacionar mais estreitamente a educação com os 
negócios, a ciência e a tecnologia” (Hargreaves, 2003:28-29). 
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se melhorassem as competências dos professores; e, aos alunos mais dotados, fossem propostos 
programas escolares enriquecidos” (Normand, 2008:54). 
 

O advento da década de 1990 coincide com a retoma do crescimento económico, sendo 

reintroduzido o tema dos benefícios económico-sociais associados à educação, relacionando-se a 

qualificação dos recursos humanos com a inovação: 

“o renovado vigor da análise sobre o papel económico do capital humano deveu-se aos seus 
potenciais efeitos directos e indirectos. Assim, o aumento das capacidades humanas é visto como 
tendo um efeito directo em termos do ritmo de inovação e progresso tecnológico. Há ainda 
importantes efeitos indirectos ao nível do ritmo de adopção de tecnologias” (Teixeira, 2008:205). 
 

Entretanto, as teorias económicas do crescimento endógeno ao sugerirem que a 

inovação tecnológica suscitava uma mudança técnica favorável à qualificação, colocam o capital 

humano no cerne do crescimento económico, precipitando a procura de conhecimento e de 

competências: 

“a hipótese básica subjacente à mudança técnica favorável à qualificação é que as novas tecnologias 
não são apenas mais produtivas, mas também exigem níveis de competências mais elevados na sua 
aplicação oferecendo, portanto, a possibilidade de um maior crescimento económico e de salários 
mais elevados aos trabalhadores que possuam as competências requeridas” (DataAngel Policy 
Research Incorporated, 2009:61). 
 

Começa a ser amplamente divulgado o discurso da necessidade de consideráveis 

investimentos privados e públicos em capital humano de modo a satisfazer as necessidades da 

economia do conhecimento do século XXI (Vignoles, 2008). A educação torna-se um dos elos 

fundamentais na disseminação do conhecimento na economia e na acumulação de capital 

humano. Os trabalhadores evoluem na linguagem empresarial de custos para activos49, que 

contribuem para o êxito empresarial (Davenport, 2007). 

Assim, a educação e formação recuperam visibilidade, quer no discurso público quer na 

investigação económica, retomando-se a abordagem do capital humano, “educação e a 

formação são encarados novamente como uma oportunidade para se compatibilizar a atenção 

ao crescimento e expansão da riqueza com preocupações com a equidade” (Teixeira, 

2008:206). Os países da OCDE respondem a este desafio com aumentos nos investimentos na 

educação, “na oferta e na qualidade da educação (…) no aumento dos níveis de participação no 

ensino secundário e superior (…) [na] redução das taxas de abandono escolar (…) no aumento 

da quantidade e da qualidade da educação de adultos” (DataAngel Policy Research Incorporated, 

2009:63). 

                                                
49 Davenport (2007:21) considera que a metáfora do trabalhador como activo, por um lado, enobrece o trabalhador “salientando 
o valor que os indivíduos trazem para a empresa onde trabalham (…) talento, criatividade e iniciativa”, mas, por outro lado, 
menospreza o trabalhador ao equipará-lo a um bem “um objecto ou um direito legal que cumpre três critérios: é capaz de 
produzir um futuro valor pelo seu serviço, pode ser possuído ou controlado e pode ser valorado em termos monetários”. 
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Thomas Davenport (2007:35-36) clarifica a estratégia de investimento de capital 

humano, integrando na definição do termo quatro elementos: capacidade, comportamento, 

esforço e tempo. A capacidade “significa perícia numa série de actividades ou formas de 

trabalho” e inclui o conhecimento “contexto intelectual dentro do qual uma pessoa actua”, a 

técnica “familiaridade com os meios e métodos para realizar uma determinada tarefa” e o 

talento “faculdade inata para realizar uma tarefa específica”. O comportamento “significa meios 

observáveis de actuar que contribuem para a realização de uma tarefa”. O esforço “é a aplicação 

consciente dos recursos mentais e físicos a um fim concreto”, e promove os elementos 

anteriores. O tempo é “o elemento cronológico do investimento do capital humano”, pois “o 

trabalhador de maior talento, mais capaz, conhecedor e consagrado nada produzirá se não 

investir tempo numa tarefa”. Assim, conclui Davenport, o investimento total do capital humano 

traduz-se na equação: “[CAPACIDADE + COMPORTAMENTO] X ESFORÇO X TEMPO” (2007:38). 

Doravante, a acumulação de capital humano de um país coloca-se em termos quantitativos e 

qualitativos “se o capital humano é o maior stock de capital produtivo de uma nação, a sua 

qualidade é função do grau de escolaridade do conjunto dos seus trabalhadores” (Centeno & 

Novo, 2008a.132). 

Em 2001, a Comissão Europeia insta os Estados-membros a aumentar os investimentos 

na educação e formação, “são necessários investimentos mais significativos, um financiamento 

bem definido, bem como mecanismos que permitam acrescer os investimentos privados” 

(Comissão Europeia, 2001:6), uma vez que “a vantagem concorrencial depende cada vez mais 

dos investimentos em termos de capital humano. Por conseguinte, os conhecimentos e as 

competências são pois um importante catalizador para o crescimento económico” (Ibid.:8). 

Na perspectiva de Davenport (2007:24), os trabalhadores deverão evoluir, agora, do 

estatuto de activos para a de proprietários e investidores de capital humano: 

“o conceito de trabalhador como investidores, em vez de activos, acentua o facto de o vínculo entre o 
empregado e a empresa não depender da propriedade, do paternalismo ou de uma lealdade cega. 
Pelo contrário, o laço que liga indivíduos e entidades deriva da capacidade e vontade de cada um 
para proporcionar lucro ao outro. A relação supõe um proveito mútuo que nenhuma das partes 
prospera às custas da outra”. 
 

Segundo o autor, a flexibilidade encontra-se implícita na metáfora do investidor de capital 

humano pois confere ao trabalhador a liberdade para “deslocar o investimento para o local que 

lhe proporciona o melhor conjunto de rendimentos” (Davenport, 2008:27), sendo essa 

mobilidade de capital humano intrínseca à visão do trabalhador como investidor, cujas 

recompensas além da prosperidade económica inclui a satisfação pessoal. 
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O fluxo de capital humano é protegido, na opinião de Davenport (Ibid.:31), pela evolução 

tecnológica, pois, por um lado, “a tecnologia alimenta-se do capital humano, aumentando a 

procura de pessoas que possuam o conhecimento, as capacidades e o talento necessários para 

criar os componentes hard e soft dos sistemas de informação”, por outro lado, as próprias 

“redes de informação de base tecnológica promovem o mercado para o intercâmbio de capital 

humano”, sendo mais difícil às empresas retê-lo. 

Uma das críticas à teoria do capital humano foca-se, precisamente, na questão do 

“investimento”, pois tal pressupõe, por uma lado, que na busca por mais formação, os 

indivíduos sejam movidos por interesses circunscritos às oportunidades de inserção laboral e aos 

prémios salariais, excluindo os benefícios relacionados com a procura social de educação, tais 

como o desenvolvimento pessoal e intelectual, o acesso a mais conhecimento, ou a expectativa 

de mobilidade social ascendente e, por outro lado, pressupõe que os indivíduos sejam detentores 

de recursos e de informação cabal acerca das necessidades de qualificação do mercado laboral. 

Ora, sucede que a educação e a formação acarretam custos (nem todos detém os meios 

necessários que lhes permitam custear o prosseguimento do percurso educativo e formativo), 

além disso, as informações sobre as necessidades e oportunidades do mercado de trabalho e as 

ofertas formativas e escolares, não são simétricas nem coincidentes temporalmente, devido às 

deficiências dos processos de qualificação de diagnóstico50, pelo que não estaremos perante um 

investimento racionalmente informado (Alves, 2010), resultante do exercício de análise custos-

benefícios. 

Um outro aspecto a reter é que as necessidades de capital humano se interligam com as 

características dos sectores produtivos, da visão estratégica dos empregadores e com a situação 

económica conjuntural, que em fases recessivas e mesmo nos períodos de retoma contrai a 

procura de mão-de-obra (Lopes, 2010). E, não menos importante, os pilares em que assentam a 

teoria do capital humano e a teoria da função tecnológica da educação, “nomeadamente o de 

correspondência inequívoca entre educação e desenvolvimento económico e tecnológico, entre 

hierarquias de títulos escolares e hierarquias de postos de trabalhos” começam a ser 

contrariados pela conjuntura actual (Fonseca, 2003:215). 

                                                
50 O processo de diagnóstico de qualificações consiste numa previsão, a médio prazo, das necessidades de mão-de-obra nos 
diferentes sectores de actividade e domínios profissionais e na transmissão dessa informação aos sistemas de ensino e de 
formação. Porém, acontece que os tempos de resposta da procura e oferta de mão-de-obra qualificada são tendencialmente não 
coincidentes, isto porque “a aplicação das inovações aos processos produtivos exige, em geral, menos tempo do que o que leva 
a preparar os indivíduos com as qualificações necessárias para operarem segundo novas modalidades” (Lopes, 2010:14). 
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Embora, controversa, pois centra-se essencialmente em aspectos materiais, a Teoria do 

Capital Humano continua a captar um certo imaginário colectivo de políticos, intelectuais, 

académicos, economistas e empresários/entidades patronais que elegem a educação e 

formação como um investimento estratégico com um expectável retorno, nomeadamente na 

prosperidade e competitividade económica. 

 

2.6.2. A TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

O destaque dado à educação como elemento crítico no desenvolvimento económico e no 

bem-estar social, decorrente do desenvolvimento da Teoria do Capital Humano, conduziu a 

estudos vários quanto aos proclamados ganhos individuais e públicos do investimento em 

educação. Nesse cálculo da taxa de retorno financeiro dos investimentos em educação, avalia-se 

se os ganhos51 se cingem apenas ao indivíduo (um salário maior e uma maior empregabilidade), 

ou também implicam a sociedade (no tocante ao aumento da produtividade), legitimando, desse 

modo, o aumento das despesas com a educação (Vignoles, 2008)52. 

As teorias do crescimento económico colocam a educação como elemento chave na 

criação de capital humano, divergindo, porém, na leitura dos efeitos macroeconómicos. A teoria 

neoclássica de Robert Solow e do crescimento endógeno de Romer apresentam-se como teorias 

concorrentes na estimativa de retorno do capital humano. Os modelos neoclássicos de 

crescimento sustentam que os investimentos em capital humano ao atingirem determinado nível 

de acumulação – o nível estacionário – começam a estagnar e até a diminuir, ou seja, um “país 

retira receitas cada vez menores do seu investimento adicional em capital humano em cada 

ciclo, até o processo começar lentamente a parar, alguns anos mais tarde, num nível 

estacionário de investimento em capital humano” (DataAngel Policy Research Incorporated, 

2009:19). Já os modelos de crescimento endógeno defendem retornos constantes e mesmo 

crescentes de investimento em capital humano, “à medida que o país fica mais rico, dedica mais 

                                                
51 De acordo com a Teoria do Capital Humano, os ganhos individuais traduzem-se num acréscimo de salário que compensa os 
custos resultantes do prosseguimento dos estudos, “o indivíduo comparará a totalidade dos custos no tempo, através do seu 
somatório com os anos de estudo, com a previsão do acréscimo global de salários, ou seja, a soma de salários adicionais entre o 
fim dos estudos e a idade de reforma” (Lopes, 2010:19). Contudo, a instabilidade que caracteriza actualmente os mercados de 
trabalho torna a previsão de ganhos salariais futuros uma probabilidade de concretização duvidosa. Quanto aos ganhos públicos 
“dependem dos custos totais para a sociedade associados ao fornecimento de educação e dos benefícios totais decorrentes da 
existência de um indivíduo mais educado” (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009:32). 
52 Nesse cálculo procura-se “aferir o retorno das despesas em educação segundo uma abordagem de custo-benefício, 
permitindo obter um valor de referência que pode orientar os indivíduos quanto à decisão de obter mais formação” (Teixeira, 
2008:212). O cálculo da taxa de retorno permite ainda uma comparação da “rendibilidade do mesmo tipo de formação para 
grupos de indivíduos diferentes (…) possibilitam também comparar o retorno dos investimentos em capital humano face a outros 
investimentos alternativos” (Ibid.:212). 
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ao capital humano que, por seu turno, continua a fazer aumentar a produção e assim 

sucessivamente, por período indefinido” (Ibid.:20). 

Alison Wolf (2002:50,51) é uma das vozes de dissensão quanto ao papel da educação 

no crescimento económico: 

“it is true that rich, developed countries tend to have high levels of education. But again, the link 
between national wealth and education spending is less straightforward than it seems. You can’t 
conclude that more education, at any level, automatically spills over into benefits for society at large. 
Even the idea that education and success will be more closely linked than ever in the globalized 21 st 
century is less obvious the harder you look”. 
 

A autora não contesta o valor da educação, “the more education you acquire, the higher 

your income is likely to be and the less likely you are to experience unemployment”, realçando 

que os países desenvolvidos da América do Norte, Europa e Pacífico registam um padrão 

idêntico, “those who leave school without a high school diploma, earn on average about a quarter 

less than high school grads, while those with some university education earn an average of 

almost two-thirds more” (Ibid.:51), pelo que o investimento individual na educação apresenta-se 

como um investimento com retorno. Contudo, a extrapolação feita pelos responsáveis políticos 

que aliam a educação ao crescimento económico é considerado pela autora um juízo que carece 

de validação empírica, uma vez que se limita a uma correlação linear entre salários e 

produtividade, “the higher wages of the educated are interpreted as a reward for their greater 

productivity” (Ibid.:54). E, argúi Wolf (2002:55), os salários reflectem muito mais do que a 

alegada produtividade individual: 

“the amount paid to different groups and different individuals also depends heavily on the way a 
society is organized – how it runs services as health and education, how much its public and civic 
cultures value equality, how professionals’ fees are regulated”. 
 

Observa Anna Vignoles (2008:182) que a linearidade da premissa de que a educação 

torna os indivíduos mais competentes e produtivos, contribuindo para um elevado crescimento 

económico e uma maior prosperidade nacional, tem gerado, “a surprisingly contentious issue 

amongst economists. Many have argued that individuals who are more able and productive also 

tend to invest in more education”, ou seja, “education does not necessarily make you more 

productive it simply acts as an expensive sorting device, to enable employers to identify more 

able individuals”.  

Margarida Chaga Lopes (2010:69) destaca que a polémica também se verifica entre os 

teóricos da Economia do Desenvolvimento que se questionam sobre qual das relações será mais 

credível: “de que mais educação implica um nível mais elevado de Rendimento Nacional; ou a 
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sua simétrica, isto é: que é precisamente pelo facto de o nível de rendimento de uma sociedade 

ter vindo a aumentar que há lugar ao incremento de procura social de educação e formação”. 

Wolf (2002:56) partilha a perspectiva de que a educação é utilizada como critério de 

selecção pelos empregadores, sinalizando características não observadas53, fornecendo-lhes 

indicadores relativos à motivação, perseverança e organização, isto é, uma antevisão da 

produtividade futura, pelo que “education today is a socially acceptable way of ranking people 

that the most employers would find hard to do without”.  

Outro aspecto a ter em linha de conta, segundo Vignoles (2008:183), é que a taxa de 

retorno em educação espelha, principalmente, as características do mercado de trabalho, “a very 

high return for a particular qualification, such as a degree, suggest a relatively low supply of 

graduate labour in that particularly labour market, or relatively high demand”, ou seja, os prémios 

salariais e a empregabilidade correlacionam-se com a procura e oferta de competências no 

mercado laboral, sendo maior nas economias que registam uma procura elevada de 

competências e uma oferta de qualidade variável (DataAngel Policy Research Incorporated, 

2009). 

Com efeito, Murteira (2004:27) constata que os constrangimentos de cada economia, e 

sobretudo nas que se encontram em transição para uma economia baseada no conhecimento, 

podem conduzir a situações em que: 

“poderá ocorrer ao mesmo tempo maior qualificação e instrução do capital humano, este portanto 
aumentando o nível de ‘conhecimento’ incorporado, e maior desemprego ou subemprego do mesmo 
por insuficiência do lado da procura, esta por seu turno podendo resultar de insuficiente capacidade 
empreendedora de empresários e gestores”. 
 

Os desajustamentos temporais entre a procura e a oferta de educação e formação 

merecem atenção, pois as necessidades em determinado tipo de qualificações e as alterações 

das mesmas expressam-se no curto prazo, uma vez que os ciclos de vida das inovações são 

cada vez mais curtos, enquanto que a formação e qualificação exigem um tempo mais dilatado, 

pelo que: 

“as perspectivas que se associam a uma determinada formação no momento em que se decide iniciá-
la vêem-se frequentemente frustradas na altura da sua conclusão, dando lugar a excedentes de 
indivíduos qualificados em domínios e áreas para os quais deixou de se verificar, entretanto, uma 
situação de escassez” (Lopes, 2010:81), 
 

                                                
53 Esta perspectiva remete para a teoria da sinalização, a qual postula que “dispondo os empregadores de informações 
imperfeitas sobre os potenciais empregados, nomeadamente quanto às suas capacidades e produtividade futura (…) têm poucas 
opções para além de inferir as capacidades dos candidatos para produzir com base nas qualificações validadas e reconhecidas 
que eles apresentam, nomeadamente os níveis de escolarização” (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009:33).  



 

 92 

conduzindo a fenómenos de exclusão de qualificados e à fuga de cérebros, fenómeno com 

elevados custos “já que houve lugar a um investimento individual e social cujos resultados se 

escoarão para o exterior, indo beneficiar outras economias” (Ibid.:82).  

Os estudos revelam, ainda, que a taxa social média de retorno “para um ano de 

escolaridade tem-se mantido próxima de 10%”, deixando antever “que as despesas em educação 

são em média um investimento privado bastante rentável” (Teixeira, 2008:212), embora varie de 

acordo com o nível de ensino. Com efeito, num estudo conduzido nos países da OCDE, 

Pscacharopoulos and Patrinos (citados por Vignoles, 2008:184) verificaram que “the mean 

OECD social rate of return to higher education is around 10.8%, whilst the rate of return to 

primary education (18.9%) and secondary education (13.1%) is higher”, indiciando uma quebra 

na taxa de retorno do investimento em educação no ensino superior54. 

Vignoles (2008:187) conclui que a taxa de retorno estimada apenas: 

“provide policy-makers with a guide to the wage benefit from education. They do not provide an 
estimate of the true productivity gain from education (which may be more than the wage return (…) on 
the potential productivity externalities from education). Nor the rate of return calculations give any 
insight into the true value of education for society”. 
 

Wolf (2002:72) apura que nas economias bem sucedidas não existe uma ligação directa 

entre o seu crescimento económico e os investimentos na educação, concluindo que: 

“throughout the developed world, the mass of politicians take it for a fact that education and economic 
growth are directly linked. They translate this into an enthusiasm fore more education spending; yet 
the balance of evidence is clearly against them. One argument after another falls apart on closer 
examination. There is no indication that this, or any other developed country, is spending below some 
critical level, or that pumping more money into education will guarantee even half a percent a year’s 
extra growth”. 
 

Lopes (2010:69) subscreve uma tese similar que abala os pilares da Teoria do Capital 

Humano, “se é certo que a nível individual não se verifica necessariamente a correspondência 

entre mais educação, maior probabilidade de emprego, um nível mais elevado de produtividade 

e, finalmente, salários mais elevados, a agregação macroeconómica destas relações de 

transitividade verifica-se, em geral, para a maioria dos países”. 

Teixeira (2008:219) observa que também é duvidosa a relação entre formação 

profissional, aumento da empregabilidade e das remunerações: 

“a formação obtida em centros de formação ou em escolas profissionais parece acarretar benefícios 
salariais menores. Além disso, em termos de empregabilidade não parece haver diferenças 
significativas na probabilidade de encontrar emprego entre trabalhadores que beneficiaram de 
formação em centros de emprego e trabalhadores que não obtiveram essa formação adicional”, 
 

                                                
54 Teixeira (2008) constata a existência de uma variabilidade da taxa de retorno entre grupos de indivíduos com níveis de 
escolaridade mais elevada em consequência do efeito de características individuais não observáveis. 
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uma vez que os empregadores parecem duvidar da sua utilidade não a valorizando. O autor 

exceptua a formação promovida pela própria empresa “os benefícios parecem ser significativos 

para as actividades de curta duração promovidas internamente pelo empregador e para as 

actividades de formação profissional de longa duração com recurso a formadores externos à 

entidade profissional” (Ibid.:219). 

Contudo e apesar dos perigos da taxa de retorno como evidência do “valor” da 

educação, o discurso político apropria-se desse conceito para justificar os investimentos na 

educação como um “bom” investimento, tornando-o “uma prioridade indiscriminada que tem 

vindo a afectar o retorno social e económico desse investimento” (Cabral, 2008:27). 

Vignoles (2008) aconselha a que as decisões políticas quanto aos investimentos em 

educação sejam alicerçadas em estudos nacionais que tenham em conta o potencial índice de 

saturação do mercado de trabalho em determinadas áreas de qualificação/competências e o 

facto de que nem toda a educação e formação serem compatíveis com as necessidades dos 

empregadores e da economia. 

A esse propósito Manuel Villaverde Cabral (2008:27) chama a atenção para o excesso 

de “oferta de credencialização, nomeadamente universitária, ou no mínimo, uma série de tipos 

errados de oferta” que conduzem a situações como a que já se vive em Portugal de 

“acumulação de diplomas sem saída fácil no mercado, e, desde logo, sem capacidade para 

puxar pela nossa economia”. Esta constatação corrobora a posição de Vignoles (2008) de que 

certo tipo de competências no mercado laboral não equivale a uma valorização de todos os tipos 

de educação; que a transição para uma economia do conhecimento não garante uma 

acomodação de todos os trabalhadores qualificados, podendo gerar-se situações de sobre-

educação55 e uma redução dos salários, falhando o retorno da educação; que o investimento 

público em educação caso não se traduza num crescimento de produtividade cria uma situação 

de um potencial despesismo; que não é suficiente investir na educação e formação profissional, 

                                                
55 O processo de sobre-educação também desigando por desclassificação socioprofissional ou sobrequalificação académica 
remete para a situação em que o trabalhador detém um nível de escolaridade superior ao requerido para o exercício da 
actividade profissional. Gonçalves (2010:185-186) lembra que a sobre-educação tem sido objecto de diferentes análises: “uma 
das leituras acentua que o processo de requalificação das actividades ocupacionais, no sentido da sua complexificação em 
termos científicos e técnicos, consequência das dinâmicas económicas e das mudanças tecnológicas e organizacionais, conduz a 
que os trabalhadores devam ter níveis mais elevados de escolaridade. Outra, interpreta a sobre-educação como situação de 
penúria de oferta de empregos qualificados para os jovens licenciados, criando-se deste modo as condições para a sua inserção 
em empregos menos qualificados face ao seu nível de formação académica, o que por sua vez (re)produz os processos de 
desvalorização material e simbólica dos diplomas. Acrescenta-se ainda a leitura formulada pelos defensores da teoria do capital 
humanos, que postula a sobre-educação como um mecanismo de ajustamento do mercado de trabalho face ao excesso de oferta 
de emprego, em termos quantitativos e qualitativos, por parte do sistema económico”. 
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é necessário que estes sejam de alta qualidade e produzam competências requeridas pelos 

futuros empregadores. 

O consenso gerado em torno da perspectiva da educação como um investimento com 

reflexos na produtividade laboral, na remuneração, no estatuto social, no rendimento e 

competitividade nacionais, na coesão social e na cultura democrática conduzem, segundo Xavier 

Bonal (2006:108), a um aumento da qualificação da população e de acumulação de capital 

humano sem que, no entanto, se tenham verificado “os seus esperados benefícios sobre a 

redução da pobreza”. O autor questiona “os inquestionáveis benefícios da educação” na 

diminuição da pobreza, concluindo que: (1) a política educativa tem de ser complementada com 

políticas económicas e sociais para que não se corra o risco de ter “uma população mais 

educada, mas igual ou mais pobre”; (2) o prolongamento da escolaridade obrigatória impõe esse 

como um limite mínimo para a inserção laboral e, consequentemente, de inclusão social, pelo 

que “ou se consegue muita educação, ou aquela de que se dispõe pode ser claramente 

insuficiente”; (3) a mercantilização da educação e a contenção de despesa pública com a 

educação, condiciona e limita as possibilidades de certos grupos sociais, permitindo a 

manutenção de posições de privilégio, uma vez que “consolida níveis de qualidade muito 

distintos em função dos sectores de oferta e da força dos grupos de interesses para defender as 

suas posições de privilégio”; (4) os custos directos e indirectos de uma educação mais 

prolongada “produzem a revisão em baixa das expectativas das famílias mais pobres e o 

abandono prematuro do sistema” (Ibid.:108-110). 

Teixeira (2008:225) considera natural que o aumento do nível educativo/formativo de 

uma sociedade acarrete alguma desigualdade, visto que ao serem criadas “condições para que 

alguns cheguem mais longe e ganhem mais dinheiro (…) não [será] surpreendente que a 

distribuição de rendimentos se torne mais desigual nessa fase de expansão”. 

Assim, e pese o facto de ser, também, função da escola a preparação dos indivíduos 

para a integração no mercado de trabalho e para o exercício de uma profissão é preciso não 

esquecer que: 

“a sua missão e vocação ultrapassam de longe esta visão funcionalista: não é concebível amputar o 
papel da escola de todo um âmbito de atribuições, muitíssimo mais vasto, que lhe tem sido conferido 
pelas sociedades democráticas: o de preparação de cidadãos para a vida, informados, intervenientes, 
formados civicamente, capazes de exercer, e exercendo efectivamente, os seus direitos; conhecedores 
dos deveres a que estão acometidos; capazes de livre arbítrio e de exercício efectivo das escolhas” 
(Lopes, 2010:15-16). 
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Em suma, os investimentos públicos em educação quando justificados com motivos 

puramente económicos, enquadrados numa visão funcionalista da educação e formação, além 

de criarem expectativas vãs, menosprezam a essência, isto é, as funções sociais e culturais da 

educação, o desenvolvimento intelectual, cívico e estético, tornando a qualidade refém de dados 

quantitativos inscritos nas estatísticas. 
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3. GLOBALIZAÇÃO E POLÍTICA – DA CRISE DO ESTADO-NACIONAL AO ESTADO EM 

REDE 

 A globalização política, na perspectiva de Santos (2001), assenta em três consensos, no 

consenso do Estado fraco, da democracia liberal e do primado do direito e sistema jurídico. O 

consenso do Estado fraco é considerado pelo autor um dos traços dominantes da globalização 

política e o que possui maior ambiguidade, uma vez que “o Estado terá de intervir para deixar de 

intervir, [logo] só um Estado forte pode produzir com eficácia a sua fraqueza” (Ibid.:48). O 

Estado é chamado a intervir para desregular, privatizar e reduzir os seus serviços públicos. O 

consenso da democracia liberal pretende a convergência entre liberdade política e liberdade 

económica, eleições livres e mercados livres “o bem comum alcançável através das acções de 

indivíduos utilitaristas envolvidos em trocas competitivas com o mínimo de interferência estatal” 

(Ibid.:49). O consenso sobre o primado do direito e do sistema judicial procura unir a 

globalização política à globalização económica através de um novo quadro legal adaptado à 

liberalização dos mercados e do sistema financeiro:  

“a responsabilização central do Estado consiste em criar o quadro legal e dar condições de efectivo 
funcionamento às instituições jurídicas e judiciais que tornarão possível o fluir rotineiro das infinitas 
interacções entre os cidadãos, os agentes económicos e o próprio Estado” (Ibid.:50). 
 

Esses consensos de matriz neoliberal colocam o Estado sobre tensão e despoletam uma 

dupla crise, de soberania e legitimidade. 

 

3.1. A CRISE DE SOBERANIA E DE LEGITIMAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO 

A perda de soberania do Estado-nação é apresentada como uma das consequências da 

globalização económica (Castells, 2007a; Held & McGrew, 2003; Llorente, 2000; Santos, 2006; 

Waters, 2002), sendo enunciada como uma questão de facto e de direito. Como questão de facto 

“la globalización de la economia y de la comunicación reduce progresivamente la capacidad de 

las naciones para autorregular o controlar su propria vida social”; como questão de direito “la 

integración en bloques supranacionales que exigen un alto grado de desregulación de la 

actividade económica, implican la renuncia por parte de los Estados miembros a ejercitar su 

domínio sobre tales matérias” (Llorente, 2000:33). 
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Santos56 (2006:268) fala, a propósito, de uma desnacionalização do Estado (quer “para 

cima”, quer “para baixo”) decorrente de “um certo esvasiamento da capacidade de regulação do 

Estado sobre a economia política nacional”. O autor advoga que o Estado assume a função, quer 

de mediador entre o transnacional e o local, “dada a dominância das condições transnacionais, 

por um lado, e locais por outro, a função do Estado parece ser mais a de mediar entre eles do 

que impor condições nacionais”, quer de executor “de políticas de regulação decididas 

transnacionalmente com ou sem a sua participação. O papel do Estado é aqui crucial não como 

iniciador e sim como executor de políticas” (Ibid.:268), políticas essas que subordinam a política 

social à política económica, convertendo os governos nacionais “en poco más que correas de 

transmisión de las fuerzas del mercado global” (Held & McGrew, 2003:119). Santos (2006:268-

269) introduz uma outra mutação no Estado nacional, a sua destatização57, que apresenta como 

uma “nova articulação entre a regulação estatal e não estatal, entre o público e o privado, uma 

nova divisão do trabalho regulatório entre o Estado, o mercado e a comunidade” que atinge as 

políticas económicas, mas, principalmente, as políticas sociais, nas quais o Estado começa a 

assumir um papel minimalista, focando-se mais na promoção da competitividade e nas 

condições que a tornam possível, a inovação e a flexibilidade laboral, transitando-se, nas palavras 

do autor, de um “welfare state” para um “workfare state”. 

Castells (2007a) argumenta que o envolvimento do Estado-nação em instituições 

supranacionais compromete a sua soberania, o que se traduz numa perda de poder, mas não de 

influência, despoletando uma série de respostas que implicam novas formas de produção de 

poder e de legitimidade, tratando-se este de um fenómeno sistémico e global, divergindo apenas 

na forma como se manifesta. Held e McGrew (2003:145) falam de uma reconfiguração do poder 

político que designam por “transformacionalista” assente na perspectiva de que “la globalización 

                                                
56 Santos retoma a proposta de Bob Jessop (1995, citado por Santos, 2001:44) na qual este considera que as alterações no 
papel do Estado configuram três tendências: “Em primeiro lugar, a desnacionalização do Estado, um certo esvaziamento do 
aparelho do Estado nacional que decorre do facto de as velhas e novas capacidades do Estado estarem a ser reorganizadas, 
tanto territorial como funcionalmente, aos níveis subnacional e supranacional. Em segundo lugar, a des-estatização dos regimes 
políticos reflectida na transição do conceito de governo (government) para o de governação (governance), ou seja, de um modelo 
de regulação social e económica assente no papel central do Estado para um outro assente em parcerias e outras formas de 
associação entre organizações governamentais, para-governamentais e não-governamentais, nas quais o aparelho de Estado tem 
apenas tarefas de coordenação enquanto primus inter pares. E, finalmente, uma tendência para a internacionalização do Estado 
nacional expressa no aumento do impacto estratégico do contexto internacional na actuação do Estado, o que pode envolver a 
expansão do campo de acção do Estado nacional sempre que for necessário adequar as condições internas às exigências extra-
territoriais ou transnacionais”. 
57 Waters (2002:97) considera que a destatização em consequência da crise do Estado “abre possibilidades para a globalização 
política”. Embora reconheça que “enquanto persistir o Estado, uma política mundial soberana é impossível”. Contudo a crise do 
Estado contribui para um imputar de responsabilidades para o campo global, por parte dos decisores políticos. 
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contemporánea está reconstituyendo o ‘recomponiendo’ el poder, las funciones y la autoridad de 

los gobiernos nacionales”. 

A redução do controlo (e inerente autonomia) sobre a política económica nacional é 

apontada como a principal causa de perda de poder do Estado-nação na sequência da (1) 

interdependência e desregulação dos mercados financeiros e monetários; (2) crescente perda de 

controlo de elementos-chave da política económica, tais como a política monetária (em certa 

medida harmonizada a nível supranacional), as taxas de juro e a política orçamental (é o caso 

concreto da União Europeia, na qual o Banco Central Europeu determina os dois primeiros 

elementos, condicionando a autonomia orçamental de cada Estado-membro); (3) perda das 

bases produtivas nacionais devido à crescente transnacionalização da produção, gerando 

quebras nas receitas, fugas de capitais para paraísos fiscais e, consequentemente, a crise fiscal 

do Estado; (4) contracção de empréstimos pelos governos que elevam a dívida externa, 

colocando-os na dependência dos mercados de capitais globais (Castells, 2007a). Nas palavras 

de Beck (1999:196) foram “roubados os fundamentos da política nacional-estatal”. 

Dale (2006b:65) não prossegue uma linha de pensamento que vitimiza o Estado face à 

globalização, pois, argúi, os Estados (ocidentais) “foram os mais activos agentes da 

globalização”: 

“estão entre os mais fortes agentes da globalização e poderiam ser considerados participantes ou 
parceiros voluntários e responsáveis na relação com os outros agentes da globalização 
(especialmente outros Estados com quem estabelecem o tipo de acordos que a promovem), e não 
vítimas mais ou menos indefesas” (Ibid.:65). 
 

Andy Green (2007:67) embora reconhecendo que os Estados são forçados a partilhar a 

sua soberania, defende que: 

“no están en peligro de desaparición y por una razón muy obvia. Apesar de la proliferación de 
organizaciones políticas supranacionales (…) no existen entidades políticas transnacionales com una 
legitimidad democrática o con una efectividad suficiente como para reducir la necesidad y el deseo de 
que los Estados nacionales sean la unidad primaria de organización social y lealtad política”. 
 

Quanto à razão da perda de legitimidade do Estado-nação, esta radica, precisamente, na 

ameaça ao Estado-Providência (Afonso, 1999; 2002b; Castells, 2007; Santos, 2006), o qual 

emergiu, no pós-segunda guerra mundial, como mecanismo de gestão e equilíbrio de duas 

exigências da economia capitalista, o apoio ao processo de acumulação de capital58 e a 

necessidade de o legitimar, garantindo a harmonia nacional expressa no reconhecimento de 

                                                
58 Segundo Dale (1988), os Estados capitalistas têm de gerir três problemas centrais, que não possuem uma ordem de 
prioridade intrínseca, nem suscitam soluções particulares, são eles: o apoio ao processo de acumulação de capital; a garantia da 
ordem e controlo sociais, isto é, um contexto social favorável para a sua expansão continuada; a legitimação do modo capitalista 
de produção. 
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determinados direitos de cidadania como a saúde, a educação e a protecção social (Afonso, 

1999; 2002b). 

Santos (2006) apresenta o Estado-Providência como a fórmula política da social 

democracia que procura minimizar dois sistemas de pertença hierarquizada, a desigualdade e a 

exclusão, através de políticas sociais e económicas, no caso das desigualdades, e políticas 

culturais e educacionais, no que concerne à exclusão e segregação. O Estado-Providência 

permitiu uma inclusão subordinada através de políticas que asseguravam o processo de 

acumulação através da integração pelo trabalho e pelo consumo dos trabalhadores e das classes 

populares, constituindo uma solução alternativa e menos radical ao socialismo. Firmou-se, 

assim, um pacto social à escala nacional que institucionalizou o conflito a um nível social-

democrático, através da greve e da negociação colectiva: 

“os trabalhadores organizados no movimento operário, renunciam às suas reivindicações mais 
radicais, as de eliminação do capitalismo e de construção do socialismo, e os patrões renunciam a 
alguns dos seus lucros, aceitando ser tributados com o fim de se promover uma distribuição mínima 
de riqueza e se conseguir alguma protecção e segurança social para as classes trabalhadoras 
(Santos, 2006:265)”. 
 

Porém, a estagflação de década de 1970 introduz as primeiras críticas ao modelo do 

Estado-Providência, que com a globalização económica vê ameaçada a sua sustentabilidade e 

viabilidade, pois o contexto actual não se compraz com uma discrepância de benefícios sociais 

entre Estados com níveis similares de produtividade laboral e qualidade de produção. Além disso, 

com a queda do Muro de Berlim, extinguiu-se o paradigma alternativo de sociedade, o 

socialismo/comunismo, e não surgiu até ao momento outro modelo credível a nível global, tal 

vaticinou a declínio do modelo social europeu, do Estado-providência e da social democracia 

(Santos, 2011).  

Almerindo Janela Afonso (2002b) identifica algumas estratégias delineadas pelos 

Estados para gerir a tensão entre a garantia dos direitos sociais, em áreas como a saúde e a 

educação, e a quebra das receitas fiscais. Essas estratégias passam por encaminhar a procura 

para o sector privado acenado com o atractivo de poderem escolher e ter acesso a serviços de 

melhor qualidade. Outra estratégia procura diluir os limites entre o sector público e privado, 

tornando também mais indistinta a diferença entre direitos sociais e direitos individuais. 

Castells (2007a:370) considera que perante a improbabilidade de um contrato social 

global que ultrapasse a divergência de benefícios sociais, a sobrevivência do Estado-Providência 

“numa economia globalizada e interdependente precisa de se ligar ao crescimento da 

produtividade para criar um circulo virtuoso através do retorno e ligação entre investimento social 
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e crescimento económico”. Segundo o autor, esse é o novo papel do Estado, ligar a nação às 

pressões competitivas globais, ligar o bem-estar social à criação de riqueza na economia. Este 

tipo de actuação estratégica aponta para a emergência de um Estado competitivo (Cerny, 1997, 

citado por Robertson & Dale, 2001:117), no qual “os actores do estado e do mercado procuram 

reinventar o estado como uma associação quase empresarial num contexto mundial”. 

Susan Robertson e Roger Dale (2001:118) consideram que o Estado59 ao erigir a sua 

agenda em torno da competitividade, associa a acumulação à legitimação, recorrendo ao foro 

justificativo externo e interno. A legitimação externa remete para as organizações supranacionais 

e/ou regionais e empresas transnacionais, centrando-se no desempenho económico global do 

Estado, na estabilidade política, no mercado de trabalho e nas relações comerciais. A legitimação 

interna orienta-se para a sociedade civil e para o capital nacional e concentra-se na produtividade 

económica, estabilidade social e nos direitos de cidadania. 

Neste contexto, o Estado arrisca-se: 

“a transformar-se numa instância de recontextualização das pressões externas que a partir de outras 
instâncias, supranacionais ou globais, se exercem a nível nacional – apressando-as ou retardando-as, 
adoptando estratégias passivas ou pró-activas, em função sobretudo da capacidade que lhe resta 
(também política, económica e cultural) para continuar a exercer a sua autonomia relativa” (Afonso, 
2002:85). 
 

Ao nível nacional, o Estado assume um papel híbrido e fluido de Estado–mercado, 

“privatizando serviços públicos, favorecendo na mesma organização a coexistência de serviços 

públicos e privados, ou adoptando modelos de gestão não compatíveis com a preservação dos 

valores próprios do domínio público” (Ibid.:86). João Caraça (2002:211-212) recupera a 

expressão de Charles Lindblom “sistema de mercado governado” para designar um triplo papel 

do Estado como regulador, como fornecedor “de infra-estruturas e de serviços” e como credor 

“fonte de financiamento e de subsídios”. 

Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2010:49-50) argumentam que a esfera política tende a 

assumir-se como um mercado político em resultado da acção dos media, do lobbying e dos 

corporativismos: 

“as decisões políticas resultam mais da publicidade mediática, das pressões de todo o tipo, da força 
dos interesses e das mobilizações das diferentes categorias de trabalhadores do que uma direcção 
totalmente controlada e exercida em nome dum interesse superior (…) a competição encarniçada do 
hipercapitalismo propagou-se à esfera política, devido à intensificação do lobbying, com os seus 

                                                
59 Robertson e Dale (2001:118) referem que o Estado ao privilegiar a acumulação face à legitimação, acabou por tornar a 
acumulação numa forma de legitimação, “o estado procurou de forma retórica e prática privilegiar e promover acima de tudo a 
competitividade económica e a mercadorização em quase todas as esferas da vida, com o argumento de que este 
comportamento iria conduzir a um efeito de difusão. Por um lado, tal garantiria que todos poderiam partilhar os benefícios da 
prosperidade daí resultante; por outro lado, preconiza que o aumento generalizado das oportunidades de concorrência contribui 
mais para aliviar os encargos dos pobres do que as anteriores e desacreditadas políticas de compensação”. 
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exércitos de peritos, de advogados e de especialistas em relações públicas, que estão ao serviço de 
empresas para conseguirem decisões susceptíveis de lhes proporcionarem vantagens competitivas”. 
 

Na sua radiografia à situação actual do Estado-nação, Castells (2007a:373) é 

peremptório: 

“o Estado-Nação está cada vez mais destituído de poder, para controlar a política monetária, definir o 
seu orçamento, organizar a produção e o comércio, arrecadar os seus impostos de pessoas jurídicas 
e honrar os seus compromissos no que diz respeito aos benefícios sociais. Em suma, o Estado-Nação 
perdeu a maior parte do seu poder económico, embora detenha ainda uma certa autonomia para 
regulamentar e um relativo controlo sobre os seus sujeitos”. 
 

O Estado embarca, assim, numa crise estrutural60 (Afonso, 1999) com prognóstico 

reservado e dependente de uma acção que se quer estratégica, visto que ainda conserva a 

capacidade “de agir em função das condições que limitam o desempenho da sua economia. Este 

aspecto exige que o Estado se torne interdependente dentro de uma rede de processos 

económicos que estão fora do seu controlo” (Castells, 2007a:373). 

Os constrangimentos globais ao imporem mutações no papel do Estado, e uma perda de 

soberania e legitimidade, anunciam uma crise do modelo democrático que emergiu e consolidou-

se ao longo do século XX (Castells, 2007a; Llorente, 2000; Santos, 2006).  

Por um lado “as condições nacionais de produção da sociedade”, nomeadamente as 

políticas de pleno emprego e redistributivas foram profundamente afectadas pelos recentes 

desenvolvimentos do capitalismo global, “tornaram-se elas próprias cada vez mais 

transnacionais, muitas vezes em articulação com novas condições de âmbito sub-nacional, 

regionais ou locais”, retirando-se centralidade ao espaço-tempo nacional” (Santos, 2006:266).  

Por outro lado, a incapacidade do Estado em cumprir os seus compromissos e 

solucionar os problemas do momento conduz a uma perda de credibilidade no sistema político e 

à crescente desconfiança dos cidadãos nos partidos políticos e na política (Lipovetsky & Serroy, 

2010). Estabelece-se “uma tensão crescente entre participação política, exigências sociais e 

responsabilidade das instituições democráticas”, embora com as variações e as especificidades 

inerentes a cada contexto nacional, “a tendência geral é para a erosão da capacidade do sistema 

político democrático, em processar as exigências sociais e valorizar as mudanças” (Castells, 

2007a:493). Esbatem-se os critérios que definem a esquerda e a direita, a utopia é substituída 

pela gestão do social e da economia (Lipovetsky & Serroy, 2010). 

                                                
60 Afonso (1999:138) considera que a crise estrutural que envolve o Estado resulta de um rápido crescimento das despesas 
públicas que não é acompanhado por um crescimento dos meios de financiamento, o que gera uma crise de legitimação, uma 
vez que o Estado tem dificuldades “em promover, justificar e defender certas políticas”, desvanecendo-se, desse modo, a função 
histórica de redistribuição de rendimentos (Gaggi & Narduzzi, 2008). 



 

 102

Tal introduz, nas palavras de Castells (2007a:493), uma “imprevisibilidade sistémica” 

com manifestações diversas, desde a perspectiva de ausência de alternativa ao modelo 

democrático de governação, à descrença na capacidade da democracia em resolver os 

problemas, ou a uma “política simbólica no sistema político” constituída ora em torno de temas 

ora de lideranças personalizadas, que podem ocasionar Estados democráticos de feição 

autoritária ou até uma “bandeira ideológica”.  

Luís Gómez Llorente (2000:33) destaca que “el vaciamiento o debilitación de la 

democracia significa robustecimento del poder económico, incontrolado democraticamente, del 

poder personal de quienes lo detentan”. Em suma é provável que comecemos “a testemunhar a 

fragmentação do Estado, a imprevisibilidade do sistema político e a singularização da política” 

(Castells, 2007:493). 

A constituição de uma social-democracia cosmopolita é a proposta alternativa de David 

Held e Anthony McGrew (2003:150), a qual procuraria conjugar os valores da social-democracia 

com o contexto económico global, através de uma governação competente, aos níveis local, 

nacional, regional e global, que garanta: 

“la promoción de la administración imparcial de la ley en el âmbito internacional; mayor 
transparencia, control y democracia en la gobernanza global; un mayor compromiso com la justicia 
social en la búsqueda de una distribución más equitativa de los recursos mundiales y la seguridad 
humana; la protección y reinvención de la comunidade en diversos âmbitos (desde el local al global), 
y la regulación de la economía global a través de la gestión pública de los flujos financieros y 
comerciales globales, la provisión de bienes públicos globales y la implicación de los principales 
grupos de interés en la gobernanza corporativa”. 
 

Em suma, o Estado-nação vive momentos tempestivos que radicam na sua crise de 

soberania e legitimidade que, por seu turno, descredibiliza o sistema político, mas, 

paradoxalmente, é ao Estado que se exige soluções para a debelar e ainda é nele que reside a 

esperança dos cidadãos quanto à garantia de um conjunto de direitos sociais e económicos 

outorgados ao longo do século XX, nomeadamente após a segunda guerra mundial. 

 
3.2. OS ALTER EGO DO ESTADO-NAÇÃO 

Santos (2006) desenvolve a tese de que o Estado tendo sido no passado sujeito de 

reformas, mediante as quais procurou solucionar os problemas da sociedade (objecto de 

reforma), através do paradigama do reformismo61, nos dias de hoje é o próprio Estado que se 

                                                
61 Santos (2006) explica que o reformismo assentava na normalização da sociedade, alcançada através de uma ligação 
simétrica entre a melhoria, que permite o progresso, e a repetição que introduz a ordem. O direito e o sistema educativo 
constituíam-se, entre outros, como dispositivos de normalização. Foi esse reformismo que viabilizou a forma política do Estado-
Providência, tendo o Estado nacional desempenhado um papel fundamental, garantindo a acumulação (a estabilidade da 
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constitui como objecto de reforma, realizada por sectores da sociedade com capacidade de 

intervenção estatal, o que indicia uma crise do reformismo. 

O movimento de mudança do Estado, prossegue Santos, conhece duas fases, a do 

Estado Irreformável e a do Estado Reformável. A primeira fase é a do Estado mínimo que 

acompanha o período áureo do neoliberalismo, assente na visão de que “o estado é 

inerentemente ineficaz, parasitário e predador, por isso a única reforma possível e legítima 

consiste em reduzir o estado ao mínimo necessário ao funcionamento do mercado” (Santos, 

2006:322). A crítica neoliberal ao Estado-Providência estabelece o mercado como alternativa ao 

Estado, apresentando-o como uma instituição justa e eficiente no fornecimento de bens e 

serviços, pertencendo ao indivíduo ajuizar o que melhor lhe convém num quadro alargado de 

opções. 

A segunda fase, e actual, é a do Estado Reformável ou de reinvenção do Estado 

promovida por forças transnacionais e que alberga duas concepções opostas de Estado, que 

Santos (2006) designa como Estado-empresário e Estado-novíssimo-movimento-social. 

O Estado-empresário estabelece uma articulação próxima entre o princípio do Estado e o 

princípio do Mercado, apresentando afinidades com a fase neoliberal, reflectidas na privatização 

das funções que o Estado não tem de desempenhar em regime de exclusividade e no primado 

dos critérios de eficiência, eficácia, competitividade e serviço ao consumidor na administração 

pública, confluindo para a empresarialização do governo e do serviço público e para a 

contratualização das relações institucionais: 

“o governo deve ser uma empresa que promove a concorrência entre os serviços públicos; centrado 
em objectivos e resultados mais do que na obediência a regras, deve preocupar-se mais em obter 
recursos do que em gastá-los; deve transformar os cidadãos em consumidores, descentralizando o 
poder segundo mecanismos de mercado em vez de mecanismos burocráticos” (Santos, 2006:324). 
 

A concepção do Estado-novíssimo-movimento-social explora os isomorfismos entre a 

comunidade e o Estado, desempenhando este o papel de articulador, integrando: 

“um conjunto híbrido de fluxos, redes e organizações em que se combinam e interpenetram 
elementos estatais, nacionais, locais e globais (…). O Estado perde o controle da regulação social, 
ganha o controle da meta-regulação, ou seja, da selecção, coordenação, hierarquização e regulação 
dos agentes não estatais que, por subcontratação política, adquirem concessões de poder central” 
(Ibid.:338). 
 

Beck (1999:196) considera que a alternativa à perda de soberania nacional encontra-se 

na cooperação transnacional, propondo o modelo de Estado transnacional que emerge do 

                                                                                                                                          
produção capitalista), a hegemonia (a lealdade das diferentes classes sociais) e a confiança (a estabilidade das expectativas dos 
cidadãos). 
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Estado-nacional e da necessidade de respostas cooperativas à globalização, através de uma 

associação de Estado, que mantêm a soberania regional e a sua autonomia na condição de 

Estados “glocais”, e se situam na sociedade: 

“não há resposta à globalização por um único Estado. A política do Estado nacional isolado será cada 
vez mais falsa, leia-se: seus custos serão sempre mais altos (e tais custos não são apenas 
económicos). A atuação independente dos Estados destrói; a cooperação transnacional alimenta a 
política do Estado”. 
 

Giddens (2007:133) propõe como alternativa ao Estado-Providência, o Estado-garante 

numa sociedade de bem-estar positivo, na qual o Estado não exercerá um papel dominante, e a 

sua intervenção terá um cariz preventivo, emancipatório e de investimento no capital humano: 

“as políticas serão baseadas numa previdência social preventiva e no investimento do capital 
humano. (…) Os clientes do sistema de previdência social são emancipados através de uma série de 
mecanismos, como acesso à informação, personalização dos serviços e opção. (…) As políticas têm 
como objectivo investir nas capacidades das pessoas, e sempre que possível numa perspectiva a 
longo prazo. Uma educação superior suplementar reveste-se de uma enorme importância económica 
e social, assim como a aprendizagem ao longo da vida”. 
 

Castells (2007a:432) defende a existência de uma nova forma organizacional de 

produção de poder e de legitimação que designa por Estado em Rede62, o qual integra: 

“Estados-Nação, instituições internacionais, associações de Estados-nação, governos regionais e 
locais e organizações não governamentais. É este Estado em Rede que negoceia, gere e decide os 
assuntos globais, nacionais e locais e expressa as relações de poder entre as suas diferentes 
componentes, dentro dos blocos de poder que sublinham cada nível do Estado. Nem todos os nós da 
rede são iguais e os seus interesses divergem, convergem ou são conflituais, dependendo dos 
assuntos e dos contextos”. 
 

É nesta rede que cada Estado-nação actua estrategicamente na defesa dos seus interesses e no 

quadro global de interacção de uma soberania compartilhada: 

“para estimular a produtividade e a competitividade das suas economias, precisam de se aliar aos 
interesses e obedecer às regras globais que favoreçam os fluxos de capitais, enquanto esperam das 
suas sociedades que aguardem pacientemente pelos benefícios graduais gerados pela competência 
dos empresários” (Ibid.:433-434). 
 

Castells (2007b:454) apresenta a União Europeia (UE) como uma manifestação do 

Estado em Rede, no qual e apesar das assimetrias, cada Estado-membro constitui um nó de 

uma rede de interdependências “de forma que nenhum nó, nem o mais poderoso, pode ignorar 

os outros, nem mesmo os menores no processo decisório”. Em troca da concessão de parte da 

soberania, os Estados-membros têm uma voz activa no palco mundial. Contudo, a União 

                                                
62 Carnoy (2001, citado por Magalhães & Stoer, 2006a:53) conceptualiza o Estado em rede nos seguintes termos, Estado 
“constituído por instituições comuns, activadas pela negociação e iteração interactiva ao longo da cadeia de processos de 
tomada de decisão: governos nacionais, governos co-nacionais, órgãos supra-nacionais, instituições internacionais, governos de 
nacionalidades, governos regionais, governos locais e ONG” cuja eficiência depende da capacidade de criar e gerir redes que 
promovam o crescimento económico e a integração social. 
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Europeia assume-se como entidade reguladora, pois inerente às suas competências encontra-se 

a produção de legislação aplicável a cada Estado-membro, o que aliado à:  

“contínua expansão das áreas de intervenção da UE tem, com efeito, erodido as competências e 
poderes dos Estados-membros para definirem a substância de direitos individuais e colectivos 
associados à qualidade de cidadão, quer nos planos civil e político, quer nos planos económico e 
social (…) [pondo] em causa a autonomia dos Estados para a definição da filosofia e conteúdo 
desses direitos” (Gonçalves, 2002:361). 
 
Acresce, ainda, a este debate, a questão do défice democrático ligado aos aspectos 

processuais e institucionais de tomada de decisão nas instituições europeias, à perda de poderes 

de controlo dos parlamentos nacionais e “a noção de que a legislação europeia é 

fundamentalmente determinada pelas opções de política legislativa dos países centrais da União, 

e que os países periféricos, designadamente os do Sul da Europa, mantêm em relação a elas 

uma posição subordinada e dependente” (Ibid.:354), ou mesmo de receptores/importadores 

acríticos. 

Beck (1999:273) considera a Europa como um “espaço imaginário” cuja existência só é 

perceptível no “museu da retórica”, e que o seu fracasso político só pode ser ultrapassado com: 

“a construção de um Estado transnacional, pelos grandes países da União Européia, [o qual] poderia 
trazer de volta para os Estados-membro a primazia da política e a capacidade de ação, 
democraticamente controlável, da política econômica e social. Na verdade uma União Européia forte e 
democrática poderia empregar toda a sua força, como maior poder comercial do mundo, na 
promoção de reformas reais - tanto internas como externas”. 
 

Lipovetsky & Serroy (2010:81-82) rejeitam uma era pós-nacional e reiteram a confiança 

no Estado-nação que: 

“continua sólido, pois as forças transnacionais suscitam a valorização da diferença e da identidade 
nacional, o apego ao território e à memória, e também os egoísmos económicos. (…) Na cena 
internacional, são sempre as nações e os seus interesses os protagonistas dos conflitos e das 
negociações”. 
 

Consideram, no entanto, que o Estado deve recriar um clima de confiança e dar resposta aos 

seguintes imperativos:  

“em primeiro lugar, reabilitar a cultura do trabalho e do mérito: libertar as forças do trabalho, 
prolongar a vida activa, inventar novos sistemas de reforma, recompensar preferencialmente o mérito, 
eliminar os ‘desincentivos’ ao trabalho e preparar melhor a vida profissional com formação inicial e 
contínua (…).  
Em segundo lugar, reforçar a coesão social (…) [numa] nova síntese que associe liberalização 
económica e protecção social, duma ‘segurança flexível’ que proteja os assalariados, e não os 
empregos, numa economia aberta à concorrência (…).  
Finalmente, em terceiro lugar, investir no capital humano, na educação e na investigação. É 
necessário orientar cada vez mais a nossa economia para que seja uma economia do conhecimento, 
investindo nos sectores mais criativos, de futuro mais promissor” (Ibid.:241-242). 
 

Contudo, e pese o facto de o Estado nacional se poder apresentar como “uma força 

marginal na nova ordem mundial” (Morrow & Torres, 2004:32), a sua acção em qualquer dos 
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palcos (transnacional, regional, nacional e local) não é neutra, pois as políticas que norteiam a 

sua acção são constrangidas pelos interesses daqueles que o controlam (Dale, 1988). A sua 

desnacionalização, destatização e internacionalização apresenta-se como o corolário da 

globalização das relações internacionais e da cultura política63 que, na opinião de Waters 

(2002:117-118), tornam credível a perspectiva de que “uma globalização política completa é 

uma possibilidade genuína", pois: 

“a expansão do sistema de relações internacionais/estado-nação organizou a superfície do planeta 
com entidades políticas de um único tipo. (…) A expansão da democracia liberal e dos valores pós-
materialistas não é um desenvolvimento sui generis em cada sociedade onde ocorre, mas transmite-
se de uma sociedade para outra”. 

 
Em suma, o estado-nação encontra-se em processo de reinvenção pois o seu contexto de 

actuação e as suas competências também se encontram em processo de reestruturação na 

sequência dos efeitos avassaladoras de globalização (económica e finaceira), sendo ainda difícil 

antever qual será a sua configuração final, restando, por agora, um conjunto de conjecturas 

enformadas e informadas pela perspectiva ideológica de quem as perfilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Held e McGrew (2003:146) acreditam que a globalização contribuiu para um reforço da capacidade e alcance da actividade e 
autoridade políticas, “la globalización contemporánea no sólo ha disparado o reforzado la significativa politización de una serie 
creciente de áreas de decisión, sino que ha venido acompañada de un extraordinario crecimiento de ámbitos institucionalizados y 
de redes de movilización política, de vigilancia, toma de decisiones y atividad reguladora que transcienden de las jurisdicciones 
políticas nacionales”. 
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4. GLOBALIZAÇÃO CULTURAL 

4.1. A CULTURA-MUNDO 

A expressão “cultura-mundo” é proposta por Lipovetsky e Serroy (2010:12) para 

designar o tempo actual em que a “cultura transformou-se num mundo cuja circunferência 

passou a estar em todo o lado e o centro em lado nenhum”, universalizando-se uma cultura 

mercantil (caiem as barreiras entre cultura e economia) e, em simultâneo, uma “culturalização 

da mercadoria”. As tecnologias de informação e comunicação, as industrias culturais e o próprio 

capitalismo apresentam-se como instâncias de produção de uma cultura que não reflecte o 

mundo, mas o modela de acordo com um sistema de valores e de objectivos, que compreendem 

um sobre-investimento no presente e no curto prazo, assente num imaginário de competição e 

num consumo “bulímico”, que desorganizam as consciências e os modos de vida, fragmentam o 

social e ameaçam os valores do espírito e da própria escola. 

Lipovetsky e Serroy (2010) falam de uma cultura mercantil que invade todas as esferas 

da vida social e todas as actividades humanas e resulta da conjugação de três fenómenos: (1) o 

desenvolvimento sem precedentes da dimensão económica da cultura: 

“a cultura é uma indústria, um complexo mediático-mercantil que funciona como um dos principais 
motores do crescimento dos países desenvolvidos (…). À antiga separação cultura/comércio sucedeu 
uma lógica de anexação da cultura pela ordem mercantil, instituindo uma verdadeira economia 
cultural transnacional” (Ibid.:32). 
 

(2) a absorção da esfera cultural pelo capitalismo, desaparecendo as “fronteiras simbólicas que 

hierarquizavam a alta e a baixa cultura, a arte e o comercial, o espírito e o divertimento”, 

conduzindo ao “tudo é cultura”; (3) a comercialização da cultura conduz “à transformação desta 

numa esfera cada vez mais politizada, conflitual e, por vezes, trágica” (Ibid.:32-33). 

Allan Luke e Carmen Luke (2004:188) contestam o “determinismo económico” daqueles 

que julgam a economia como a mola impulsionadora das transformações culturais, 

menosprezando o facto de que: 

“a atividade econômica sempre ocorre e está embutida em um contexto culturalmente construído. 
Esse determinismo econômico carrega a cultura como um resultado causal, e não como um contexto 
ou campo social mais amplo de circuitos culturais de significação, identidades e relações de poder”. 
 

Waters (2002) prefere falar de uma “culturalização” da vida social, em que as trocas 

simbólicas prevalecem sobre as trocas materiais. Na óptica do autor, uma cultura globalizada 

subentende um fluxo contínuo de informações, ideias, valores, preferências mediados pela 

circulação de pessoas e pelas redes de comunicação e informação, que ao ligar diferentes 

culturas, obrigam a uma relativização de cada cultura e permitem o desenvolvimento de culturas 
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transnacionais. Assim, opina Waters (2002:120), a globalização cultural não significa o triunfo de 

nenhuma metanarrrativa, mas, pelo contrário, o seu declínio, “uma cultura globalizada é mais 

caótica do que ordenada – está integrada e ligada de tal modo que os significados dos seus 

componentes são ‘relativizados’ entre si, mas não está unificada ou centralizada”. Também Peter 

Berger (citado por Wolf, 2006:47) julga que a globalização cultural supõe um desafio ao 

pluralismo face ao “colapso das tradições tidas como adquiridas e a abertura de múltiplas 

opções em termos de crenças, valores e estilos de vida”. 

Santos (2001:51) levanta a questão de a globalização cultural se confundir com a 

ocidentalização ou americanização, uma vez que “os valores, os artefactos culturais e os 

universos simbólicos que se globalizam são ocidentais e, por vezes, especificamente norte-

americanos” que ao converterem-se em mercadorias entram em circulação e difundem-se. 

Lipvetsky e Serroy (2010:151) não ratificam esta visão, embora reconheçam que o mercado 

mundial seja dominado pelas industrias culturais americanas, tal não vaticina a americanização 

de todas as culturas do mundo, pois “as indústrias de informação, do consumo e da cultura não 

esgotam a totalidade da cultura”. Luke e Luke (2004:190) seguem uma linha de pensamento 

análogo, consideram que apesar dos Estados Unidos exercerem um “controle substancial sobre 

os modos dominantes de representação e comunicação”, coexistem “outros agentes e objetos 

variados da globalização agindo sobre e partindo de países e economias menores, incluindo 

obviamente o Japão e, cada vez mais, a China – mas também o Canadá, o Reino Unido, a 

Austrália, a Nova Zelândia e outros”, pelo que “a globalização e, de maneira ainda mais 

específica, a ocidentalização não significa necessariamente uma americanização”. 

Na análise da globalização cultural destaca-se a dualidade de posturas teóricas, os que 

defendem a homogeneização “em torno de normas e culturas ocidentais (ou, de forma ainda 

mais limitada, norte-americanos)”, e os que defendem a heterogeneidade que resulta do 

“contato entre culturas diversas, levando a um crescimento em hibridez e novidade” (Burbules & 

Torres, 2004:18). Green (2007:67) concilia posturas, arguindo que a cultura-mundo “no se está 

volviendo homogénea más que a un nivel superficial”. 

Lipovetsky e Serroy (2010) assinalam que a partilha de normas e imagens, referências e 

informações, a circulação de pessoas e bens aproximam as sociedades, mas também fomentam 

a heterogeneidade, a diversidade e a individualização. Os autores consideram que a ideia de que 

a globalização cultural cria uma padronização/homogeneização global, condenado os 

particularismos nacionais e regionais não passa de um mito, “a grande maioria das marcas que 
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o consumidor compra é nacional e, por vezes, local. Deste ponto de vista, a mundialização 

mercantil é mais imaginária do que real” (Ibid.:140). Outro exemplo paradigmático que 

apresentam é a diversidade linguística, não obstante a expansão do inglês “dos negócios e dos 

contactos” as línguas mantêm-se como instrumento de afirmação identitária. A heterogeneidade, 

diversidade e individualização, prosseguem os autores, é comprovada pela multiplicidade de 

ofertas das indústrias culturais que fragmentam os públicos, permitindo “uma maior 

personalização das maneiras de viver, de viajar, de vestir e de ocupar os tempos livres” 

(Ibid.:149). 

A cultura-mundo caracterizada por Lipovetsky e Serroy evoca a visão de uma 

globalização absoluta da cultura definida por Waters (2002:120) que “envolveria a criação de um 

campo comum, embora hiperdiferenciado, de valores, de gostos e de estilos de vida, ao qual 

cada indivíduo teria acesso sem restrições, pela auto-expressão ou pelo consumo”. 

Lipovetsky e Serroy (2010:188) alertam, contudo, para o facto de a cultura consumista, 

hedonista e individualista secar a cultura intelectual, afectando quer a educação quer o próprio 

saber. Por um lado, revelam-se os paradoxos de uma cultura que “consagrando a realização 

imediata dos desejos, esquece ou nega os imperativos inultrapassáveis, antropológicos, do 

processo educativo”. E, nesta época consumista, apesar da apregoada democratização e das 

promessas de formação e mobilidade social, assiste-se ao sucesso das elites “cujo 

enquadramento familiar coloca limites à invasão e ao poder dissolvente da cultura cool”, 

enquanto todos os outros “não dispondo do contributo das suas famílias, também não 

beneficiam de qualquer apoio ‘institucional’ para se formarem e educarem” (Ibid.:189). Por outro 

lado, “já não há cânones de conhecimento, já não há percursos obrigatórios para se construir 

uma cultura partilhada. Vivemos actualmente num caos que é, ao mesmo tempo, de abundância 

e imediatez” (Ibid.:198-199). As tecnologias de informação e comunicação permitem o acesso 

imediato a pedaços de informação que a ausência de grelhas de interpretação e hierarquização e 

de uma distância crítica impedem a construção de uma base comum de conhecimentos e de 

partilha de valores. 

 

4.2. A CENTRALIDADE E RECONCEPTUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

O conhecimento e a aprendizagem oferecem um diagnóstico do mundo actual e das 

suas dinâmicas (Costa, Conceição & Ávila, 2007; Robertson, 2006), ganhando um lugar 

proeminente nos discursos, mediante um conjunto de metáforas (Sacristán, 2008), tais como: 
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sociedade do conhecimento64 (a mais popularizada) e o seu outro, a economia do conhecimento 

(Murteira, 2004, 2007; Robertson, 2006), sociedade cognitiva, sociedade de aprendizagem 

(Magalhães & Stoer, 2006b) sociedade de literacia65 (Ávila, 2007), sociedade em rede (Castells, 

2002), sociedade de informação66 (Castells, 2002; Matos, 2002; Morais, 2006; Sacristán, 2008) 

e, os seus agentes, os trabalhadores do conhecimento (Murteira, 2007; T. H. Davenport, 2007). 

Pese a variedade terminológica e distinções conceptuais, tendencialmente esses termos 

são utilizados para caracterizar uma mesma realidade, apontando para uma convergência de 

significados67 (Costa et al., 2007). Porém, há quem se questione quanto à razão de ser de tal 

instabilidade designativa: 

“trata-se de uma instabilidade estrutural, ou antes, de uma instabilidade transitória, meramente 
linguística? Significa ela que os vários nomes remetem para perspectivas diferentes acerca da 
natureza e do papel da informação e da comunicação na estruturação da realidade social e, portanto, 
quer significar que essas perspectivas não são redutíveis a uma visão unificada da sociedade de 
informação ou representa tão só um défice evolutivo de expressão do pensamento humano 
remediável historicamente?” (Matos, 2002:7). 
 

De modo similar, Sácristán (2008:41;44) destaca a necessidade de perscrutar “o que 

realmente de novo se esconde sob o amplo guarda-chuva dessa expressão ‘da informação’” e, 

porque não, acrescente-se também, do conhecimento, pois como salienta o autor, a utilização 

dos termos mais usuais, conhecimento e informação, aplicados à sociedade, não se trata de um 

mero exercício linguístico ou uma mera questão epistemológica ou técnica, envolvem “aspectos 

morais e culturais que alteram determinados valores que admitíamos como desejáveis para uma 

boa sociedade”. 

                                                
64 Sociedade do Conhecimento onde os conhecimentos formalizados e codificados tornam-se elemento nuclear e estruturante da 
sociedade, estão presentes “na inovação tecnológica, no funcionamento da economia, na regulação das instituições, na 
socialização das gerações, na qualificação das pessoas, nos bens e serviços do consumo quotidiano, nos estilos de vida, nas 
artes e nos media, nos riscos ambientais, biotecnológicos, militares e outros, e nas respostas a esses riscos e, em geral, nos 
processos contemporâneos de mudança social” (Costa et al., 2007:62). 
65 Patrícia Ávila (2007) considera que sociedade de literacia é um conceito equivalente, uma vez que a informação e o 
conhecimento têm a escrita como suporte, o que eleva a literacia ao estatuto de competência chave das sociedades 
contemporâneas.  
66 Gimeno (2008:45; 47) considera que a novidade desta sociedade de informação reside no “valor determinante que tem certo 
tipo de informação da actividade económica e do emprego”. Destaca o autor como elementos caracterizadores e inovadores da 
sociedade de informação, o stock de conhecimento disponível e de conteúdo abrangente, que circula de modo fluido e acessível, 
marcando presença na vida quotidiana, recorrendo a inúmeros agentes que participam na sua reprodução e reinterpretação. 
67 A insistência ora nas distinções conceptuais ora na convergência de significados radica na diversidade de actores (sociólogos, 
economistas, teóricos da inovação, peritos de organizações internacionais, …) que os mobilizam, a partir dos seus quadros 
teóricos, para caracterizar o tempo actual, sublinhando aspectos diferentes mas complementares e interligados (Costa et al. 
2007). 
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Neste contexto, a educação capta uma inovada atenção68, “legitimada pela assunção da 

centralidade do conhecimento nos processos de desenvolvimento económico e social dos 

estados e das nações”, posicionando-se “a instituição educacional, agora em processo de 

reconfiguração, no centro do mapa dos debates políticos” (Magalhães & Stoer, 2006b:157). 

Observa-se um prolongamento dos percursos escolares, uma acumulação de diplomas, uma 

exigência de maior instrução e qualificação da mão-de-obra mediante modalidades de 

aprendizagem formal, não formal e informal. Assim, no quadro de uma nova realidade social, 

gera-se um novo contexto de realização da educação (Sacristán, 2008), a qual acaba também 

por se tornar num grande negócio (Robertson, 2006b). 

Surgem os apelos para que os sistemas educativos, quer nos países industrializados 

quer em vias de desenvolvimento, sejam capazes “de formar técnicos, engenheiros, cientistas e 

até investigadores de alto nível em número suficiente para fazer com que a sociedade do 

conhecimento cumpra todas as suas promessas” (Bindé, 2007:217). 

Aceder ao conhecimento, neste novo contexto, assume-se como estratégia de acesso ao 

mercado laboral, garante de empregabilidade, rendimento e inclusão. Inerente a esse processo, 

o conhecimento aplicado, mais instrumental, ganha prioridade face ao conhecimento 

especulativo ou fundamental (Murteira, 2004), pois a lógica subjacente é cada vez mais “ 

‘credencialista’ e ‘utilitarista’, no sentido em que se orienta, predominantemente, por uma lógica 

consumista de acquisitive learning” (Alves, 2009:108) 

Murteira (2004:60), apoiando-se na conceptualização proposta pela OCDE, define 

conhecimento como a “capacidade para organizar a informação disponível – não toda 

necessariamente codificada – para responder a uma questão ou resolver um problema”, 

chamando à atenção para a necessária destrinça com os conceitos de dados e de informação, os 

quais são, frequentemente, tomados como equivalentes. Esclarece o autor que dados são 

“registos de factos, portanto objectos de um suporte material”; quanto à informação “trabalha 

sobre esses objectos e segue critérios de organização de dados” (Ibid.:60), tendo conhecido um 

forte impulso com o advento das tecnologias de informação e comunicação, as quais permitem a 

organização, gestão e transmissão de informação. Estabelece-se uma “relação de pertença 

privilegiada da sociedade em que vivemos ao mundo da informação”, celebrada na expressão 
                                                
68 Magalhães & Stoer (2006b:158) notam que a centralidade da educação a torna alvo de atenção de uma multiplicidade de 
actores sociais que se arvoram em especialistas em educação, “é com verdadeiro espanto que assistimos nos diferentes meios 
de comunicação social à presença de ‘especialistas‘ em educação como jornalistas, economistas, gestores, correctores, 
empresários, etc. Aí aproveitam para expandir as suas visões e opiniões acerca dos desafios, dos significados, das prioridades 
que reconhecem à educação. O nosso espanto é a total ausência daqueles que mais tempo, esforço e massa cinzenta investem 
na tentativa de compreender os fenómenos educativos e escolares”. 
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“sociedade de informação”, atribuindo à informação o estatuto de “possidente” e à sociedade o 

de “possuído” o que “substancializa hegemonicamente a ‘informação’ face à sociedade 

contemporânea” (Matos, 2002:10). 

A transformação da informação em saberes69 constitui missão dos sistemas educativos 

(Bindé, 2007), tratando-se de saber, na opinião de Dale (2006a:41) a “quem é ensinado o 

quê?”. A função educativa do conhecimento conheceu cambiantes ao longo dos tempos, 

começou, no Iluminismo, por se assumir como factor de emancipação dos indivíduos, 

“desenhou-se, assim, uma função formativa do conhecimento que conduzia o indivíduo num 

processo de desalienação até ao cidadão”, com a aurora do capitalismo, adquire uma função 

reguladora, sendo ambíguo o seu papel, “conduzir às ‘luzes’ e à emancipação dos indivíduos e 

transformar o cidadão num trabalhador disciplinado” (Stoer & Magalhães, 2005:44-45), 

acabando o próprio conhecimento por ser incorporado no processo produtivo (como ciência e 

tecnologia) e na organização social (como factor de legitimação e elemento organizador), 

combinando-se com a organização estatal que “endereçava à escola um mandato muito forte: 

caber-lhe-ia a difusão da cultura, da língua e da ciência nacionais e a formação dos respectivos 

cidadãos” (Magalhães & Stoer, 2002a:35). 

Nas últimas décadas, a incorporação do conhecimento no processo de produção e a 

presunção de que “investiments in knowledge can increase the productive capacity of the other 

factors of production as well as transform them into new products and processes” (OECD, 

1996:11), conduz à reconfiguração do conhecimento num “arquétipo de competência adaptativa 

às exigências do mercado de trabalho” constatando-se que “as competências escolares reflectem 

de uma forma mais ou menos directa esta reconfiguração do conhecimento” (Stoer & 

Magalhães, 2005:46). Ou seja, “o espírito da eficácia beneficia de maior autoridade do que o 

espírito especulativo” (Lipovetsky & Serroy, 2010:129).  

A natureza e o estatuto do conhecimento alteram-se “é reconfigurado como rede 

comunicacional e informacional e como mercadoria, assumindo um lugar central na produção” 

(Stoer & Magalhães, 2005:56), sendo, “condicionado na sua génese, de múltiplas formas 

directas ou indirectas, pelo objectivo da maximização do lucro” (Murteira, 2007:130). Concluem 

António Magalhães e Stephen Stoer (2002a:36) que “a instância educativa e a instância 

                                                
69 Legroux (citado por Matos, 2002:21) considera que o saber se situa “na interface do conhecimento e da informação”; quanto 
à informação “é a mensagem trocada com outrem, a comunicação externa”; já o conhecimento é de ordem da intimidade da 
pessoa, a resultante duma apropriação pessoal interna e, enquanto tal, não é comunicável”. 
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produtiva, mais do que tornarem as suas fronteiras indefinidas assumem uma cândida 

funcionalidade”. 

O conhecimento torna-se um activo intangível, factor de inovação e competitividade, no 

“nosso mais valioso investimento para nos tornarmos numa economia competitiva” (Robertson, 

2006a:73), pelo que as vantagens estratégicas no mercado correlacionam-se com a capacidade 

de controlo da invenção científico-tecnológica: 

“a ciência se subordina ao movimento de capital na medida em que se torna processo reflexionante 
inteligente, o que modifica a estrutura concorrencial do mercado capitalista, pois importa a cada 
empresa, antes de simplesmente obter mais lucro, ocupar posição estratégica diante de aliados e 
concorrentes, assim como obter conhecimento global do campo da sua atuação” (Giannotti, 
2002:222). 
 

Tal conduz, nas palavras de Murteira (2004:25), à “emergência dum ‘mercado de 

conhecimento’”, no qual a economia estabelece “uma relação muito estreita com o processo de 

desenvolvimento do conhecimento”. Será nesse mercado de conhecimento “que se encontrará o 

suplemento imaterial necessário ao êxito do processo inovador” (Murteira, 2007:55). 

Tendo como referência a definição de conhecimento perfilhada por Murteira (2004), a 

natureza da questão que suscita a recolha de informação e a sua organização pode conduzir a 

uma reflexão de natureza filosófica ou científica, cujas questões se prendem com o “Know-what” 

que remete para o “knowledge about facts” e o “Know-why” ligado ao “scientific knowledge of 

the principles and laws of nature”; ou uma reflexão mais pragmática e instrumental, 

estruturando-se as questões em torno do “Know-how”, ou seja, “skills or the capability to do 

something” e do “Know-who” que envolve “information about who knows what and who knows 

how to do what” (OECD, 1996:12). 

O conhecimento valorizado pelo mercado global ligado a produtos e processos interessa-

se pelo “Know-how” e know-who”, isto é, estamos perante uma economia baseada no 

conhecimento70 que se expande “ao mesmo tempo que se alarga o conhecimento que 

poderíamos designar por ‘conhecimento baseado na economia’”, conhecimento cuja dinâmica é 

mais experimental, alterando-se “a sequência investigação fundamental-aplicada-

desenvolvimento experimental” (Murteira, 2004:37). O conhecimento torna-se num “recurso 

flexível, fluido, sempre em expansão e em mudança” (Hargreaves, 2003:33). 

                                                
70 Murteira (2004:127) define economia baseada no conhecimento como uma economia “em que a actividade de gestão do 
conhecimento, em relação com o processo inovador, se tornou decisiva na competição entre actores económicos”. O 
conhecimento procurado prende-se com produtos, tecnologias, estratégias competitivas e modelos de organização (Murteira, 
2007). 
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Face ao exposto, a construção do conhecimento escolar em competências desencadeia 

processos de actualização da estrutura curricular de modo a melhor corresponder às 

necessidades do mercado de trabalho, também ele em processo de reconfiguração (Magalhães 

& Stoer, 2006b). 

A nível individual, o processo de aprendizagem, como já foi salientado, torna-se 

estratégico, “a sociedade de informação reclama pessoas educadas; só elas podem ser 

trabalhadores e cidadãos plenos em tal sociedade. Só os ilustrados podem dar lugar à sociedade 

do conhecimento, só eles podem participar e aproveitar dele” (Sacristán, 2008:43). A aquisição 

de conhecimento deixa de estar confinado e estruturado a um espaço e a um tempo e torna-se 

processo indispensável que se desenvolve ao longo da vida, pois “a sociedade do conhecimento 

é uma sociedade de aprendizagem” (Hargreaves, 2003:37), de contínua aquisição e 

comunicação de conhecimentos. A procura de conhecimento será: 

“feita de acordo com as necessidades sempre renovadas de qualificação (…). A cultura de inovação 
irá impor a obtenção de graus com datas obrigatórias, de forma a combater a inércia das 
capacidades cognitivas e a satisfazer uma procura contínua de novas competências” (Bindé, 
2007:98). 
 

O percurso escolar escolhido e a orientação imprimida são cada vez mais delineados no 

sentido de corresponder às características da economia do conhecimento; às necessidades de 

conhecimento procuradas pelos empregadores, a lógica do aquisitive learning impõem-se sobre 

uma lógica de inquisitive learning, correspondendo este a “um interesse genuíno pelo 

conhecimento e pela aprendizagem em si mesmo” (Alves, 2009:108). A aprendizagem na 

actualidade encontra-se: 

“no cerne do funcionamento da EBC [Economia Baseada no Conhecimento] e intimamente associada 
com o ‘mercado de conhecimento’, isto é, o contexto relacional entre actores que ‘procuram’ e 
‘oferecem’ conhecimento. (…) As sociedades, as organizações, os indivíduos, movem-se com maior 
ou menor determinação e consciência na direcção de níveis superiores de conhecimento” (Murteira, 
2004:125). 
 

Stephen Stoer e António Magalhães (2005:49) opinam que a articulação da educação 

com o mercado de trabalho esvazia o conhecimento, o qual: 

“perde a sua forma e conteúdo e, desse modo, já não parece deter o potencial de promover um 
processo de ensino/aprendizagem reflexivo. (…) parece que à pedagogia e ao conhecimento só resta 
o caminho único, unidimensional, de cair nos braços da performance, assumindo-se simultaneamente 
que a formação deve colocar os indivíduos numa situação ‘interessante’ no mercado de trabalho”. 
 

Sacristán (2008:55) adverte para o facto de o domínio do conhecimento se converter 

num factor de estratificação social, recriando novos padrões de relações entre indivíduos, 

culturas e classes sociais:  
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“as disparidades aumentam de forma inexorável, posto que, quem pode aproveitar mais das 
vantagens desta sociedade são os que têm mais capital cultural. Quem tiver menos, não só não 
poderá aproveitar das oportunidades, como sofrerá as suas consequências negativas (destruição de 
emprego, trabalho degradante, consumo passivo de televisão de má qualidade, etc.). Portanto, as 
desigualdades crescem: quem mais tinha mais terá e quem menos tinha menos terá. As clássicas 
desigualdades reproduzem-se na desigualdade com que os indivíduos podem aceder aos bens que as 
novas tecnologias representam; ao mesmo tempo que um igual acesso às mesmas acentua as 
diferenças introduzidas por aquelas”. 
 

Considerações semelhantes são formuladas por Bindé (2007) que problematiza o 

conhecimento de tipo “modelo único”, ajustado às necessidades económicas, que tem 

prosperado nas economias avançadas, e se revela potenciador de formas de exclusão, quer entre 

países quer entre regiões no interior de cada país, devido a processos de privatização da 

invenção e da inovação, pelo que conclui o autor: 

“a economia do conhecimento não pode fundar sozinha a base de um projecto de sociedades do 
conhecimento, pois não consegue cobrir a totalidade das suas dimensões, as quais, por sua vez, 
envolvem um certo número de valores que não se podem reduzir a uma troca comercial” (Ibid.:320). 
 

Stoer e Magalhães (2005:58) advogam que: 

“a fragilidade epistemológica do conhecimento não dilui o seu carácter formativo e ao mesmo tempo 
o informacionalismo, em si mesmo, não esvazia o conhecimento do seu potencial de intervenção 
política e social. A questão que surge como central não é tanto a dos termos ‘informação’ e 
‘conhecimento’, mas a sua relação nos contextos de agência social”. 
 

Nessa nova realidade social em mutação, emerge um agente central, o trabalhador do 

conhecimento, “trabalhador predominantemente ocupado nos serviços, com formação superior 

especializada” (Murteira, 2007:129), cuja actividade “envolve a criação, distribuição ou aplicação 

de conhecimento” (T. H. Davenport, 2007:22). 

Os trabalhadores passam a ser definidos pelo conhecimento que acumulam, o qual é 

“performativo, isto é, um conhecimento que traduzido em competências apetrecha os indivíduos 

para lidar com situações flexíveis de comunicação e de fluxos de informação” (Magalhães & 

Stoer, 2006b:158-159). 

Thomas H. Davernport (2007:15) considera esta nova categoria de trabalhadores, 

responsável pelo fomento da inovação e com um peso crescente no mercado laboral das 

economias desenvolvidas, são “os trabalhadores mais bem pagos, são os que geram mais valor 

económico e são os elementos mais determinantes de valor nas suas organizações” e que 

compõem maioritariamente, os quadros das empresas “conhecimento-intensivas” que “são as 

que crescem mais rapidamente e as que têm tido maior sucesso nos Estados Unidos e noutras 

economias de primeira linha, sendo responsáveis pela maior parte do conhecimento destas 

mesmas economias nas últimas duas décadas”. O autor considera que a questão que esta 
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categoria de trabalhadores levanta é que sendo “o tipo de trabalhador mais dispendioso que as 

organizações empregam” ainda não atingiu o nível de produtividade desejável e como o seu 

instrumento e força de trabalho é o pensamento, “sabemos pouco acerca de como melhorar o 

desempenho dos trabalhadores do conhecimento” (Ibid.:20-21).  

Conclui T.H. Davenport (2007:65) que torna-se premente nas economias ocidentais que 

o trabalho do conhecimento alcance “um rácio mais elevado de inputs e outputs de qualidade”, 

pelo que “definir com exactidão a forma como é possível melhorar a produtividade do trabalho do 

conhecimento torna-se uma das questões económicas mais importantes do nosso tempo”, ou 

seja, a colonização e exploração de “uma última fronteira: o nosso cérebro” (Robertson, 

2006a:75). 

Perante a evidência de que a educação, nos tempos próximos, dificilmente será 

percepcionada como “campo privilegiado de condução da mudança social” e de que o seu 

conteúdo já não se apresenta “como universal e definitivo” (Stoer & Magalhães, 2005:58), 

erguem-se vozes que clamam pela reinvenção do “poder emancipador do conhecimento, com 

mais e melhores ciências, ciências sociais e outros saberes argumentativos; por reintroduzirmos 

a escola como local privilegiado de aprendizagem para a cidadania plena” (Caraça, 2002:218). 

Andy Hargreaves (2003) apela a um ensino que reconcilie finalidades económicas e sociais, que 

ensine para a sociedade do conhecimento e para além dela, que envolva valores, atitudes, uma 

componente cognitiva e emocional, capaz de forjar identidades cosmopolitas: 

“ensinar apenas para a sociedade do conhecimento prepara os alunos e as sociedades para a 
prosperidade económica, mas reduz as relações entre as pessoas às suas vertentes instrumentais e 
económicas: confina as interacções em grupo ao mundo efémero do trabalho transitório em equipa e 
canaliza as paixões e os desejos para a terapia avulsa das compras e do entretenimento (…). Ensinar 
exclusivamente para além da sociedade do conhecimento significa cultivar o cuidado com os outros, 
desenvolver o carácter e construir a identidade cosmopolita. Contudo, se as pessoas não forem bem 
preparadas para a economia baseada no conhecimento, serão excluídas dela e desprovidas das 
necessidades básicas que permitem às comunidades sobreviver e ter sucesso” (Ibid.:103). 
 

Sacristán (2008:39) considera que as alterações decorrentes da sociedade de 

informação interpelam-nos quanto ao papel da educação e dos seus fins, sendo “preciso 

elaborar uma nova narrativa, voltar a escrever o discurso acerca da educação, à luz de novas 

condições, na sociedade que nos toca viver”, tendo em conta que os desafios são constantes tal 

como constantes são as mudanças. 

Tanto Dale (2006a) como Sacristán (2008) alertam para a premência de desocultar os 

interesses de natureza económica e política que os discursos ofuscam e legitimam, pois estamos 

perante “construções de grupos poderosos que procuram, e que possuem os meios para, 
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perpetuar e aumentar o seu poder nos e pelos meios que empregam ou que permitem legitimar 

ou esconder esse poder” (Dale, 2006a:43). Elevar a elemento totalizante das nossas sociedades 

a informação e o conhecimento, transforma-se “numa sinédoque que engloba tudo e oculta 

algumas carências (…) que eleva o que é um traço da sociedade à caracterização total da 

mesma, como se o todo social se esgotasse nele” (Sacrisatán, 2008:42). 

Basil Bernstein (citado por Morais, 2006) fala de uma “tecnologização da pedagogia”71, 

ou seja, a pedagogia é utilizada como forma de controlo, em que o Estado fraco da economia 

global é substituído por um Estado forte que eleva a sociedade de informação a um novo modo 

societal, a segunda Sociedade Totalmente Pedagogizada: 

“dirigida pelo Estado, financiada pelo Estado, focada no Estado e avaliada pelo Estado. O Estado está 
a deslocar-se para assegurar que não há espaço ou tempo que não esteja pedagogizado. (…) O 
Estado está a construir e a distribuir as possibilidades dos novos ‘conhecimentos’ pedagógicos 
através de uma gama de agências formais e informais” (Ibid.:92).  
 

Na perspectiva de Sacristán (2008:40) urge ultrapassar o “vazio dos discursos” 

presentes nas políticas educativas e de uma linguagem dominante que impõe “qualidade da 

educação entendida como rentabilidade e eficiência, em ganho de resultados imediatos para 

poupar recursos e competir nos mercados”. 

A sociedade do conhecimento foi apresentada no âmbito da União Europeia como o 

modelo de sociedade capaz de relançar as bases de um novo padrão de competitividade assente 

na inovação72, o que suscita a necessidade de formação de “recursos humanos avançados”, 

graduados e pós-graduados do ensino superior (Rodrigues, Oliveira & Carvalho, 2007), 

convocando “uma esfera científica, técnica e educativa alargada” (Hargreaves, 2003:36).  

Com efeito, a primazia conferida ao conhecimento começou por se repercutir ao nível do 

ensino superior, chamado a desempenhar um papel mais pró-activo na economia do 

conhecimento: 

“os decisores políticos centraram-se nas taxas de participção no ensino superior e na qualidade 
relativa dos programas do ensino superior, particularmente nas ciências naturais ao nível de 
mestrados e doutoramentos. As políticas exploraram também o papel da investigação e do 
desenvolvimento no processo de inovação, tendo realçado a eficiência e a eficácia dos sistemas de 
criação, transmissão e gestão de conhecimento” (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009:63). 
 

                                                
71 Bernstein (citado por Morais, 2006:93) mostra-se preocupado pela forma como a pedagogia está a ser instrumentalizada 
como mecanismo de controlo ao serviço de um discurso “que pretende produzir mudanças nas experiências, conhecimentos e 
competências individuais, de uma forma bastante mecânica”. 
72 Este modelo de desenvolvimento assenta na produção acelerada de novos produtos tecnologicamente sofisticadas e de novos 
mercados. A sofisticação tecnológica “torna o processo de imitação mais difícil e, neste sentido, reforça a estratificação entre 
empresas, regiões e países; permite – tirando partido de novas tecnologias - uma velocidade de obsolescência dos produtos e, 
portanto, de ‘refrescamento’ dos mercados, a um nível sem precedentes” (Rodrigues .et al, 2007:105). 
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No entanto, a massificação deste nível de ensino e a diminuição da comparticipação do 

Estado, obrigam as instituições de ensino superior a procurar formas alternativas de 

financiamento, nomeadamente no sector privado, abrindo portas à mercantilização desse nível 

de ensino – com formas de organização comercial e comercialização de serviços educativos – e 

uma “macdonaldização” do conhecimento, pois a obtenção de lucros prioriza a aplicação de 

conhecimentos em detrimento da produção de novos conhecimentos, porém “privadas [das] 

funções de investigação, descoberta e inovação, as instituições de ensino superior reduzem-se a 

estabelecimentos de ‘ensino pós-secundário’” (Bindé, 2007:163). 

O debate em torno das finalidades do ensino superior é alimentado por posturas que se 

ostracizam, entre o pólo “instrumentalista-funcionalista” ao serviço da sociedade e da economia, 

e o pólo liberal, reafirmando que o ensino superior vale por si mesmo (Alves, 2009). A esse 

propósito, Lipovetsky e Serroy (2010:203) falam de uma “universidade desorientada” indecisa 

entre “ensinar uma ciência pura ou profissionalizar os seus ensinamentos”. 

Algumas universidades procuram associar-se à estratégia empresarial de procura de 

inovação “não necessariamente criativa, mas também imitativa ou adaptativa” apresentando-se 

“como organizações ‘aprendentes’ e ‘empreendedoras’” (Murteira, 2007:135-136). Nesse 

sentido, António Câmara (2009:92) defende a premência de “docentes e investigadores 

universitários se transformarem em empreendedores” e ultrapassarem a “mediocridade 

excelente”, caracterizada pela produção de ideias e conhecimento de qualidade, mas irrelevantes 

em termos de potenciais proveitos económicos. 

Bindé (2007:165) entende, por sua vez, ser missão fundamental do ensino superior 

“produzir, disseminar e valorizar os saberes (…); transmitir os conhecimentos ao maior número 

de cidadãos. (…) contribuir imperativamente para a actualização dos conhecimentos, ao longo da 

vida, nas áreas que estão sujeitas a constantes transformações”. 

Uma proposta de compromisso que harmonize a investigação pura e as necessidades da 

economia, que reconcilie a formação cultural (do sentido e da história) com a formação 

profissional é advogada por Lipovestsky e Serroy (2010:203): 

“cada vez se revela mais inútil pretender centrar as formações superiores apenas na aquisição duma 
competência profissional, quando a abertura do mercado, a flexibilidade da produção e as 
transformações do trabalho tornam praticamente impossível definir ‘qual será o estado das profissões, 
na maior parte dos ramos de actividade, num prazo de cinco anos’. Por outro lado, é também 
escusado prolongar o desperdício que consiste orientar centenas de milhares de estudantes para vias 
de ensino que não servem para nada e fazer entrar no mercado de emprego, pessoas cujos diplomas 
não têm a menor utilidade, o que, para além do desemprego que os espera e do subaproveitamento 
das suas qualificações, que será necessariamente o seu destino, desperta nos que são assim 
desvalorizados um sentimento de amargura”. 
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Alves (2009:121) constatou, num projecto73 de pesquisa que conduziu em torno das 

relações entre o ensino superior nacional e o mercado laboral que, com a massificação do 

ensino superior, o diploma se tranformou num recurso, entre outros, de acesso ao mercado 

laboral e que a formação pós graduada revela uma falta de sintonia entre as lógicas e as 

intencionalidades manifestadas pelos académicos, diplomados e empregadores: 

“entre os académicos podemos registar alguma intencionalidade de aproximação das lógicas dos 
cursos aos contextos profissionais fora do ensino superior, mas a informação que pudemos recolher 
sobre os empregadores aponta para que os mesmos tendam a desvalorizar a formação pós-inicial nas 
universidades. Ou seja, as convergências parecem ser mais procuradas pelos académicos e 
universidades.  
Por seu turno, os diplomados tendem (…) a procurar cada vez mais a frequência de cursos de 
formação pós-graduada nas universidades, o que é, por vezes, justificado como uma estratégia que 
visa fazer face a situações de emprego precárias, ou pelo menos incertas e desfavoráveis”. 
 

O conhecimento está pois no cerne do crescimento económico, ganhando foro próprio 

na economia do conhecimento que transporta em si um projecto social materializável na 

sociedade do conhecimento, pelo que a sua criação, posse, gestão e até transmissão é factor de 

disputa entre indivíduos, grupos, empresas, instituições e países no âmbito de maximização da 

sua posição, dos seus lucros, do seu poder e competitividade. Assim, o conhecimento é 

reinterpretado à luz dessas necessidades mais imediatas, mais práticas e mais 

instrumentalizadas, sendo desprezado o seu valor reflexivo, interpretativo, filosófico e 

emancipador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Projecto “Telos II – Aprendizagem ao Longo da Vida: Avaliação de Efeitos em Diplomados do Ensino Superior, apoiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia entre 2005 e 2006. Os dados analisados referem-se a um contexto pré-Bolonha. 
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5. GLOBALIZAÇÃO E MUTAÇÕES SOCIAIS 

5.1. ALTERAÇÕES SOCIAIS 

Na “era global” (Giddens, 2007), o quotidiano e as sociedades parecem caminhar de 

forma errática, com as mudanças e transições de vida a serem mais imprevisíveis em virtude das 

alterações decorrentes da globalização económica. 

Assiste-se a uma crescente diminuição da classe74 dos trabalhadores manuais/operários, 

a classe agrária praticamente desapareceu (Giddens, 2007) e a classe média, a “grande 

protagonista colectiva do século XX”75 (Gaggi & Narduzzi, 2008:123), que no “auge do 

capitalismo organizado se constituiu como sustentáculo sociológico do fordismo76, do 

keynesianismo e do Estado-Providência” (Stoer & Magalhães, 2005:31) encontra-se em fase de 

mobilidade descendente77, visto que o fordismo, regime económico que favoreceu a sua 

formação, também sucumbiu e o Estado-Providência entrou em declínio (Estanque, 2012). Já se 

vaticina a sua saída de cena, cedendo lugar à classe da massa que se distingue pelo consumo 

low cost e por isso também apelidada de sociedade do“low cost” ou “Ryanair society”:  

                                                
74 De um modo genérico define-se classe social “como um grupo grande de pessoas que partilham recursos económicos 
comuns, que influenciam fortemente o seu estilo de vida” e oportunidades de vida, pelo que a actividade profissional e a riqueza 
constituem-se como elementos distintivos de classes, cujas fronteiras são muitas vezes de difícil precisão (Giddens, 2008:284). 
Assim, as divisões de classe correlacionam-se com as desigualdades nas recompensas materiais e sociais ligadas à actividade 
profissional. 
75 A classe média possui uma “composição solta”, pois não se apresenta como um grupo homogéneo, uma vez que os seus 
membros não comungam as mesmas origens sociais e culturais nem os mesmos interesses. Integra indivíduos com ocupações 
diversificadas, com estilos e oportunidades de vida também diversos, o que leva alguns autores a preferirem o termo “classes 
médias” (Giddens, 2008). Nos países desenvolvidos, enquadra-se na classe média a maioria da população que tem usufruído de 
vantagens materiais e culturais em virtude das suas qualificações técnicas e títulos académicos em relação aos trabalhadores 
manuais. Esta classe tornou-se num corpo social determinante nos países ocidentais, na segunda metade do século XX, fruto de 
um conjunto de factores: (1) de natureza económica - a revolução industrial permitiu o desenvolvimento de uma classe 
constituída por pequenos e médios empresários, profissionais liberais, intelectuais, comerciantes, artífices especializados, que 
partilham objectivos e valores semelhantes –, a qual se constitui como motor de desenvolvimento económico, pois “sem classe 
média, não teria sido possível produzir e comercializar em grande escala os bens materiais da Revolução Industrial”; (2) de 
natureza política - como grupo numericamente preponderante foi capaz de conter o ímpeto revolucionário do operariado e como 
corpo eleitoral foi capaz de determinar a agenda política, nomeadamente no campo do reconhecimento dos direitos económicos 
e sociais, e na protecção social com a emergência do Estado-Providência. Porém, essas motivações esgotaram-se, “já não está 
no horizonte uma revolução de classe tendente a subverter a ordem que o contrato social definiu. De material que era, a 
economia tornou-se também imaterial e actua agora num contexto globalizado em que a procura é mais importante que a oferta. 
O estrato dos produtores (…) vai-se dissolvendo cada vez mais no universo indistinto dos consumidores” (Gaggi & Narduzzi, 
2008:15; 18). 
76 O fordismo foi um regime de produção e regulação social que vigorou durante os “Trinta Gloriosos Anos”, nos Estados Unidos 
e na Europa Ocidental, num contexto de crescimento económico “baseado no emprego estável, nos progressivos aumentos 
salariais, na produção e consumos de massas (…), na estabilidade das carreiras profissionais e na negociação colectiva dos 
contratos de trabalho entre sindicatos, empresários e Estado” (Estanque, 2012:111).  
77 Mobilidade social define-se como “a passagem de um indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, de uma posição social para 
outra, dentro de uma multiplicidade de estratos e classes sociais” (Lopes, 2010:20-21). Fala-se de mobilidade social ascendente 
“quando aquela passagem ocorre entre classes, ou estratos, de estatuto social mais baixo para outras de estatuto mais elevado, 
estando este frequentemente associado ao rendimento médio correspondente mas, também, à valorização social das ocupações 
desempenhadas e aos níveis educacionais correspondentes, entre outros factores” (Ibid.: 20-21). A mobilidade descendente é 
considerada um fenómeno menos comum que a mobilidade ascendente (Giddens, 2008), porém, a mobilidade descendente 
inter e intrageracional da classe média parece tornar-se mais comum dada a natureza dinâmica da sua estrutura ocupacional e 
sobretudo a reestruturação do mercado laboral, cujos efeitos foram anteriormente debatidos. 
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“classe ‘da’ massa sem contornos – e, portanto, não a classe ‘de’ massa da identidade proletária -, 
que na realidade perde gradualmente as suas conotações de classe, visto que representa a maior 
parte do corpo social, do qual ficam excluídos, em baixo, os trabalhadores não especializados e, no 
alto, os estratos restritos dos beneficiários de riqueza gerada pelo conhecimento criador” (Gaggi & 
Narduzzi, 2008:19). 
 

Também Friedman (2007:263) considera incerto o futuro da classe média, fazendo-o 

depender de uma reformulação das competências de modo a poder “obter e manter os novos 

empregos de escalão médio”78 e assim garantir a estabilidade económica e política, e no fundo, a 

própria democracia. Reportando-se à economia norte-americana, o que também é válido para o 

resto das economias ocidentais, Friedman explica:  

“a economia norte-americana costuma assemelhar-se à curvatura de um sino, com uma grande 
protuberância no meio. Esta protuberância de empregos de classe média tem sido a base da nossa 
estabilidade económica, bem como da nossa estabilidade política. A democracia não pode ser estável 
sem uma grande e profunda classe média” (Ibid.:263) 
 

Giddens (2007) assinala um conjunto de alterações na estrutura de classes e nas 

divisões de classe decorrentes da emergência da economia do conhecimento. O autor destaca 

duas classes pelo seu peso numérico, sugestivamente designadas por “Apple Mac”, constituída 

pelos especialistas nas tecnologias de informação e alta tecnologia, e “Big Mac”, composta por 

trabalhadores presos a actividades mais rotineiras com poucas oportunidades de carreira. No 

topo, encontram-se as “elites cosmopolitas” ligadas ao governo, negócios e escalões superiores 

das profissões, cujo palco de actuação tanto é nacional como transnacional, Estanque 

(2005:118) designa-os como uma “sobreclasse global” que partilha “privilégios de poder e 

riqueza” e se posiciona “acima da velha classe dominante de base nacional”. 

Giddens (2007:89) conclui que “as divisões de classe na sociedade pós-industrial já não 

são genericamente comportamentais, mas determinadas por oportunidades de vida 

diferenciadas”, pois os diferentes estilos de vida já não constituem elementos diferenciadores 

dos diferentes grupos de classe, uma vez que são determinadas “mais pelo gosto e pelo hábito 

que por simples restrições financeiras”, conduzindo ao que apelida como uma “democratização 

quotidiana” marcada por uma série de inseguranças de matriz económica e social: 

                                                
78 Friedman (2007:265-276) perspectiva um conjunto de novos empregos para a classe média, num quadro em que todos serão 
trabalhadores temporários, são eles: (1) Grandes Colaboradores e Orquestradores – ligados aos sectores da venda, marketing, 
manutenção e gestão; (2) Grandes Sintetizadores – congregando formações díspares, por exemplo, engenheiros informáticos e 
empresas farmacêuticas, matemáticos e especialistas em marketing; (3) Grandes Explicadores – gestores, escritores, 
professores, produtores, jornalistas e editores – que compreendem a complexidade e a explicam com simplicidade; (4) Grandes 
Alavancadores – indivíduos capazes de detectar e resolver rapidamente problemas; (5) Grandes Adaptadores – com 
conhecimentos profundos, adaptáveis e versáteis que lhes permitem que estejam preparados para exercer qualquer função; (6) 
Verdes – desenvolvem soluções “bioderivadas” ou “bioinspiradas” de modo a resolver problemas ambientais e energéticos; (7) 
Personalizadores – com competências interactivas humanas ligados ao renovado sector dos serviços prestados pessoalmente; 
(8) Localizadores – ligados às pequenas e médias empresas, adaptando as aptidões globais às necessidades das comunidades 
locais. 
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“a maioria das pessoas quer, e espera, mais das suas vidas do que as gerações anteriores, o que 
conduz a aspirações que nem sempre podem ser realizadas. O grau de segurança sentido pelos 
diferentes grupos de classes tende a produzir novas cisões ideológicas nas sociedades pós-industriais. 
Estas clivagens baseiam-se em parte em ansiedades mais racionais (por exemplo, medo de perder o 
emprego) e em parte em preocupações mais flutuantes. Aqueles que prosperam na nova economia 
tendem a ser felizes com a diversidade e abraçar estilos de vida cosmopolitas. (…) muitos daqueles 
que se sentem vulneráveis face a mudanças indesejadas caracterizam-se melhor como locais que 
preferem reger-se pela ordem existente das coisas ou que encaram o passado com nostalgia (…) e 
podem ser atraídos pelo populismo político e pelo proteccionismo económico” (Giddens, 2007:90-91). 
 

Massimo Gaggi e Edoardo Narduzzi (2008) propõem o padrão de consumo como chave 

de leitura da posição de classe, em detrimento de outros indicadores mais convencionais como a 

ocupação, a relação com os meios de produção e a posição no mercado (Giddens, 2008). Assim, 

a sociedade que se insinua é retratada por aqueles autores como uma sociedade de poder 

difuso79, fluida, segmentada e apolítica, fruto do triunfo da economia de mercado e do 

capitalismo sem fronteiras, pois agora é o mercado que garante a inclusão e o desenvolvimento, 

“a procura chegou a uma escala global, os produtos são infinitos e tornaram-se ‘interclassistas’ 

(…), e as empresas materiais podem recuperar nos mercados do Brasil ou da China as vendas 

perdidas na Alemanha ou em Itália”, pelo que “a necessidade de uma classe de consumidores 

ocidentais com a carteira bem recheada torna-se um aspecto menos vital para quem investe no 

sistema produtivo” (Gaggi & Narduzzi, 2008: 27; 28-29). O padrão de consumo define, pois, 

uma sociedade que se caracteriza por: 

“1) O aparecimento de uma aristocracia muito patrimonializada e abastada, com condições para 
garantir consumos significativos de bens; são os ganhadores da roleta da inovação capitalista (…);  
2) A ascensão de uma camada bastante numerosa de tecnocratas do conhecimento, com 
rendimentos médios ou altos e uma notável capacidade de consumir o que hoje é oferecido em 
grandes quantidades pela indústria dos países avançados (…);  
3) Uma sociedade massificada, com rendimentos médios ou baixos, mas à qual a indústria do ’low 
cost’’ garante o acesso a bens e serviços outrora reservados a estratos mais abastados (…). É a 
sociedade a que podemos chamar ‘Ryanair society’ ou sociedade do ‘low cost’;  
4) Uma classe ‘proletarizada’ ou, de qualquer modo, com escassez de poder de compra (dos 
operários aos reformados sem rendimentos complementares e aos docentes e empregados públicos 
com família a cargo e salário mínimo), a qual consumirá bens de primeira necessidade, substituirá o 
automóvel pelo transporte público e viverá de serviços sociais, cada vez mais relegada para modelos 
sociais de um ‘Terceiro Mundo’ emergente” (Ibid.:22-23). 
 

Em suma, estamos perante uma sociedade tripartida, dominada por uma aristocracia 

patrimonializada (que resultou da utilização empresarial do conhecimento) que consome bens 

exclusivos, personalizados e de elevado valor, uma classe low cost interessada em consumir o 

maior número possível de bens e serviços, em paridade com os seus rendimentos, tirando 

                                                
79 É uma sociedade de poder difuso que se desenvolve num “contexto à espera de ser governado por alguém que saiba definir 
um novo quadro de referência, talvez uma nova dimensão intelectual capaz de reinterpretar os conceitos de progresso e de 
desenvolvimento” (Gaggi & Narduzzi, 2008:21). 
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proveito da oferta low cost, e os excluídos, consumidores limitados a consumos de simples 

subsistência e dos serviços sociais. 

Aparentemente não gera contencioso a asserção de que as alterações na economia e no 

mercado laboral estão a influir na recomposição das desigualdades e nas respectivas estruturas 

de classe (Estanque, 2005). Uma sociedade polarizada parece estar a despontar, produto da 

falta de qualificações e do desemprego ou, simplesmente, da precariedade das relações laborais, 

acompanhada pela erosão dos direitos sociais e económicos (Gaggi & Narduzzi, 2008; Giddens, 

2007; Santos, 2006, 2011). Embora esta situação possa ser percebida por alguns sectores 

como o efeito transitório de “um alargamento benigno da prosperidade global”, tal como a 

entende Wolf (2006:230), tem efeitos devastadores no quotidiano de milhões de pessoas, 

gerando “profundas transformações e novas contradições e desigualdades sociais nas 

sociedades contemporâneas” (Estanque, 2005:115). 

A esse propósito Santos (2006; 2011) desenvolve a tese da emergência de um novo tipo 

de fascismo, não de natureza política, mas de natureza social e civilizacional, que institui micro-

ditaduras no quotidiano dos cidadãos e nas relações sociais de uma subclasse de excluídos, que 

“assume nos países centrais a forma de terceiro mundo interior, o chamado terço inferior na 

sociedade de dois terços” (Ibid.:2006:308), constituída por trabalhadores não qualificados, 

desempregados, jovens incapazes de entrar no mercado de trabalho, trabalhadores imigrantes, 

minorias étnicas, todos eles vítimas de uma mobilidade descendente. 

Santos (2006; 2011) distingue cinco formas de sociabilidade fascista: a primeira, o 

fascismo do apartheid social que se caracteriza por uma “segregação social dos excluídos 

através de uma cartografia urbana dividida em zonas selvagens e zonas civilizadas” 

(Ibid.:2011:120); a segunda, o fascismo contratual que resulta de um desequilíbrio “de poder 

entre as partes no contrato de direito civil (…) a parte mais fraca, vulnerabilizada por não ter 

alternativa ao contrato, aceita as condições que lhe são impostas pela parte mais poderosa, por 

mais onerosas e despóticas que sejam” (Ibid.:121-122); a terceira, o fascismo territorial80 que se 

manifesta quando “os actores sociais com forte capital patrimonial retiram ao Estado o controlo 

do território onde actuam e neutralizam esse controlo, cooptando ou violentando as instituições 

estatais e exercendo a regulação social sobre os habitantes do território sem a participação 

                                                
80 Santos (2006:310-311) considera o fascismo contratual e o fascismo territorial como vertentes de um fascismo paraestatal 
que resulta da “usurpação de prerrogativas estatais (de coerção e de regulação social) por parte de actores sociais muito 
poderosos, muitas vezes com a conivência do próprio Estado, que ora neutralizam, ora suplementam o controlo social produzido 
pelo Estado”. 
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destes e contra os seus interesses” (Ibid.:122-123); a quarta, o fascismo da insegurança que 

implica uma manipulação da insegurança: 

“das pessoas e grupos sociais vulnerabilizados pela precariedade do trabalho, ou por acidentes ou 
acontecimentos desestabilizadores, produzindo-lhes elevados níveis de ansiedade e de insegurança 
quanto ao presente e ao futuro, de modo a fazer baixar o horizonte de expectativas e a criar a 
disponibilidades para suportar grandes encargos para obter reduções mínimas dos riscos e da 
insegurança” (Ibid.:123); 
 

a quinta, o fascismo financeiro que “comanda os mercados financeiros de valores e de moedas, 

a especulação financeira global, (…) [com] um imenso poder discricionário (…), [capaz de] 

abalar, em segundos, a economia real ou a estabilidade política de qualquer país” (Ibid.:124-

125). 

Inevitavelmente, as alterações decorrentes da globalização económica reflectem-se na 

estrutura de classe e nas divisões de classe que se encontram em processo de recomposição, 

não sendo possível traçar o perfil da sociedade que irá emergir. Percebe-se que a classe média 

será a classe mais ameaçada, ela que foi a grande beneficiária dos direitos sociais e económicos 

acordados ao longo do século XX e, sobretudo, da prosperidade alcançada nos países ocidentais 

durante o período dos “Trinta Gloriosos Anos”, no século XXI vê-se na iminência de encetar uma 

mobilidade descendente, o que desencadeará por si situações de conflitualidade, ameaçando a 

coesão social e a estabilidade política, pois não será um processo sem convulsões. 

  

5.2. ESTRATÉGIAS DE CLASSE  

Nesta economia e sociedade do conhecimento insurgentes, a educação formal, a 

formação e certificação de conhecimentos e competências tornam-se processos cruciais, 

efectivamente: 

“o processo de alargamento e prolongamento da escolarização, de acréscimo rápido das qualificações 
formais das populações e de incorporação desse trabalho qualificado na actividade económica e 
social, processo esse verificado de forma muito intensificada nas décadas mais recentes, tem sido 
igualmente considerado uma das molas decisivas da mudança social actual” (Costa, Machado & 
Almeida, 2007:7). 
 

Observa-se que “certificados, diplomas, graus – são de primeira importância para a 

mobilidade de carreira. É mais difícil para os pais abastados passar as suas vantagens de 

maneira ‘directa’ para os filhos. Daí concentrarem-se tanto na educação” (Giddens, 2007:93). 

Consequentemente “a posse do capital informacional e de comunicação [transforma-se] numa 

finalidade estratégica das classes sociais tradicionalmente mais identificadas com as funções de 

reprodução social” (Stoer & Magalhães, 2005:51).  
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Linha de pensamento análoga é prosseguida por Maria Manuel Vieira da Fonseca 

(2003:157) que conclui que, as fracções de “classes cuja via principal ou mesmo exclusiva de 

reprodução tem assentado na transmissão de um património cultural, traduzido essencialmente 

em diplomas escolares”, vêem-se constrangidas a “uma luta acrescida pelos títulos no mercado 

escolar, particularmente ao nível do ensino superior, onde os diplomas aí conferidos mantém 

ainda algum poder social e simbólico”. 

Com efeito, uma das estratégias de classe adoptada pela classe média nova81, desde 

meados do século XX, foi o investimento no capital cultural e escolar, garante de mobilidade e 

reprodução sociais. Relatórios internacionais produzidos desde meados da década de 1960 

comprovam que “os filhos das elites e das novas classes médias têm, em média, experiências 

escolares mais longas e bem-sucedidas, preparando-se para carreiras profissionais prestigiadas, 

enquanto as crianças de meios populares se vêem relegadas para percursos escolares mais 

precários” (Abrantes, 2010:135). E, tal como lembra Estanque (2012:13), o sistema educativo, 

criado primeiramente para servir as elites, “só teve sucesso porque deu lugar a uma classe 

média que foi o seu suporte e o ajudou a expandir, fazendo jus à designação de classe de serviço 

que lhe é atribuída”. Porém, a classe média é, hoje, uma classe acossada e com “dificuldade em 

traduzir o rendimento conseguido no presente em rendimento que assegure o futuro” 

(Magalhães & Stoer, 2002b:9). 

As alterações no mercado de trabalho, as tensões entre diferentes segmentos 

profissionais, o alargamento do fosso entre rendimentos elevados e intermédios (Estanque, 

2012) e a emergência de novos estilos de vida ameaçam o presente e futuro da classe média, 

obrigando-a a reconfigurar as suas estratégias políticas e sociais de modo a garantir uma sólida 

formação, pelo que “o capital cultural e escolar, sendo ainda brandidos como arma essencial 

deste estrato na procura de assegurar os seus privilégios tradicionais no mercado de trabalho e 

na estrutura social no seu conjunto são re-significados no novo contexto” (Magalhães & Stoer, 

2002a:26). 

Magalhães e Stoer (2002a; 2002b; 2006b; Stoer & Magalhães, 2005) defendem que a 

classe média nova, definida por Bernstein, procura reposicionar-se no novo contexto resultante 

da reestruturação de um mercado de trabalho crescentemente dualizado, procurando colonizar o 

                                                
81 Foi Basil Bernstein (1977) quem a classificou como “classe média nova” que se destacava da anterior pelo “investimento no 
capital cultural e escolar – em detrimento, por exemplo, do investimento na propriedade – como estratégia de classe” (Stoer & 
Magalhães, 2005:31), num tempo em que o mercado de trabalho lhe era favorável “no sentido em que as carreiras familiares e 
escolares dos ‘herdeiros’ lhes garantiam aí, à partida, lugares confortáveis e seguros” (Magalhães & Stoer, 2002a:25).  
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nicho do trabalho qualificado, assegurando que os “seus ‘herdeiros’ se instalam aí o mais 

seguramente possível” (Magalhães & Stoer, 2002a:32).  

Como explica Estanque (2012:17), subjacente à classe média encontra-se “a ideia de 

mobilidade social, e esta, por sua vez, apoia-se no princípio de meritocracia (o mérito a cada um) 

como principal factor de fixação das posições dos indivíduos nos diferentes estratos da 

sociedade”. Porém, nota também o autor, “os mecanismos de fechamento são extremamente 

poderosos, conseguindo geralmente sobrepor-se ao critério do ‘mérito’. E mesmo aqueles 

(poucos) que chegam às elites pelo seu talento ‘fecham as portas atrás de si logo que tenham 

alcançado o seu status’ ” (Estanque, 2005:123). E, além disso, julgar que “revogando-se os 

entraves formais e materiais de acesso, as desigualdades escolares resultam sobretudo do 

esforço, interesse e inteligência de cada indivíduo” é aderir a um mito (Abrantes, 2010:138), e 

menosprezar factos como “a socialização primária dos jovens das elites e das novas classes 

médias”, que além de ser “mais variada, promove os tipos de inteligência valorizados pela 

escola” ou que as próprias práticas de lazer destes grupos são “ocupadas por actividades de 

sociabilidade, fruição e consumo com valor acrescentado no mercado escolar”, e que a “escolha 

racional” que pode levar um jovem a “abdicar dos tempos livres para dedicar-se ao estudo, com 

vista aos benefícios futuros, ou orientar-se para escolas e vias formativas que lhe permitam 

capitalizar os seus recursos” se encontra associada ao grupo social de pertença (Ibid.:139). 

A classe média redesenha reflexivamente as suas estratégias, que aliás sempre 

procuraram a solidificação da sua posição na estrutura social mediante a garantia de “um lugar 

para os seus filhos nas ‘melhores’ universidades e nos ‘melhores’ cursos para a seguir, garantir 

para os mesmos um lugar confortável no mercado de trabalho” (Magalhães & Stoer, 

2006b:178), em torno de um mandato meritocrático82 renovado endereçado ao sistema 

educativo, transformando-se numa “nova classe média nova” (Stoer & Magalhães, 2005:33)83.  

                                                
82 A concepção meritocrática da escola desenvolveu-se após a segunda guerra mundial, assente no principio de que aos alunos 
seria concedida uma igualdade de oportunidades de acesso (escolaridades obrigatória e gratuita, uniformização dos sistemas 
educativos, uniformização curricular, as mesmas condições de ensino, etc.), pelo que “suprimindo os obstáculos decorrentes da 
condição social, o sucesso ou o insucesso dependem em primeiro lugar do mérito do próprio aluno, o qual integra para além dos 
dotes naturais o esforço despendido” (Seabra, 2009:76). Glen Loury (citado por Portes, 2000:136) nota, porém, que “a noção 
meritocrática segundo a qual, numa sociedade livre, cada indivíduo ascenderá ao nível definido pela sua competência entra em 
conflito com a observação de que ninguém percorre esse caminho completamente só. O contexto social, em que ocorre a 
maturação individual condiciona fortemente aquilo que, de outra forma, indivíduos de competências equivalentes poderiam 
alcançar. Isto implica que a igualdade absoluta de oportunidades… é um ideal inalcançável”. 
83 Uma outra razão de ser desse mandato radica na crise de confiança na capacidade do sistema escolar garantir as posições na 
sociedade e no mercado laboral fruto da sua massificação: “a nova classe média está a construir e a apoiar uma nova cultura de 
ensino aprendizagem com base na defesa da excelência académica. O argumento básico desta perspectiva política e pedagógica 
é a de que a escola de massas tem vindo a ser escorada numa ideologia educativa, inspirada em Rousseau, que está na base do 
abaixamento do nível académico do sistema educativo considerado no seu todo” (Magalhães & Stoer; 2002b:47). 
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A classe média é secundada, no âmbito dessa estratégia, quer pelos “intelectuais de 

jornais” que assumindo “o papel de porta-vozes do alarme da classe média” sufragam a 

“ofensiva desta classe para recuperar o espaço estratégico que a massificação [da escola] de 

alguma forma lhe veio retirar”, quer pelos próprios professores84 (também eles parte integrante 

da classe média) que assumem “o mandato da nova classe média para a educação como se se 

tratasse de uma narrativa universal” (Magalhães & Stoer, 2002b:81; 88).  

O mandato meritocrático constrói-se em torno do tema da excelência académica 

concretizada nos “conteúdos veiculados pela autoridade pedagógica e [na] sua avaliação (…). A 

avaliação surge como medida politico-pedagógica que conduzirá o sistema educativo ao 

desempenho eficaz enquanto formador e, eventualmente, criador de competência e indutor de 

‘qualidade’” (Stoer & Magalhães, 2005:37), qualidade que obtém o estatuto de dogma. Será 

essa excelência académica que permitirá seleccionar os que mais mérito (talento + empenho) 

venham a revelar.  

Desponta uma nova cultura de ensino-aprendizagem apostada na pedagogia explícita, na 

performance e nas competências transferíveis. Ora, “‘performance’ e ‘competências 

transferíveis’, enquanto respostas electivas às necessidades do mercado de trabalho, tendem a 

exigir um contexto de aprendizagem baseados numa pedagogia ‘visível’”, consequentemente, “o 

processo educativo tende a ser reduzido quer à ‘performance’ transmissiva do professor, quer à 

‘performance’ reprodutiva do aluno”, permitindo seleccionar os melhores, os que demonstrarem 

mais mérito (Magalhães & Stoer, 2002b:50; 54). 

Stephen Ball (2003:25) afirma que nas sociedades desenvolvidas “education policies are 

primarily aimed at satisfying the concerns and interests of the middle class. In effect, policy 

thinking is classed in particular ways and particular policies present the middle class with 

strategic advantages in education” e, paralelamente, esse favorecimento é reforçado pela própria 

actuação da classe média que “is active in various ways in influencing and effecting education 

policies in their own interests. This take place at various levels from national to local, and 

institutional”. 

Segundo Dale (2006b), as alterações registadas nos países europeus no sentido de 

tornarem as escolas mais competitivas entre si, ampliando as escolhas por parte dos 

encarregados de educação, são também uma das provas do sucesso da estratégia educativa da 
                                                
84 Seabra (2009:97) aponta como variável interferente nos resultados escolares e com valor explicativo, as expectativas dos 
professores e o modelo pedagógico que adoptam, “o sucesso dos alunos das classes médias e altas é potenciado pelas 
expectativas positivas que lhes são comunicadas pelos professores (…) e pela adopção, por parte dos docentes, de uma 
estratégia pedagógica enformada por concepções elitistas”. 
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classe média. Os mecanismos de competição favorecem a ligação entre classe social de origem 

e o sucesso escolar: 

“the response of middle classes to the increase in insecurity and risk involved in their established 
strategies of reproduction has been an intensification of positional competition. Those middle-class 
parents who can exert their market power to gain a competitive advantage for their children are 
increasingly likely to do so, to maximize their chances of gaining acess to elite institutions” (Ball, 
2003:20). 
 

De igual modo, Fátima Antunes (2006:135) considera que “a escola está hoje no centro 

de uma luta” protagonizada pela classe média, a qual se afirmou no passado como 

“sustentáculo político e ideológico da expansão, difusão, desenvolvimento, e mesmo 

democratização, da escola pública” e que se encontra agora envolvida “na afirmação e 

concretização de posicionamentos, propostas, projectos e estratégias (insidiosas microestratégias 

individuais ou demolidoras estratégias colectivas) que armadilham e aprisionam a escola pública 

aos seus interesses e obsessões particulares”. Vislumbra-se a viabilização de um regime 

parentocrático que transmuta a educação num bem oligárquico, “where a child’s education is 

increasingly dependent upon the wealth and wishes of parents, rather than the ability and efforts 

of pupils’ “ (Brown, 1990:65, citado por Ball, 2003:22). A chave para a parentocracia: 

“is the desregulation of school recruitment and the deployment of choice; the resulting competition 
between institutions and the granting of institutional autonomy to schools enhance the opportunities for 
the use of family resources at various key points and moments of dicision-making” (Ball, 2003:22). 
 

Teresa Seabra (2002:79) dá conta de um conjunto de estratégias desenvolvidas pela 

classe média, de modo a garantir e consolidar a sua posição na estrutura de classe e no 

mercado de trabalho, na sequência da massificação escolar e consequente desvalorização dos 

diplomas:  

“algumas destas estratégias são publicamente assumidas, como é o caso da ‘livre escolha da escola’, 
outras são mais subtis, como a pressão sobre os agentes escolares no sentido da constituição de 
turmas de nível e a preferência por horários com os professores mais qualificados, a coberto da 
conciliação com a frequência de actividades extra-escolares”. 
 

Concluem Stoer e Magalhães (2005:53) que o recurso a “‘apoios’ educacionais extra-

escolares como as explicações, visitas e férias culturais, disponibilidade de equipamentos 

informáticos e perícia na utilização do computador”, comprovam, quer a apropriação pelas 

famílias de “funções normais da escola (…) com base em recursos eventualmente menos 

sujeitos ao controlo democrático”, quer “uma activação considerável dos processos ligados à 

posse de capital cultural e social”. De igual modo, Sérgio Grácio (2002:52) revela que estudos 

conduzidos sobre as desigualdades educativas evidenciaram que: 



 

 129

“as crianças da classe média conservam a dianteira em termos de aproveitamento ao longo da 
escolaridade. Não porque tiram mais partido da escola, que é aparentemente redundante face aos 
seus recursos familiares, mas devido às suas vantagens no início da escolaridade, que no decurso 
desta última conservam e acentuam, devido à acção da família e meio de origem”. 
 

Em suma, as instituições educativas passam a integrar a estratégia reflexivamente 

construída a nível individual e grupal, porém: 

“a capacidade para cada um escolher, manter e justificar as suas próprias relações sociais e opções 
de vida, não é a mesma em e para todos (…). A escolarização surge, neste contexto, ao mesmo tempo 
como um instrumento a utilizar para escapar às ‘origens sociais e familiares’ e como consequência 
dessas mesmas origens” (Stoer & Magalhães, 2005:40-41), 
  

ou seja, o sucesso escolar não se baseia apenas no mérito individual. 

A classe média apresenta-se pois como o grupo em que o “ethos pedagógico”85 é mais 

vivo, traduzindo-se num forte investimento no capital escolar (Grácio, 2002). No entanto, como 

qualquer outro investimento, pode não ter o retorno expectável: 

“there are no guarantees, no certainties of a smooth and uneventuful process of social reproduction. 
Middle-class parents, like all parents, can only do their best – deploy their capitals as strategically as 
they are able and ‘through careful molding and psychological pressure… predispose each child to 
retrace the same long road they themselves once took’(…) In other words, social reproduction is a risky 
business” (Ball, 2003:149). 
 

E, ironicamente, a duplicidade do mercado mantém sob sequestro a classe media, “the market 

form privileges middle-class families, the sense of risk and uncerainty experieced by the middle 

classes is almost certainly heightened by the market” (Ibid::150). 

Em torno da educação e da formação enceta-se uma disputa de posse por parte de 

certos grupos, desiganadamente a classe media nova que procura garantir o seu estatuto e dos 

seus descendentes mediante a posse de títulos académicos que garantam o acesso ao mercado 

laboral, pelo que recorrendo às prerrogativas que ainda detém, bate-se pela meritocracia, pela 

excelência académica, pela cultura de avaliação, pela liberdade de escolha e explora as 

fragilidades da igualdade de oportunidades de modo a conservar a sua vantagem competitiva. 

 

5.3. DESIGUALDADES SOCIAIS E DESIGUALDADES ESCOLARES 

Os constrangimentos impostos pelas inusitadas mudanças ocorridas na sociedade actual 

convidam à adopção de “estratégias de orientação selectiva” desenvolvidas pelas famílias das 

classes com maior capital cultural (Fonseca, 2003:198), estratégias que já galgam as fronteiras 

                                                
85 Sérgio Grácio (2002:48) retoma um elemento das teorias de reprodução cultural desenvolvidas por Pierre Bourdieu e Jean-
Claude Passeron que explicam a predisposição de certos grupos para o investimento escolar. Essa predisposição denominada 
por “ethos pedagógico” corresponde “a uma atitude e um conjunto de condutas adultas valorativas da escola e do investimento 
escolar, com repercussões no efectivo investimento da descendência” de modo a permitir a reprodução ou a melhoria 
intergeracional e de posição familiar. 
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nacionais, observa-se que “the reproduction of class advantage through education is itself of 

increasing internacional significance. Educational elites compete with one another in the 

increasingly congested internacional labour market” (Brown, 2000, citado por Ball, 2003:37). A 

metáfora do “efeito de escada rolante” que cria a ilusão de uma mobilidade ascendente, 

“quando certos grupos se movem dos degraus mais baixos ou intermédios da estratificação 

social para os degraus imediatamente acima, perdendo de vista o facto de as posições 

superiores entretanto também se terem movido no mesmo sentido” (Estanque, 2012:52-53), 

pode-se começar a aplicar aos títulos académicos nacionais ou de instituições menos cotadas, 

que se desvalorizam face a uma nova competição entre instituições à escala 

internacional/global, atenuando ou anulando a eficácia de determinadas estratégias. 

A questão das desigualdades sociais perante a escola merecem uma renovada atenção 

(Machado et al., 2003), coadunando-se com a reedição das teorias da reprodução que analisam 

os mecanismos de reprodução das desigualdades sociais no contexto escolar, que favorecem os 

mais favorecidos e penalizam os mais desfavorecidos. No entanto, “estes quadros reprodutivos 

variam, de forma e intensidade, entre países e tempos históricos” (Abrantes, 2010:135). Essas 

teorias foram desenvolvidas, na segunda metade do século XX, por autores de referência como 

Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, em França, com as obras “Les Héritiers. Les Étudiants 

et la Culture” (1964) e “La Reproduction” (1970), e, em Inglaterra, por Basil Bernstein, com a 

obra “Class, Codes and Control” (1971-1973). Os modelos analíticos desses autores preconizam 

que “a escola, ao ser enformada pela cultura das classes dominantes e ao não reconhecer 

legitimidade nem valor académico a modelos culturais diferentes do que adopta, penaliza os 

estudantes que são portadores de uma cultura familiar que é dissemelhante da cultura escolar”, 

existindo, simultaneamente, uma coincidência entre o código comunicacional86 – código 

elaborado – utilizado pela escola e o código dos grupos sociais favorecidos que “vivem a escola 

como um prolongamento da família”, enquanto aos mais desfavorecidos, portadores de um 

código restrito, é-lhes exigida uma aculturação (Seabra, 2009:90-91). 

As teorias da reprodução cultural nos processos educativos reúnem um conjunto de 

traços disposicionais que interferem no sucesso escolar, predispondo para a aprendizagem 
                                                
86 Basil Bernstein entendendo que a linguagem além de meio de comunicação é uma forma de definir e estruturar a realidade, 
conduziu um conjunto de estudos sobre o código linguístico das diferentes classes sociais, distinguindo o código elaborado 
próprio das classes média e alta, e o restrito da classe trabalhadora. O código elaborado “é rico em qualificações pessoais, 
permite operações lógicas avançadas, utiliza proposições subordinadas, estabelece cadeias causais entre fenómenos”, quanto ao 
código restrito é “pobre em qualificativos e advérbios, limitando a construção de ideias, com as conclusões e as justificações a 
confundirem-se e a produzir afirmações categóricas” (Grácio, 2002:44). Bernstein defende que o código linguístico de origem 
afecta a experiência escolar, pelo que as crianças que possuem um código elaborado “têm maior capacidade para lidar com as 
exigências da educação académica formal do que as que estão limitadas a códigos restritos” (Giddens, 2008:515). 
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escolar ou, na sua ausência, inibindo-a, e que radicam no meio familiar e de origem: (1) o código 

linguístico, o elaborado integra a linguagem dos grupos socialmente mais favorecidos, o restrito 

coaduna-se com os grupos populares; (2) o capital cultural familiar – uma educação elevada 

atingida pelos progenitores é um auspício do sucesso dos alunos; (3) relações sociais 

predominantes na família e no meio de origem que determinam a forma de socialização com 

impacto no desenvolvimento cognitivo, linguístico e nas atitudes; (4) aspectos de funcionamento 

familiar que se prendem com o tipo de autoridade parental exercida e de acompanhamento 

quotidiano dos filhos; (5) predisposição para o investimento escolar presente nas famílias com 

capital escolar (de posição média e elevada) que investem na escolarização da sua descendência 

de modo a manter ou melhorar a posição familiar (Grácio, 2002). 

Pedro Abrantes (2010:140) reúne um conjunto de factores internos aos sistemas de 

educação básica que variando de país para país, contribuem para a manutenção das 

desigualdades sociais87: 

“(1) má qualidade e má distribuição da rede escolar; (2) encargos económicos dos estudos para as 
famílias; (3) selecção precoce em vias escolares diferenciadas (académicas vs. vocacionais); (4) 
currículos nacionais altamente padronizados, prescritivos e distantes das culturas e dinâmicas dos 
meios desfavorecidos; (5) sistemas de avaliação punitivos e que premeiam a reprovação; (6) ausência 
de estímulos para as escolas e professores aperfeiçoarem as suas práticas, em particular, tornando-as 
mais inclusivas e igualitárias; (7) ausência de procedimentos institucionais eficazes para lidar com o 
insucesso escolar; (8) visões meritocráticas e neoliberais do sistema educativo, no seio das elites 
governantes e da administração escolar, que negam a existência de desigualdades escolarmente 
produzidas, presumindo que todos têm oportunidades iguais na escola”. 
 

Em suma, “quanto mais numerosas e profundas as afinidades maior a probabilidade de 

uma criança ou jovem ser bem sucedido escolarmente. Quanto mais numerosas e profundas as 

disparidades menor será aquela probabilidade” (Grácio, 2002:41). A associação entre 

desigualdades sociais e as desigualdades escolares têm como referentes as condições sociais, a 

origem étnico-nacional, a área de residência e a condição de género, “podemos afirmar que a 

escola tem penalizado os alunos cujas famílias são pouco escolarizadas e desempenham 

profissões consideradas socialmente subalternas, os alunos negros, os que vivem em meios 

rurais e do interior ou em condições de habitação degradada (…) e, ainda, os alunos do sexo 

                                                
87 Abrantes (2010:141) alerta ainda para o impacto do “efeito escola” que varia de escola para a escola que influi nas 
desigualdades sociais: “(1) padrões de interacção selectiva dos professores com pais e alunos; (2) escassez de vínculos da 
escola e dos professores com o tecido social local; (3) critérios informais de admissão e de composição das turmas, em função 
do perfil social e escolar dos alunos; (4) falta de autonomia na construção do projecto educativo e na gestão curricular; (5) 
lideranças instáveis ou pouco sensíveis às desigualdades sociais; (6) ausência de procedimentos claros, reconhecidos e eficazes 
de gestão do quotidiano escolar; (7) ausência de dispositivos educativos adaptados aos alunos em situações de insucesso 
escolar e risco de abandono; (8) relação distante entre escolas e professores dos diferentes ciclos de ensino, marcadas por 
preconceitos e conflitos simbólicos; (9) cultura de avaliação apenas orientada para os alunos e centrada na sua eventual 
reprovação precoce, como meio de manutenção da ordem escolar”. 
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masculino”88 (Seabra, 2009:81-82), instituindo-se, nas palavras de Abrantes (2010:135), o mito 

de que nas sociedades modernas “o ensino universal ofereceria a todos, ao longo da vida, iguais 

oportunidades de alcançar as posições sociais privilegiadas”. Essas desigualdades são, de um 

modo geral, tidas como variáveis de análise no acesso à escola e graus de ensino, no processo 

de aprendizagem e no sucesso alcançado em termos de competências e credenciais (Machado 

et al., 2003). 

Nos países ocidentais, as políticas adoptadas, primeiro no âmbito da igualdade de 

oportunidades de acesso e depois da igualdade de resultados, em simultâneo com a 

massificação escolar, conduziram a uma democratização uniforme89, tendo-se registado um 

aumento das taxas de escolarização de todas as crianças, independentemente da sua origem 

social (Seabra, 2009). Contudo, as desigualdades mantém-se, apenas foram deslocadas para os 

níveis superiores de ensino, os quais ainda conservam algum valor distintivo, “as distâncias 

sociais reduziram-se no acesso, mas produziram-se novas diferenciações internas, mais subtis, 

que produziram mesmo um aumento das clivagens sociais no acesso a certos ramos e fileiras do 

sistema de ensino” (Seabra, 2009:85). Estudos recentes demonstram que as desigualdades 

perante a escola têm cada vez mais uma origem cultural, “de uma geração para a outra, as 

desigualdades perante a escola parecem mesmo ter uma origem cada vez mais cultural e menos 

socioeconómica” (Goux & Maurin, citados por Seabra, 2009:87). 

Numa síntese retrospectiva, Seabra (2009:88) conclui que: 

“a escola da modernidade universalizou-se no acesso, prolongou o tempo de permanência de todos, 
criou a ‘escola única’, mas só muito parcialmente se democratizou – adiou-se a exclusão escolar 
explícita para momentos mais tardios, criaram-se novas modalidades de distinção e hierarquização 
dos públicos escolares, em suma, as desigualdades escolares sofreram uma translação nos tempos e 
nos espaços em que ocorrem, sem nunca terem deixado de assumir a intensa marca das diferenças 
sociais”.90 
 

A decretada igualdade de oportunidades mantém o seu valor prescritivo e democrático, 

mas a sua viabilidade prática depara-se com constrangimentos, nem sempre visíveis nem 

                                                
88 A explicação para o sucesso feminino com percursos escolares bem sucedidos e mais longos, que transcendem as fronteiras 
da classe social, quando comparado com o sexo masculino estará nas “vantagens da socialização familiar no cumprimento do 
‘oficio de aluno’ e o sobreinvestimento que farão na escolaridade, como melhor meio de concretizar a sua trajectória de 
emancipação” (Seabra, 2009:94).  
89 Merle (2000, citado por Seabra, 2009:84) distingue três tipos de democratização: a democratização igualitária que ocorre 
quando “o aumento geral das taxas de escolarização por idade é acompanhado por uma diminuição das distâncias nas taxas de 
acesso segundo a origem social”; a democratização segregativa, quando “o crescimento das taxas de escolarização por idade 
está associado a um aumento das distâncias sociais de acesso”; a democratização uniforme quando “ocorre uma manutenção 
das distâncias sociais”. 
90 A exclusão durante a escolaridade obrigatória será mais subtil e até imperceptível “através de uma selecção cada vez mais 
precoce, realizada em torno da diversificação de fileiras associadas aos processos de orientação”, gerando os “excluídos do 
interior” (Seabra, 2009:79). 
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sempre tidos em conta, de natureza sócio-económica e cultural a que se somam as estratégias 

de classe, fruto da nova dinâmica económica, que determinam a manutenção das desiguldades 

escolares ao longo da formação académica, acabando por converter-se em desigualdades sociais 

aquando da inserção no mercado laboral. 
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CONTEXTO NACIONAL 

1. A ECONOMIA NACIONAL 

1.1. A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL (1974-2010) 

Portugal democrático apresenta um duplo comportamento em termos evolutivos, uma 

quase completa convergência em termos institucionais e políticos com os países desenvolvidos91 

(Amaral, 2010), a qual não é acompanhada em termos económicos, divergindo da União Europeia 

desde o 25 de Abril de 1974, com intermitências pontuais (Amaral, 2010; Sá, 2011). 

Luciano Amaral (2010) faseia a evolução da economia nacional, nos últimos sessenta anos 

(1950-2010), em dois grandes momentos, o primeiro marcado por um crescimento linear, rápido e 

ininterrupto entre 1950-1973, que apelida de versão portuguesa dos “Trinta Gloriosos Anos”, 

durante o qual Portugal encurtou a distância que o separava das economias mais ricas, seguindo-se 

um abrandamento acentuado e quase quatro décadas de crescimento decepcionante, se não 

medíocre, com alternância entre crises e recuperação, excluindo-se a esse panorama o período 

entre 1986-1992, que o autor denomina de “mini-idade de ouro” (Quadro VI). Vítor Bento (2011) 

também destaca a década de sessenta e o período que medeia a adesão à União Europeia e a 

adopção do euro como os dois períodos de maior crescimento e de convergência com a média 

europeia de referência. 

A evolução do PIB per capita92 nesses dois momentos é elucidativa. No primeiro momento, 

evoluiu vinte pontos percentuais93, comparativamente com os países mais ricos, passando de 30% 

para 50% per capita, uma evolução “significativa pelos números envolvidos, mas também pela 

consistência, já que foi sistemática ao longo de todo o período” (Amaral, 2010:13). Já entre 1973 e 

a actualidade o PIB per capita evolui apenas dez pontos percentuais, situando-se, hoje, em cerca de 

60% face às economias mais desenvolvidas, sendo esse encurtamento devido “quase em exclusivo 

ao crescimento ocorrido durante um brevíssimo período de 5 a 6 anos, entre 1986 e 1992” 

(Ibid.:13). Porém, a partir do ano 2000, o PIB sofreu uma queda de 6%, “se ignorássemos os anos 

                                                
91 Uma comparação entre Portugal e a Europa desenvolvida revela que “Portugal não precisa de convergir mais em termos das 
estruturas institucionais montadas: a democracia e as políticas sociais são estruturalmente idênticas às dos restantes países 
europeus. E se essas estruturas nem sempre têm o mesmo resultado quando se mede o bem-estar da população, deve-se mais à 
economia do que às deficiências dos programas sociais” (Amaral, 2010:16). 
92 O PIB per capita ou Produto Interno Bruto por cabeça é a medida convencionada para calcular o nível relativo de desenvolvimento 
económico, isto é, a riqueza média de um país, “corresponde à quantidade de bens e serviços produzidos num país dividido pela sua 
população (Amaral, 2010:102). 
93 José Reis (2011:16) nota que esse crescimento do produto interno não se traduziu numa modernização do conjunto da sociedade 
(alargamento dos mercados de trabalho, qualificação das pessoas e melhoria do seu bem-estar) e, foi, sobretudo “o resultado directo 
de um investimento intensivo em capital, gerando desta forma uma alteração drástica na ‘função de produção’“. 
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entre 1986 e 1992, o PIB per capita português seria, em termos comparados, hoje quase idêntico 

ao de 1973” (Ibid.:93). Jorge Vasconcellos e Sá (2011) detém uma leitura coincidente e distingue 

quatro períodos na convergência do PIB português com a média europeia, um período de 

divergência entre 1974-1985, um de convergência acelerada entre 1986 e 1992, de convergência 

lenta entre 1993-1999 e de estagnação na década de 2000. 

Amaral (2010:11) opina que: 

“a ideia de um grande ciclo uniforme de crescimento entre meados dos anos 80 e o final do século XX é 
uma ilusão estatística decorrente da contiguidade temporal entre dois ciclos diferentes, o primeiro entre 
1986 e 1992 (…) e o segundo entre 1995 e 2000. O primeiro foi marcado pela inversão das condições da 
crise internacional dos anos 70 (…), pela abertura da economia europeia às exportações portuguesas e 
pelo enorme afluxo de capitais e outros meios de pagamento do exterior. Como, ao mesmo tempo, os 
governos da época seguiram uma política orçamental expansionista (…) a economia foi impulsionada por 
excepcionais circunstâncias externas e internas”. 
 

Entre 1990 e 1994, na sequência do aumento da inflação, adoptou-se uma política 

monetária e cambial restritiva com efeitos no abrandamento da economia. Quando em 1995 se 

verifica uma retoma do crescimento, este já não se verifica da mesma forma pois fica a dever-se a 

uma política expansionista, sendo este ciclo “já prenunciador das dificuldades posteriores, ao 

assentar numa expansão interna que a economia não conseguiu pagar colocando os seus produtos 

no mercado internacional”, devido a um problema estrutural, “a adopção de uma moeda demasiado 

forte (o euro) para o nível de produtividade da economia” nacional (Ibid.:12). 

Medina Carreira (Carreira & Dâmaso, 2009:89-90) regista que a economia nacional 

conheceu “um longo período de progressiva desaceleração: um crescimento médio anual da ordem 

dos 4% (1980-1990); de 2,5% – 3% (1990-2000); e 0,8% (2000-2008)”, tendo os bons períodos de 

crescimento ficado a dever-se a “choques externos” como o baixo preço do petróleo, a entrada na 

Comunidade Económica Europeia (1986) e a queda das taxas de juro “que evitaram uma 

desaceleração ainda mais forte (…) sem tais ‘choques’ estas três últimas décadas teriam sido ainda 

mais decepcionantes”. 

Entretanto, a integração na Comunidade Económica Europeia/União Europeia (CEE/UE) ao 

permitir a incorporação num projecto transnacional de desenvolvimento capitalista, suscitou “a 

ilusão credível de que Portugal, por se integrar no centro, passa a ser central, e o discurso político 

dominante tem sido o grande agente da inculcação social da imaginação do centro: estar com a 

Europa é ser como a Europa” (Santos, 2011:24). Bento (2011:19) nota o paradoxo que representou 

a integração europeia, pois o país ao ingressar no clube dos países ricos deixa “de ser atraente 
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como ‘economia de transição’” sem, em contrapartida, “tornar-se atraente como economia 

totalmente desenvolvida”.  

Santos (2011:52) argumenta que a integração no projecto europeu supunha a existência de 

um projecto nacional e a capacidade económica e política para o concretizar, porém, só: 

“na aparência, a União Europeia representa o fim da multissecular ausência de projecto. Finalmente, 
Portugal é parte de um verdadeiro projecto que excede em muitos aspectos o seu presente, que tem 
objectivos claros e dispõe de um plano, métodos e estratégias para os atingir. E, além disso, um projecto 
hegemónico, ou seja, um projecto que suscita o mais generalizado consenso na sociedade portuguesa”.  
 

No entanto, prossegue o autor, Portugal está “no projecto europeu mas, por enquanto, mais como 

hóspede do que como anfitrião” (Ibid.:53). Também Estanque (2012:66) considera que Portugal é 

vítima da “ausência de um desígnio nacional comprometendo os principais agentes políticos”, pelo 

que as mudanças ocorridas, apesar de profundas, “não obedeceram a uma evolução linear” e 

consistente. 

Contudo, não se pode deixar de destacar substantivas mudanças, quer na situação material 

dos portugueses94, quer nas estruturas económicas. Emergiu uma economia terciarizada, embora 

resultante do “papel central do Estado e dos serviços que ele fornece” (Reis, 2004:83).  

Como observa Amaral (2010:15), a agricultura reduziu o seu peso, quer em termos de mão-

de-obra (25% em 1973, 11% na actualidade), quer em termos do PIB (de 12% em 1973, passou 

para os actuais 3%); a indústria passou de 34% da mão-de-obra e 41% do PIB em 1973 para 29% e 

24% respectivamente; os serviços é que conheceram um crescimento consentâneo com a evolução 

registada nos países evoluídos, passando de 40% da mão-de-obra e 47% do PIB em 1973, para os 

60% e 73% actuais, a dúvida reside em perceber “se esta evolução não terá sido demasiado precoce 

no nosso país, tendo em conta o seu nível de produtividade”.  

João Duque (2011:81) introduz uma nota crítica nesta evolução que revela: 

“uma estrutura produtiva pouco voltada para os sectores primários e secundários. Em 2008 o Valor 
Acrescentado Bruto nacional repartia-se em 2,36% para a agricultura, 24,6% para os sectores da indústria, 
energia e construção e os restantes 73,01% para os restantes sectores que são, basicamente, serviços”, 
 

                                                
94 Amaral (2010:14-15) recolhe um conjunto de indicadores que permitem demonstrar que, em termos absolutos, a situação 
material dos portugueses melhorou substantivamente desde 1974, a título de exemplo, o aumento da esperança média de vida, 
passou dos 67 anos em 1970 para os 79 anos em 2008; a queda da mortalidade infantil, uma das mais baixas do mundo (3%); 
aumento na formação escolar; o rácio de professores por aluno e médicos por habitante é dos mais elevados e é acompanhado pela 
construção das respectivas infra-estruturas; o acesso a água canalizada, electricidade, esgotos e electrodomésticos básicos 
praticamente universalizou-se; a proporção de carros por habitante, acesso a telemóveis e computadores é das mais altas do mundo. 
Contudo, o mau comportamento relativo da economia nacional advém da divergência face ao padrão de crescimento dos outros 
países desenvolvidos. 
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o que é resultado, em parte, das políticas prosseguidas pela União Europeia, que financiou-nos “a 

inactividade para que a produção de bens permanecesse sediada noutros países da União, 

tipicamente nos seus fundadores”. 

Atendendo a que essa terciarização da economia se verificou por influência pública, e se 

centrou na acção do Estado e dos serviços por ele tutelados, o crescimento mais acentuado 

registou-se não nos serviços económicos mas nos serviços não transaccionáveis95, ou seja, “o lugar 

deixado pelo mercado é preenchido pela terciarização pública, através dos serviços sociais não-

transaccionáveis” (Reis, 2004:92).  

O sector transaccionável96 é sufocado pela política monetária de câmbio forte, pela baixa 

intensidade de capital97 e da sua produtividade, pela substituição da poupança e do investimento 

pelo consumo, devido às baixas taxas de juro, o que reforça a continuada expansão do sector não 

transaccionável, quer devido ao embaratecimento do crédito ao consumo, quer pelo crescimento da 

despesa pública na sequência da mobilização de recursos para os serviços públicos em crescimento 

(Amaral, 2010).  

O sector não-transaccionável, em virtude da intervenção discricionária do Estado98, torna-se 

no sector mais rentável da economia e atractivo para o investimento, uma vez que goza de 

condições únicas: “com procura garantida, com mercado protegido, e frequentemente com margens 

garantidas (…) atraindo para si o investimento e os talentos” (Bento, 2011:67).  

Em posição diametralmente oposta encontra-se o sector transaccionável: 

“exposto ao aumento do custo dos recursos internos – por ter que os disputar com o sector não-
transaccionável – sem o poder repercutir no preço – por estar sujeito à concorrência internacional para os 
seus produtos – e sem conseguir aumentar a produtividade suficientemente para o compensar” (Ibid.: 67-
68), 
 

perdendo competitividade, rentabilidade e inibindo o investimento (nomeadamente estrangeiro), 

perdendo, assim, sustentabilidade financeira. 

                                                
95 O sector não-transaccionável compreende “o conjunto de bens e serviços produzidos por uma determinada economia não sujeitos 
a concorrência externa. Cabem neste sector a construção civil e a maior parte dos serviços, em especial certas actividades como a 
restauração, os serviços médicos, os serviços educacionais e uma série de outras actividades quotidianas que, pela sua natureza, 
não enfrentam concorrência do exterior” (Amaral, 2010:103-104). 
96 O sector transaccionável engloba “o conjunto de bens e serviços produzidos numa economia que estão sujeitos a concorrência 
externa, seja porque se exportam, seja porque sofrem no mercado interno a competição de produtos concorrentes estrangeiros. (…) 
cabem neste sector o conjunto de bens agrícolas e industriais” (Amaral, 2010:104). Com a adesão à União Económica Monetária, o 
sector transaccionável é penalizado por via do câmbio e o não transaccionável é favorecido por via das taxas de juro baixas. 
97 Entende-se por baixa intensidade de capital “a baixa relação entre os instrumentos de produção existentes, como máquinas, infra-
estruturas ou veículos de transporte, e a mão-de-obra” (Amaral, 2010:17). 
98 A intervenção do Estado pauta-se pelo aumento da sua própria despesa, pelo direccionamento da sua procura e do seu 
investimento para o sector não-transaccionável, pela criação das Parcerias Público-Privadas (PPP) que garante procura e receita a 
esse sector, e pelo aumento do funcionalismo público que superou o crescimento da produtividade da economia, no entanto, todo 
esse investimento não obteve reflexos na produtividade e no potencial de crescimento nacionais (Bento, 2011). 
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Efectivamente, como salienta Daniel Bessa (2011:59-60), cultivou-se “a crença de que o 

crescimento económico pode ser impulsionado pelo mercado interno, com aumentos acentuados do 

consumo privado, do consumo público e de um investimento público caracterizado, em geral, por 

níveis muito baixos de reprodutividade”, o que a jusante se veio a reflectir no défice da balança de 

transacções correntes com o exterior99 e no endividamento do Estado, famílias e empresas. 

Reflexo desse modelo de crescimento são as debilidades e dependências entre o mercado, 

o Estado e as hierarquias empresariais, pois “grande parte do investimento feito no país tem sido 

mediado por decisões governamentais, que resultam da capacidade do Estado para distribuir os 

fundos de desenvolvimento europeus” (Amaral, 2010:18). Constata-se que: 

“a dependência do Estado perante grupos de interesse é forte. Contudo, é o próprio Estado que desenha 
os aspectos principais das relações económicas, visto que a capacidade empresarial e da sociedade civil 
para desencadearem iniciativas activas, independentes e suficientemente estruturadas é fraca. Um Estado 
fraco é, pois, um actor público central perante agentes civis ainda mais fracos” (Reis, 2004:87). 
 

João Cantiga Esteves (2011:87) sustenta que esta presença excessiva do Estado na 

economia que o torna dependente do investimento público, dita a falência do modelo económico 

prosseguido no país, o qual “se encontra esgotado e incapaz de ser regenerado”. 

Amaral (2010:18) julga que: 

“este enviesamento de incentivos acaba por ser um elemento estrutural da evolução da economia 
portuguesa e não é independente dos grandes projectos políticos que o país adoptou desde o 25 de Abril: a 
participação na União Europeia (e respectiva abertura comercial), a participação na UEM e, enfim, a 
construção do Estado Providência”. 

 

A adesão ao Euro, ao implicar a fixação do câmbio a um nível incomportável com a 

produtividade nacional e a perda de dois instrumentos de política económica (política monetária e 

cambial), apresenta-se como o aspecto mais crítico que compromete a competitividade e o 

crescimento económico (Amaral, 2010; Frasquilho, 2011). 

Paulo Trigo Pereira (2012:26) prefere salientar que embora a adesão ao euro comporte um 

conjunto de desvantagens ligadas à impossibilidade de gerir uma moeda própria e de utilizar a 

desvalorização cambial para aumentar a competitividade das exportações ou diminuir as 

importações, as vantagens são superiores, tais como: “baixa sustentada das taxas de juro, com 

efeitos benéficos nas empresas e nas famílias, maior estabilidade cambial com países fora do euro, 

diminuição de custos de transacção no seio da área do euro, redução da inflação”. 

                                                
99 A balança de transacções correntes define-se “como a relação entre os bens e serviços exportados e importados mais a relação 
entre pagamentos em dinheiro feitos pelo país ao exterior e feitos pelo exterior ao país” (Amaral, 2010:101). 
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Um outro aspecto apontado como responsável pela perda da competitividade nacional é o 

aumento acentuado dos custos unitários do trabalho100 na sequência dos “aumentos exagerados dos 

salários nominais, por um lado, e crescimento anémico da produtividade, por outro” (Bessa, 

2011:59), comparativamente com os outros países do Euro. 

 Portugal apresenta-se, no início do século XXI, como “um exemplo de capitalismo 

intermédio (…) articulado com a economia mundial de um modo limitado e tardio” (Reis, 2004:82), 

fruto de diversas vicissitudes de natureza política, institucional, organizacional e das opções 

tomadas.  

A economia nacional, que José Reis (2004) classifica de semiperiférica101, apresenta dois 

traços originais, “a iberização e a intensificação das relações financeiras supranacionais” (Reis, 

2002:94). Com efeito, face ao discurso da globalização da economia e do alargamento das relações 

comerciais, é na “Europa que se situam quase todos os nossos maiores clientes, fornecedores e 

financiadores” (Carreira & Dâmaso, 2009:36), pelo que a “’globalização’ portuguesa significou, 

sobretudo, arrastamento periférico pela integração europeia” (Murteira, 2007:121), a qual se 

traduziu mais numa “integração ibérica de proximidade” (Reis, 2004:83), pois é na Espanha102 que 

se encontra o principal interlocutor comercial do país, pelo que o espaço geográfico do “nosso 

relacionamento externo passou a ser mais europeu do que mundial e mais ibérico do que europeu” 

(Ibid., 2002:94), e o ritmo do crescimento do PIB correlaciona-se significativamente com a dinâmica 

económica dos parceiros comerciais europeus, nomeadamente a Espanha e a Alemanha (Alves, 

2010). 

A intensificação das relações financeiras internacionais liga-se à dependência do 

financiamento exterior: 

“a entrada de poupança exterior na economia portuguesa é assegurada principalmente através de bancos 
comerciais, que se financiam junto de entidades exteriores, procurando meios para prosseguir as suas 
políticas de concessão de crédito. Estas têm sido, aliás, extraordinariamente activas, num contexto em que 
os padrões de consumo das famílias portuguesas se alteraram muito, passando a incluir explicitamente 
estratégias de endividamento (o endividamento dos portugueses representava em 2002, 103% do seu 
rendimento disponível)” (Ibid.:93-94). 

 

                                                
100 Entende-se por custo unitário do trabalho “o custo de trabalho necessário para produzir uma unidade de um determinado bem. 
Calcula-se dividindo o total do rendimento dos trabalhadores (salários e outros pagamentos) pelo total da produção. Os custos 
unitários do trabalho aumentarão se os rendimentos dos trabalhadores aumentar mais do que a produção, e diminuirão se acontecer 
o inverso. Um aumento dos custos unitários do trabalho representa uma deterioração da competitividade da economia” (Amaral, 
2010:101-102). 
101 Também Santos (2011), na falta de adequada inovação teórica, cataloga a economia nacional como de desenvolvimento 
intermédio ou semiperiférico. 
102 Em 2002, segundo as Estatísticas do Comércio Externo, Portugal tinha com a Espanha um défice comercial de 46%, importando 
cerca de 25% e exportando 18% (Reis, 2002:94-95). 
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E a história da década de 2000 relata-nos um equilíbrio da balança de pagamentos apenas 

possível com o empréstimo externo concedido ao Estado, à banca, às empresas públicas e 

privadas: 

“Portugal (…) foi vivendo a crédito e isso só foi possível porque o acesso ao crédito era fácil e a taxa de juro 
muito baixa; porque havia recursos financeiros acumulados abundantes que fugiam da ‘esfera da 
economia real’ para a esfera do crédito; porque os credores emprestavam a Portugal (e outros periféricos) 
a taxas ‘alemãs’, acreditando que numa economia do euro o risco de incumprimento era negligenciável” 
(Santos, 2011:55-56). 
 

Em suma, o consumo privado e público supera a produção doméstica, a satisfação da 

procura interna obriga ao recurso massivo às importações (e essa incapacidade de gerar oferta é 

um problema crucial da economia nacional), agravando-se o défice comercial e das contas externas 

que cresce acima do PIB e sobretudo do Rendimento Nacional Disponível103, caindo a poupança das 

famílias e das empresas e aumentando o respectivo endividamento (Bento, 2011). 

Quanto ao investimento directo externo104 no país não é significativo, deslocou-se para os 

países do centro e leste europeu na sequência do alargamento da União Europeia (Bento, 2011; 

Santos, 2011), e as deslocalizações dai resultantes colocam o país sobre um duplo perigo, arrisca-

se “a não manter as empresas que tinha e a não atrair outras para o seu território” (Carreira & 

Dâmaso, 2009:108). Portugal é preterido em favor de economias que oferecem baixos custos 

laborais (concorrentes directos na atracção de investimentos estrangeiros), e o investimento 

qualificador não procura o país, uma vez que este não consegue propiciar “condições 

suficientemente atractivas para os investimentos que procuram maior nível de sofisticação 

qualitativa “ (Bento, 2011:19). Porém, Portugal exerce o papel de investidor líquido em países não 

europeus, sobretudo o Brasil que “captou 39% do investimento português no exterior no período de 

1996-2001” (Reis, 2004:93). 

 Na indústria verifica-se uma bi-especialização, entre a indústria de bens de fileira metálica e 

electrónica, e o sector têxtil105, vestuário e calçado, ultrapassado já pelo primeiro, “nas exportações, 

os valores respectivos são 35,5% e 23,6%” (Ibid.:90), o que determina, também, relações 

                                                
103 O Rendimento Nacional Disponível engloba o PIB, os rendimentos líquidos e as transferências líquidas provenientes do exterior 
(Bento, 2011). 
104 Os investidores estrangeiros têm-se direccionado para o centro e leste europeu que apresenta um conjunto de condições mais 
vantajosas, entre as quais, se encontram, provavelmente, “os níveis salariais, os graus de preparação escolar e técnica; o regime 
laboral; o peso, a simplicidade, a estabilidade e a atractividade dos regimes fiscais; a transparência, a rapidez e a serenidade com 
que são tratados os processos burocráticos, o grau e o nível de corrupção existentes; a celeridade e o custo dos processos judiciais, 
em especial dos fiscais, dos de condenação civil, dos de execução e dos do trabalho; as tarifas da energia e das comunicações” 
(Carreira & Dâmaso, 2009:24-25), pelo que Portugal só poderá captar investimento estrangeiro quando mediante um conjunto de 
reformas estruturais conseguir oferecer melhores condições que os outros países concorrentes. 
105 Este padrão de especialização nacional representa uma forte desvantagem, uma vez que é “dominado pelas produções que se 
desvalorizam no plano internacional e que, portanto, deixam de interessar aos países centrais” (Santos, 2011:23) 
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internacionais limitadas e com concorrentes internacionais em posição favorável, “com salários 

mais ‘baratos’, com mão-de-obra mais qualificada e com uma organização mais assente nas 

tecnologias modernas (Carreira & Dâmaso, 2009:68), e com a desvantagem de Portugal deter uma 

moeda demasiado forte (Santos, 2011). 

 Um outro aspecto relevante, destacado por Maria João Valente Rosa e Paulo Chitas 

(2010:76-78), é o carácter “liliputiano” do tecido empresarial português, que num universo de 1,1 

milhões de empresas registadas em 2008 (a estatística nacional desde 2004 inclui nesse universo 

os empresários em nome individual e os trabalhadores individuais), é dominado pelas 

microempresas, sendo o comércio o sector mais representativo por número de empresas; quanto 

às empresas de média dimensão (10 a 249 trabalhadores), o seu peso relativo situava-se em 2008 

nos 4%; quanto às grandes empresas (com mais de 250 trabalhadores) ocupa apenas 0,3% do 

tecido empresarial.  

A fragilidade do sector empresarial reside, quer no peso das microempresas no universo 

empresarial, quer no facto de o crescimento significativo destas unidades não ter tido 

correspondência no aumento de trabalhadores, quer pela aparente falta de lucros, “são estas 

microunidades as responsáveis pela maioria do mercado de trabalho, apesar de um número muito 

significativo – quatro em cada 10 – declarar sistematicamente prejuízos” (Ibid.:78). Um facto 

animador reside no crescimento das actividades de inovação, investigação e desenvolvimento (I&D), 

“entre 2005 e 2008, as despesas em actividades de I&D nas empresas quase triplicaram em 

percentagem do PIB, passaram de 0,3% para 0,8%” (Ibid.:78). 

A indústria apresenta-se como “o sector da economia onde os processos de mudança, de 

inovação e mesmo de modernização parecem ser mais visíveis e significativos” (Freire, 2007:129), 

porém, prevalecem aspectos menos abonatórios como o facto de “as mudanças ‘meramente’ 

tecnológicas” sobreporem-se, de um modo geral, “às de natureza organizacional e social”, pelo que 

“as modernizações” ocorrem com maior facilidade do que as inovações (Ibid.:130), sendo ainda 

muito “acentuado o peso numérico de empresas pouco dinâmicas, pouco produtivas e mal geridas, 

em especial nos sectores do comércio, restauração e de alguns serviços e em muitas das empresas 

de mais pequena dimensão” (Ibid.:130). Santos (2011:65) destaca que a baixa produtividade dos 

trabalhadores deve ser imputada principalmente à “falta de inovação e [às] deficiências 

organizacionais do tecido empresarial”. 

 A primeira década do século XXI é, pois, considerada uma década perdida (Bessa, 2011; 

Carreira & Dâmaso, 2009; Reis, 2011), com um crescimento médio anual, entre 2000-2010 na 
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ordem dos 0,2%,106 com graves desequilíbrios que se agudizam, o endividamento externo, a baixa 

produtividade107 (que não permite a Portugal competir em condições de igualdade no mercado 

internacional) e a perda da competitividade108, a que se alia, como corolário, uma insidiosa taxa de 

desemprego109 com tendência a aumentar, e com dois obstáculos que travam os estímulos à 

economia, o câmbio e a despesa pública (Amaral, 2010; Bento, 2011).  

Pereira (2012:35-36) define o padrão de gestão orçamental prosseguido no país da 

seguinte forma:  

“a tendência geral é a de aumento sistemático do peso do ‘Estado’ e défices permanentes, o que tem 
levado, por regra, a um aumento da dívida pública. Quando esta, e os juros associados, se tornam 
insustentáveis, há privatizações e segue-se inexoravelmente uma subida de impostos. Esta tendência só foi 
contrariada por factores externos, ainda que alguns sejam resultantes de opções políticas: as condições 
que nos impuseram para aderir à CEE ou para aderir ao euro, os programas de ajustamento orçamental 
impostos pelo FMI e em 2011 pela troika”. 

 

O autor aponta cinco factores explicativos do crescimento da despesa pública: o 

envelhecimento da população que se reflecte no aumento das despesas sociais; o aumento do 

emprego público e as subidas salariais na função pública; a reconfiguração da estrutura do Estado 

que conduziu à criação de organismos autónomos e a um menor controlo das respectivas 

despesas; má gestão empresarial pública e maus investimentos públicos. 

Em termos de produtividade, a taxa de crescimento tem vindo a decrescer e em 2008 foi 

mesmo negativa, tendo no período democrático registado o seu melhor nível entre 1986-1990, com 

uma taxa média de 5% (Sá, 2011) e quando comparada com a produtividade europeia verifica-se 

que: 

“a diferença é maior em sectores como a agricultura, construção, indústria e energia onde a qualidade da 
gestão permite mais facilmente ganhos de eficiência, por oposição a outros como os serviços (de comércio, 
hotelaria, transportes, financeiro, etc.), onde, por serem trabalho [sic] intensivos, é mais difícil (mas não 
impossível) à gestão criar ganhos de produtividade” (Ibid.:19). 
 

Bento (2011:57) nota, de igual modo, que o problema da produtividade em Portugal reside 

na falta de eficiência: 

“a produção em Portugal, e relativamente à média europeia (EU15), se faz com mais esforço (pessoas a 
trabalhar em percentagem de população e horas de trabalho por empregado) do que eficiência 

                                                
106 A estimativa tem por base o crescimento registado entre 2000 e 2008 com uma taxa de 0,8%, que adicionando os efeitos de 
crise externa, situam o crescimento entre 2000 e 2010 a um ritmo de 0,2% (Carreira & Dâmaso, 2009). Bessa (2011) situa a taxa 
máxima de crescimento anual nos 0,5%, tendo como motor de crescimento as exportações. 
107 Bento (2011:110) advoga que a produtividade é “chave do sucesso ou insucesso económico a longo prazo”, só ela garante 
competitividade e melhoria do nível de vida. Por seu lado, a competitividade assegura emprego e equilíbrio externo. 
108 A questão da competitividade em Portugal esbarra com desequilíbrios estruturais que se prendem com as finanças públicas, o 
défice da balança de transacções e a taxa de desemprego que não são de fácil resolução num curto prazo. (Murteira, 2007). 
109 O Eurostat e a OCDE fixaram o desemprego em Portugal em 2010 nos 11%. O relatório de Maio de 2012 do Eurostat fixa a taxa 
em 15,3%. 
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(produtividade por hora ou por empregado). No entanto, o excesso de esforçonão [sic] chegou para 
compensar a falta de eficiência”. 
 

Factores externos, para além da integração na União Económica Monetária (UEM), como a 

adesão de novos países à União Europeia em 2004 e 2007 e a liberalização do comércio mundial, 

colocaram Portugal num quadro competitivo global muito exigente, o que afectou o crescimento na 

primeira década do milénio e “Portugal começou a divergir da Europa mesmo com a Europa a 

crescer” (Sá, 2011:48). Bento (2011:132) opina que Portugal foi um dos países mais afectados 

com a globalização e o alargamento da União Europeia aos países da Europa central e de leste, pois 

estas economias até aí apartadas da economia de mercado rapidamente começaram a “competir, 

no mesmo escalão de especialização de Portugal, mas oferecendo uma força de trabalho mais 

barata e com um nível médio de educação mais elevado”.  

Santos (2011:25) defende que o modelo de desenvolvimento prosseguido por Portugal na 

última década “tem maior potencial periferizante do que centralizante. Assenta na desvalorização 

internacional do trabalho português, ao optar por privilegiar, entre os sectores de exportação, 

aqueles que se encontram em crescente processo de desvalorização internacional, como, por 

exemplo, o sector têxtil”. Como corolário, défices excessivos entre 2008 e 2010, uma dívida externa 

elevadíssima, um fraquíssimo crescimento económico durante uma década e a desconfiança 

internacional face à capacidade de Portugal reembolsar a dívida, obrigaram (em Abril de 2011) a 

um pedido de auxílio internacional à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu e ao Fundo 

Monetário Internacional (a “Troika”) de modo a evitar uma putativa bancarrota, o que nas palavras 

de Santos (2011) veio comprovar a despromoção de Portugal no plano internacional.  

Como Bessa (2011:67) destaca a crise despoletada em 2011 é mais grave do que as 

registadas anteriormente (1977-1978 e 1983-1984) e que também obrigaram ao pedido de ajuda 

externa ao FMI, devido a dois factores, a “extensão dos passivos acumulados e pelo facto de, pela 

primeira vez na nossa História, estarmos impedidos de utilizar o instrumento cambial”. E, 

entretanto, um programa de ajustamento da economia nacional foi traçado, patrocinado e 

fiscalizado pela Troika, previsto para o triénio 2011-2013, incluindo entre outras medidas de 

austeridade a subida de impostos, de preços, cortes nos salários, nas pensões e nas prestações 

sociais, redução da despesa pública e venda de activos do Estado. 
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Carreira (Carreira & Dâmaso, 2009:20;83) considerava, antes do despoletar da crise de 

2011 (o que se tornará ainda mais premente), que Portugal precisaria de fazer crescer a economia 

para “uma taxa média anual e mínima da ordem dos 3%”110, pois caso contrário: 

“haverá um desemprego elevado, maiores desigualdades, mais pobreza, mais insegurança e, a 
médio/longo prazo, perigos sérios sobre a sustentabilidade financeira do ‘social’: estarão ameaçadas a 
qualidade de saúde, o nível das pensões e dos diversos subsídios, a extensão e a qualidade do ensino. Em 
síntese, com a nossa actual economia – dez anos de crescimento anual médio inferior a 1% – o futuro dos 
portugueses não será um bem-estar europeu, mas muito mais próximo do da África mediterrânica”. 
 

 Santos (2011) classifica o momento actual de crise como um momento de fusão de três 

crises, com identidades, origens e escalas diferentes111 que configuram a “tempestade perfeita”, 

uma de curto prazo, a crise financeira (que concentra as atenções, ofuscando as facetas das outras 

crises e inibindo a procura de soluções), de médio prazo, a crise económica, e de longo prazo, a 

crise político-cultural. Assim: 

“no plano financeiro, é a urgência do financiamento do Estado. No plano económico, trata-se de falta de 
competitividade internacional da economia portuguesa devido à qualidade da sua especialização (…) e ao 
facto de estar integrada num bloco económico dotado de uma moeda excessivamente forte que favorece as 
economias mais desenvolvidas do mesmo. No plano político-cultural, trata-se de um défice histórico na 
formação de elites políticas, económicas e sociais causado por um ciclo colonial excessivamente longo que 
permitiu durante demasiado tempo o recurso a soluções fáceis para problemas difíceis e a saídas ilusórias 
para bloqueios reais” (Ibid.:11). 
 

 Sanar todas essas crises implica, pois, mudanças profundas assentes em consensos 

alargados, que não se esgotam nem numa legislatura nem numa maioria política, conduzidas por 

lideranças competentes, esclarecidas e visionárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
110 Alves (2010:175) refere que “há um limiar mínimo de crescimento real do PIB (acima de 2%) que é necessário ultrapassar para 
que se verifique uma efectiva diminuição da taxa de desemprego”. 
111 Santos (2011:12) considera que a crise portuguesa apresenta-se como “uma crise nacional, que na aparência se está a resolver 
a nível regional (europeu), pode, de facto, estar a agravar uma crise regional, que, por sua vez, só será resolúvel a nível global”. 
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Quadro VI - Evolução da Economia Nacional (1974-2010) 112 
Acontecimento
-chave 

Indicadores comportamentais 
Pe

rí
od

o 
te

m
po

ra
l: 

19
74

- 1
97

5 

Choque 
petrolífero 
 
Processo 
Revolucionário 

* Os preços dos bens exportados caiem em relação ao preço dos bens importados, pressionando 
a balança de pagamentos. 
* Dificuldade de colocação das exportações nacionais nos mercados internacionais. 
* Implementação de um pacote de medidas laborais que conduzem a aumentos salariais de 
30%, introdução do salário mínimo, alargamento do descanso ao sábado, aumento do período de 

férias, redução do horário de trabalho, introdução do décimo terceiro e décimo quarto meses113, 
a greve foi legalizada e introduzida a liberdade sindical e generalizado o contrato colectivo de 
trabalho. 
* O trabalho torna-se um elemento mais dispendioso, com impacto na produtividade e 
investimento. 
* Programa de nacionalização que coloca nas mãos do Estado uma variedade de sectores: 
banca, seguros, siderurgia, construção e reparação naval, cimentos, celulose, produtos químicos 
e petroquímicos e a emissão monetária. 
* Reforma agrária que afectou 13% do território nacional com cerca de 1.200.000 hectares de 
propriedade agrícola a ser ocupada por trabalhadores rurais no Ribatejo, Alentejo e Algarve. 
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l: 
19

76
 –

 1
98

6 

Ciclos de 
expansão e 
desequilíbrios 
externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciclo de 
contracção  
 
Intervenções 
do Fundo 
Monetário 
Internacional  

Ciclo de expansão: 
*1976-1977 – Os governos procuram estimular a economia através do crédito abundante e 
barato facilitado pela nacionalização da banca sem se preocupar com a política orçamental. 
* Adopção de políticas proteccionistas (fixação de quotas de importação e aplicação de 
sobretaxas sobre os produtos importados). 
* Fim da reforma agrária com a Lei Barreto (1977) que permite a devolução da maioria das 
terras (processo concluído em finais da década de 1980). 
* Liberalização laboral com a Lei dos Contratos a Prazo e a “Lei Gonelha”, introduzindo o 
trabalho precário. 
* Taxas de crescimento de 5% e 7% em 1977 e 1978 graças a uma política expansionista em 
contraciclo com o exterior, o que não ajudava as exportações, prejudicadas também com uma 
taxa de inflação interna na ordem dos 25% que não era compensada com a desvalorização do 
escudo. 
Ciclo de contracção: 
* O país entre em ruptura de pagamentos tendo de recorrer a empréstimos internacionais. 
* 1978-1979 – 1.º acordo de estabilização económica assinado entre Portugal e o FMI, que 
implica a subida das taxas de juro, restrições à concessão de crédito tanto na actividade 
económica como no sector público, subida dos preços dos bens de consumo, desvalorização do 
escudo de modo a compensar a inflação e aumentar a competitividade das exportações. 
* Os resultados traduziram-se, por um lado, numa aceleração da inflação e num aumento do 
desemprego e, por outro lado, no quase equilíbrio da balança de transacções correntes (em 
1979). 
*Resolveu o desequilíbrio externo mas teve efeitos sociais negativos e não resolveu o problema 
do défice orçamental que se agravou em 1980, quando por razões eleitorais, o governo adoptou 
uma política orçamental expansionista, combinada com uma subida generalizada dos salários e 
uma revalorização da moeda que permitiram um aumento do poder de compra tanto interno 
como externo, conduzindo a um novo desequilíbrio face ao estrangeiro, coincidindo também com 
o choque petrolífero ocorrido em 1979 e uma nova crise orçamental, obrigando a um novo 
pedido de ajuda externa. 
* 1983-1984 – 2.º acordo com o FMI – são agravadas as medidas incluídas no primeiro acordo, 
com o mesmo êxito em termos externos, mas com o agravamento do desemprego (8,5%), da 
inflação (cerca de 30%), o crescimento negativo do PIB e o agravamento do défice orçamental. 

                                                
112 Quadro construído a partir de dados colhidos em Amaral (2010: 27-45). 
113 Em Agosto de 1974 instituiu-se o pagamento do subsídio de natal e férias aos funcionários públicos, os quais foram 
universalizados e consagrados na lei como obrigatórios para todos os trabalhadores em 1996, com a contratação colectiva. 
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Pe
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Adesão à 
Comunidade 
Económica 
Europeia 

* Corresponde a período de maior crescimento económico da democracia: 
* 1986-1990 – crescimento entre os 5% e os 8%; 
*1991-1992 - crescimento mais lento – 3%. 

* Abertura do mercado europeu às exportações nacionais. 
* Afluxo de investimento directo estrangeiro (cerca de 4% do PIB em 1990). 
* Entrada das transferências do orçamento comunitário para investimento em infra-estruturas. 
* Subida dos salários a um ritmo idêntico ao aumento da produtividade, em resultado da queda 
do custo do trabalho (devido à queda do preço do petróleo e à melhoria dos métodos de 
produção que acompanharam o investimento estrangeiro). 
* Crescimento das exportações e das importações. 
* Forte impulso à contratação de funcionários públicos e aumento dos respectivos salários. 
* Renovação do parque habitacional português. 

* Expansão do crédito bancário e queda das taxas de juro114. 
* Incentivos à aquisição de casa própria. 
* Controlo da despesa pública devido à queda de juros que permitiram uma grande poupança 
por via do serviço da dívida, porém já era forte o peso das despesas sociais e dos custos de 
pessoal. 
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Preparação da 
adesão à 
Unidade 
Económica 
Monetária  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 1990-1992 – Período de crescimento negativo devido à crescente abertura às importações 
europeias e à crise internacional. 
* 1994 – A Europa recupera da recessão bem como Portugal que beneficia da descida das taxas 

de juro nominal115 com forte impacto no consumo e no investimento. 
* A queda de juros e a expansão de certas despesas públicas influem no crescimento da 
economia, numa taxa média entre 3% e 3,5% ao ano até 2000. Este crescimento é suportado 
pelo crescimento da procura interna e pela expansão do sector não-transaccionável. Entre 1995-
2000 o motor do crescimento económico é a despesa pública. 
* Os salários crescem acima da produtividade (aumentando o custo unitário do trabalho e 
prejudicando a competitividade da economia nacional).  
*O efeito foi um aumento do endividamento externo perspectivado, na altura, como natural pois 
mantinham-se boas as expectativas de crescimento futuro. 
* As exportações começam a ser afectadas pela valorização cambial. 
* A política monetária e cambial prosseguida de modo a cumprir os critérios da União Económica 
e Monetária com limites ao défice orçamental abaixo de 3%, divida pública próxima dos 60% do 
PIB e taxa de câmbio estável, significaram a deterioração da competitividade das exportações (a 
taxa de câmbio fixada superava o nível que seria ajustado à competitividade da indústria 
nacional) e dificuldades crescentes em manter a balança de transacções correntes equilibrada, 
agravando-se o endividamento externo. 
* Entretanto, a maior parte das empresas nacionalizadas em 1975 voltaram a ser privatizadas, o 
que aliado à queda consistente das taxas de juro permitiu uma redução da divida e o 

prosseguimento de uma política orçamental expansionista116. 

                                                
114 Com efeito a queda dos juros significou, quer para as famílias quer para as empresas, um desincentivo à poupança e um 
estímulo ao endividamento “a poupança deixou se ser bem remunerada e o endividamento tornou-se cada vez mais confortável” 
(Amaral, 2010:41) 
115 A taxa de juro nominal é “a taxa de juro a pagar por um devedor a um credor”, calcula-se “subtraindo à taxa de juro nominal o 
efeito do aumento dos preços (ou da inflação)” (Amaral, 2010:104). 
116 Afirma Amaral (2010:12) que “ao contrário do que transparece de muito do debate político corrente, o endividamento não 
começou com a adesão à União Económica e Monetária (…), mas logo em 1995. Na época, contudo, julgou-se que não passaria de 
um fenómeno transitório”.  
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* A adesão ao euro e o comportamento negativo da economia nacional são dois acontecimentos 

que se interligam117. 
* As taxas de juro baixas estimulam o consumo, mas não o investimento. 
* Convergência dos preços dos bens não-transaccionáveis com os dos países mais ricos. 
* Uma taxa de inflação mais elevada em relação aos parceiros europeus. 
* Um decréscimo da produtividade e da competitividade, uma moeda forte que não pode ser 
desvalorizada, um sector não-transaccionável em expansão, um sector transaccionável em 
declínio e um endividamento externo sem controlo. 
* As exportações, apesar da taxa média anual ter vindo sempre a crescer desde 1990 (4% a 5%) 
não é suficiente para fazer face às importações e resolver o problema do endividamento externo. 
* Perda de quotas de mercado a nível mundial para os novos países membros da UE e para a 
China (cujos salários são mais baixos). 
* Um Estado-Providência difícil de sustentar. 
* Adopção de uma política orçamental restritiva. 
* 2002 – a partir desta data, as contas públicas registam saldos negativos preocupantes que 
obrigam à adopção de políticas orçamentais contraccionistas que com a crise de 2007/08 

estrangulam o crescimento económico nacional118. 
 

1.2. CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE TRABALHO NACIONAL 

A economia portuguesa detém uma participação elevada de população no mercado de 

trabalho (51,8% em 2003) (Reis, 2004), constatando-se que “no mercado há excesso de mão-de-

obra face às necessidades vigentes” (Carreira & Dâmaso, 2009:68).  

Num retrato sucinto à população activa nacional, retêm-se os seguintes traços: trata-se de 

uma população que tende a envelhecer119 (a idade média da população empregada em 2009, 

rondava os quarenta e dois anos); maioritariamente trabalha por conta de outrem (76% da 

população em 2009) e em regime de tempo completo (88% da população); concentra-se no sector 

terciário (os serviços representavam em 2009, 61% da população empregada), sendo esse o sector 

mais feminizado, o que denota outro fenómeno, a entrada crescente das mulheres no mercado 

laboral120 após o 25 de Abril de 1974 (em 2009, representavam 47% da população activa); 

existência de uma forte correlação entre qualificações e maiores remunerações, existindo uma 

superioridade de ganhos para o sexo masculino, registando-se os valores máximos nos ditos 

                                                
117 Por um lado, o Estado perde o controlo sobre os instrumentos macroeconómicos que no passado lhe permitiam “a fixação 
interna e discricionária de taxas de juro e de câmbio, a definição da quantidade de moeda em circulação, o nível das tarifas 
alfandegárias, da carga fiscal e dos défices orçamentais” (Carreira & Dâmaso, 2009:37) que lhe permitiam solucionar as dificuldades 
da economia nacional. Por outro lado, a economia nacional “não se encontrava preparada em termos de produtividade, nível salarial 
e inflação para aderir à moeda única”, uma vez que “na preparação para a adesão ao euro, os governos portugueses adoptaram um 
programa genérico de desinflação, do qual resultaria, no final, uma queda, muito substancial das taxas de juro, com importantes 
efeitos no crescimento, no consumo, na poupança e no endividamento externo” (Amaral, 2010:43). 
118 Em 2008 o PIB cai para –0,04% e em 2009 para -2,7% (Rosa & Chitas, 2010:74) 
119 O envelhecimento da população activa reflecte as consequências do próprio envelhecimento da população e paralelamente do 
prolongamento dos percursos escolares, tal é patente no facto de o envelhecimento ocorrer “sobretudo na base da pirâmide de 
idades da população activa – o grupo dos activos com menos de 25 anos passou para menos de metade: de 1,1 milhões de 
indivíduos, em 1983, passou para menos de meio milhão, em 2009. Se esta população activa mais jovem representava 24% dos 
activos, em 1983, passa a representar apenas 8%, em 2009” (Rosa & Chitas, 2010:63-64). 
120 Estanque (2012:76) observa que apesar do peso do sexo feminino no mercado laboral, este “continua a ser alvo de segregação 
no campo profissional, como se prova pela menor presença de mulheres nas categorias profissionais mais qualificadas, ao contrário 
do que acontece com o desemprego e a precariedade, onde estão sempre em maioria”. 
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quadros superiores, aí, a título de exemplo, os ganhos foram superiores a 44% em 2008; a taxa de 

desemprego afecta mais os jovens e as mulheres121 e oscila face aos ciclos económicos (Rosa & 

Chitas, 2010)122. O país regista ainda “uma das mais degradadas relações salariais” (Santos, 

2011:25), efectivamente, “os salários portugueses distanciam-se cada vez mais da média europeia” 

(Carreira & Dâmaso, 2009:11). 

Maria de Lurdes Rodrigues, Luísa Oliveira e Helena Carvalho (2007) atestam, com base em 

dados colhidos dos Censos de 2001, uma estratificação da população empregada, cujos critérios 

distintivos são o nível de habilitações académicas, a profissão e o sector de actividade. Na base 

dessa pirâmide encontra-se a mão-de-obra desqualificada (os mais idosos e com menor 

escolaridade ou até analfabetos); segue-se um estrato mais jovem que detém, no máximo, a 

escolaridade obrigatória (fruto de um abandono escolar precoce ou do insucesso escolar), um 

aspecto relevante e revelador é “que estes jovens têm lugar no mercado de trabalho, em vários 

sectores de actividade, mais ou menos intensivos em conhecimento e tecnologia, tanto nos serviços 

como na indústria” (Ibid.:113). Os sectores mais intensivos em conhecimento (tecnologia e 

finanças) encontram-se associados a uma escolaridade ao nível secundário. O ensino superior 

(licenciatura e pós-graduação) encontram-se sobretudo associados a actividades ligadas ao ensino, 

saúde e cultura, desenvolvidas no sector público, o que se explica pelo crescimento e modernização 

do Estado-Providência e pelo aumento dos funcionários públicos ligados à administração, só neste 

segmento existe uma linearidade entre formação e emprego.  

Face a esta segmentação, e constituindo este último grupo um indicador dos trabalhadores 

do conhecimento (ainda que grosseiro, porém são os que mais se aproximam do perfil traçado para 

uma sociedade e economia baseadas no conhecimento), percebe-se como amplos sectores 

económicos utilizam uma mão-de-obra pouco escolarizada, o que condiciona a capacidade de 

integração e participação na economia do conhecimento, a qual se norteia por um novo padrão de 

competitividade que exige níveis superiores de qualificação, capazes de participar na invenção de 

novos produtos e na criação de novos mercados, visto que: 

“a construção da sociedade do conhecimento pressupõe que estes grupos de licenciados e pós-graduados 
se difundam intensamente no tecido produtivo e na sociedade em geral, na medida em que têm um papel 
de intermediação fundamental entre a universidade e a indústria e constituem o veículo privilegiado de 
difusão do conhecimento científico e técnico que está na base da inovação” (Ibid.:113). 
 

                                                
121 Estanque (2012:76) alerta que os jovens e as mulheres continuam a ser os segmentos da população com menores 
oportunidades de emprego e carreira, “sendo portanto categorias sociais sobre as quais incidem com maior intensidade o 
desemprego, a precariedade e as disparidades salariais”. 
122 Os números apresentados foram extraídos do estudo efectuado por Rosa e Chitas (2010:62-71). 
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Ora, uma análise da realidade nacional permite detectar que: 

“a indústria e uma parte importante do serviços de maior valor acrescentado absorvem apenas uma 
percentagem reduzida dos profissionais altamente qualificados, ficando claro que a construção da 
sociedade do conhecimento em Portugal requer a expansão e requalificação destes sectores através de 
uma maior abertura a esses profissionais” (Ibid.:119). 
 

A dificuldade de circulação entre empregos é um outro traço marcante do mercado laboral. 

Os trabalhadores optam pela estabilidade e não arriscam rodar entre empregos devido ao receio de 

um desemprego de longa duração, porém, “ao comportarem-se assim, limitam a capacidade do 

mercado de trabalho em reflectir mudanças de procura de emprego correspondentes a mudanças 

nas condições da actividade económica” (Amaral, 2010:74). 

Relevante, como já foi salientado, é “o baixo nível médio de instrução” (Murteira, 2007:120) 

e também a fraca procura de competências a nível do mercado laboral nacional (o mais baixo da 

Europa), colocando os trabalhadores em risco de perda das aptidões ligadas às suas competências, 

devido à sua subutilização: 

“existe falta de investimento complementar para o aumento do nível da procura económica de literacia123 
e, consequentemente, da intensidade na participação em literacia no local de trabalho. (…) a fraca 
exigência em conhecimentos e em competências do mercado de trabalho português é baixa, numa 
perspectiva comparativa. Além disso, o mercado de trabalho português não parece recompensar as 
competências de literacia na medida do esperado. Face a esta realidade, os alunos portugueses, com 
excepção dos melhores, têm poucos incentivos para investirem tempo e esforço no aumento do seu nível 
de literacia” (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009:122). 

 

Coincidentemente, ou talvez não, a generalidade dos “empresários portugueses possuem 

em média níveis de escolaridade muito baixos” (Cabral, 2008:25)124. Esse traço estrutural ajudará 

também a explicar as “dificuldades de modernização do tecido económico nacional em contexto de 

transição para a sociedade do conhecimento” (Costa et al., 2007:17). Assim, se os empregadores 

não forem estimulados a competirem através do recurso a estratégias alicerçadas em elevadas 

competências, não se criará um efeito de mimetismo que fomente a procura de mais educação e 

formação por parte dos trabalhadores.  

                                                
123 O conceito de literacia alberga um conjunto de atributos individuais como conhecimento, qualificações e competências, 
susceptíveis de serem mobilizados pelo sistema produtivo, podendo influenciar os resultados económicos a três níveis: “o individual; 
o social, nomeadamente as escolas e as comunidades e as empresas; e o nível macro da economia e da sociedade. A presença de 
impactos positivos a um dado nível não implica, necessariamente, impactos positivos nos níveis mais elevados. Por exemplo, o 
mercado de trabalho pode recompensar os trabalhadores que possuam competências mais elevadas de literacia, destacando-os para 
funções mais bem remuneradas, mas isto pode não servir para aumentar a rentabilidade da empresa onde trabalham, nem o 
desempenho económico geral da economia” (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009:18). 
124 Reis (2011) dá conta de um estudo internacional, conduzido por investigadores ingleses (Nick Bloom e John Van Reenen) relativo 
às práticas de gestão, o qual põe em evidência a má qualidade da gestão nacional, num conjunto de dezassete países, Portugal 
ocupa o 15º lugar, apenas à frente do Brasil e da Grécia. 
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Renato Miguel do Carmo, Frederico Cantante e Inês Baptista (2010:96) julgam necessário 

dar prioridade nas políticas públicas ao investimento em capital humano, o qual deve ser 

diversificado e abrangente, incluindo o maior número de grupos sociais e profissionais: “jovens, 

adultos, idosos; trabalhadores por conta de outrem, mas também empresários e empregadores”. 

A alegada rigidez do mercado laboral nacional, apresentada como justificativa para as 

dificuldades de reestruturação das empresas no que concerne à adopção de novas tecnologias e 

métodos de produção, é contestada por Amaral (2010) que defende a tese de que o mercado 

combina de modo complexo características de rigidez e flexibilidade, transformando-o num mercado 

segmentado. Esta perspectiva é partilhada por Mário Centeno e Álvaro Novo (2008b:146) que 

julgam ser a segmentação do mercado de trabalho a causa do sub-investimento no capital físico e 

humano, uma vez que “a afectação dos recursos torna-se mais difícil e a remuneração das 

características produtivas dos trabalhadores mais incerta”. 

O elemento de rigidez prende-se com determinados elementos da legislação laboral 

concebida após o 25 de Abril125 e que convergiu com a legislação dos países ocidentais no relativo à 

liberdade sindical, direito de greve e horários de trabalho. O elemento de flexibilidade radica nas 

alterações legislativas que tornaram possível o despedimento colectivo, primeiro por razões de 

reestruturação e, mais recentemente, por razões económicas ou tecnológicas, aproximando-o do 

despedimento individual, e a criação de contratos a prazo e o regime de prestação de serviços126. O 

resultado foi a segmentação do mercado laboral: 

“aqueles trabalhadores incluídos nas condições gerais dos contratos de trabalho, isto é, aqueles cuja 
relação laboral se rege pelos princípios dos contratos a termo incerto, encontram-se muito protegidos 
contra a eventualidade do desemprego; todos aqueles cuja relação laboral se rege pelos outros tipos de 
contrato, submetem-se a uma flexibilidade no extremo oposto” (Amaral, 2010:71).  
 

                                                
125 A legislação laboral, como já foi mencionado, introduziu um conjunto de alterações, com destaque para o salário mínimo, 
redução do horário de trabalho, aumento do período de férias, extensão do descanso ao sábado, legalização da liberdade sindical e 
da greve, introdução do décimo terceiro e décimo quarto meses e um novo regime de cessação do contrato de trabalho (Amaral, 
2010). 
126 Amaral (2010:72) regista dois elementos adicionais de flexibilidade no mercado laboral. Um prende-se com as negociações 
salariais que, pese a existência de duas grandes centrais sindicais, a implantação sindical descentralizada é marcada por uma 
actuação de matriz concorrencial que viabiliza a celebração de acordos salariais com determinados sindicatos a nível pouco 
centralizado, que depois funcionam como referencia para outros acordos: “uma determinada associação empresarial pode obter um 
acordo com um determinado sindicato apenas para um certo conjunto de empresas. Mas, uma vez obtido o acordo, o Governo pode 
usá-lo, através de portarias de extensão, para outras empresas, até eventualmente cobrir uma proporção significativa dos 
trabalhadores do sector, assim fazendo curto-circuito em relação às estruturas sindicais centrais”. O outro factor prende-se com a 
flexibilidade salarial, ligada ao salário mínimo é à almofada salarial. O salário mínimo, fixado a nível nacional e sectorial, funciona 
como limite mínimo que as entidades patronais utilizam como referência na negociação dos salários que se fixam num valor superior, 
originando a dita almofada salarial: “esta permite uma gestão salarial de acordo com o ciclo económico, podendo os salários subir ou 
baixar conforme as condições concretas da economia: em bons anos, os salários podem subir bastante acima do salário mínimo; em 
maus anos, convergem com ele” (Ibid.:73). 
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Carlos Manuel Gonçalves (2010:184) sugere que o aumento da precariedade laboral 

sentido nos últimos anos, ameaça “o padrão modal do emprego, quanto à natureza do vínculo 

contratual, ao tempo de trabalho e ao estatuto social e económico do trabalhador”, e decorre do 

conjunto de mutações que se têm vindo a operar à escala global, e que têm como acelerador a 

globalização económica, que impõem uma nova divisão internacional do trabalho, uma 

desregulamentação das relações laborais, uma flexibilização quantitativa da mão-de-obra pelas 

entidades patronais e uma perda do poder negocial dos sindicatos. 

Centeno e Novo (2008b:147) observam que em Portugal ainda prevalece uma relação 

laboral de longa duração, “em 2006, cerca de metade dos trabalhadores portugueses com mais de 

45 anos trabalhavam há mais de 20 anos com o mesmo empregador”, concentrando-se a 

rotatividade do emprego no início da vida activa e com a particularidade de que: 

“os indivíduos com maior nível de escolaridade têm um menor número de empregos, o que significa que a 
educação pode ter um papel de sinalização no mercado de trabalho. Por outras palavras, os indivíduos 
com mais escolaridade utilizam essa vantagem relativa para conseguir melhores empregos sem terem que 
‘experimentar’ um elevado número de postos de trabalho” (Ibid.:147). 
 

Como corolário previsível, a maior parte do emprego gerado nos últimos tempos concentra-

se em modalidades flexíveis, contratos a prazo e prestação de serviços, abrangendo sobretudo o 

sector dos serviços e os trabalhadores mais jovens e qualificados, (popularizados na designação de 

“Geração à Rasca”) conduzindo a uma situação onde a flexibilidade e a precariedade tendem a 

confundir-se (Centeno & Novo, 2008b; Estanque, 2012; Gonçalves, 2010), sendo potenciada a taxa 

de risco de pobreza (Carmo et al., 2010).  

Estanque (2012:69) nota que “os valores do emprego precário (se somarmos os contratos 

a termo, os recibos verdes, os trabalhadores temporários e o trabalho a tempo parcial) aproximam-

se já dos 30% do emprego total”127. Consequentemente, “a hiper-protecção em certos sectores, 

grupos etários e de qualificação condena esses sectores a utilizarem uma mão-de-obra idosa e 

menos qualificada, o que dificulta as reestruturações” (Amaral, 2010:74) com impacto na taxa de 

criação de novos empregos e, por inerência, em novas oportunidades de emprego. Centeno e Novo 

(2008a:133) consideram que sem novas oportunidades de emprego: 
                                                
127 Luísa Oliveira e Helena Carvalho (2010:197) observam que a via da precarização (fenómeno transversal a toda a União Europeia 
e que abrange todos os escalões etários, embora incida mais sobre os jovens) encerra vários paradoxos e conflituam até com 
algumas orientações defendidas por organismos internacionais como a OCDE, assim: o primeiro paradoxo é que “num cenários de 
liberalização dos despedimentos, o grupo dos que têm contrato por tempo indeterminado, por razões de idade e de níveis de 
escolarização, seria o que teria mais dificuldades em encontrar um novo emprego. O segundo paradoxo é o que este tipo de medida 
seria contraditório com as políticas de envelhecimento activo (OCDE, 2005 e 2006), que visam manter as populações mais tempo no 
activo, o que permitirá, em princípio, aliviar as dificuldades financeiras da Segurança Social. O terceiro paradoxo é o de que as 
tensões sobre o mercado de trabalho, por parte dos mais jovens, tenderão a aumentar, num quadro de crise estrutural (…) e 
reforçam as situações de desigualdade e de injustiça relativa entre cidadãos e entre gerações”. 
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“os indivíduos tomam decisões de investimento sub-óptimas, com especial destaque para a educação (…). 
Na presença de uma elevada protecção, os titulares não investem em mais formação e os pretendentes 
(jovens estudantes) em face das poucas oportunidades à sua disposição (e da futura protecção) baixam 
também o nível de investimento em educação”. 
  

Já Bento (2011:123) considera que a rigidez da regulamentação laboral128, presente nas 

“práticas de admissão e despedimento, custos de despedimento, flexibilidade salarial, custos 

laborais não salariais e rigidez do emprego”, comprometem a competitividade nacional afectando, 

sobretudo, o sector transaccionável que passou a combinar uma dupla rigidez, a cambial imposta 

pela adesão à UEM (impedindo que mediante o expediente da desvalorização da moeda e da 

inflação permitia flexibilizar os salários reais) e a laboral, retirando elasticidade a este sector. 

Uma mão-de-obra terciarizada e estratificada de acordo com as habilitações, profissão e 

sector de actividade, com baixos níveis de qualificação e escolarização, exceptuando o funcionalismo 

público no qual existe uma maior linearidade entre formação e emprego, dificuldades de circulação 

entre empregos reflectindo a rigidez do mercado laboral, cuja flexibilidade se encontra nos contratos 

a prazo que afectam os mais jovens, estes são os traços de um mercado laboral estagnado, 

conservador e bloqueado e, por isso, pouco (re)compensador para quem possui uma formação 

académica elevada e pouco estimulante para quem equaciona investir nela. 

 
1.3. A FORMAÇÃO DO CAPITAL HUMANO 

As habilitações académicas constituem um indicador que permite aferir o índice de 

progresso de uma sociedade (Guerreiro et al., 2010), ora em Portugal, os baixos níveis de instrução 

e qualificação da população activa129 (Alves, 2010), nomeadamente entre o grupo etário mais 

avançado (a alfabetização da população foi um processo lento e tardio), além de evidenciarem um 

atraso educativo, são apontados como justificativa para o fraco desempenho da economia nacional 

(Bento, 2011; DataAngel Policy Research Incorporated, 2009), pois, o “potencial de criação de 

riqueza” dos recursos humanos “depende da sua valorização, isto é, a sua qualificação” (Bento, 

2011:140)130.  

                                                
128 Oliveira e Carvalho (2010:196) consideram que a rigidez da regulamentação laboral não é “o único factor explicativo da expansão 
do emprego precário” e que uma liberalização do mercado de trabalho será “um factor, entre outros, mais ou menos facilitador da 
gestão do emprego pelas empresas”, pois a precarização e o desemprego estão “fortemente associados às dinâmicas de 
(des)qualificação do tecido empresarial de cada país”. 
129 Em 2009, “cerca de 67% da população média empregada” tinha “concluído no máximo o 9.º ano de escolaridade, 16,8% o 
ensino secundário e 15,8% o ensino superior”, verificando-se que a população empregada masculina apresenta níveis de qualificação 
mais baixos do que a feminina (Carvalho et al., 2010:59) 
130 Bento (2011:142) avalia negativamente as políticas educativas prosseguidas, que embora tenham garantido a massificação do 
acesso à educação e a redução do analfabetismo, esse progresso “na quantidade não foi acompanhado – e terá até sido 
desacompanhado – pelo necessário progresso na qualidade”. As justificativas apontadas pelo autor são “a ideologia que capturou o 
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Miguel Frasquilho (2011:127) sustenta que o desenvolvimento económico e a 

competitividade nacionais encontram-se comprometidos pela baixa qualificação dos recursos 

humanos, “uma das áreas em que Portugal compara pior a nível internacional, situando-se o nosso 

país, geralmente, na metade inferior dos rankings internacionais relativos à educação, quer ao nível 

do ensino básico, secundário ou universitário”. De modo semelhante, Ricardo Reis (2011:182) 

radica o atraso português no facto dos trabalhadores aportarem poucas competências para o local 

de trabalho:  

“os portugueses não são mais pobres porque trabalham menos ou porque têm menos capital físico à sua 
disposição. Antes, somos pobres porque temos pouca educação formal e porque não conseguimos 
combinar os meios à nossa disposição [horas de trabalho, equipamentos e conhecimentos] de uma forma 
produtiva”. 
 

Bento (2011:133) aponta como solução a “promoção de um sistema educativo que forme as 

competências necessárias ao mercado de trabalho e que promova uma ética de trabalho, de mérito 

e de responsabilidade”. 

Não é pois de estranhar a institucionalização de uma diegese oficial que tem vindo a 

enfatizar a missão redentora da educação, considerada alavanca para o progresso socioeconómico 

nacional131, corporizando-se numa “visão mistificada” assente nas múltiplas “reflexões acerca do 

papel relevante que a educação teria na ultrapassagem dos bloqueios à modernização política e 

económica da sociedade portuguesa” (Teixeira, 2008:206), complementada pelo facto de: 

“as sucessivas manifestações de intenções políticas não terem sido consequentemente prosseguidas ao 
nível do aumento das qualificações da população portuguesa, as quais permaneceram extremamente baixas 
ao longo do século XX, sobretudo quando as comparamos com a generalidade dos países europeus” 
(Ibid.:206).  
 

Como notam António Firmino da Costa, Fernando Luís Machado e João Ferreira de Almeida 

(2007:16), os trabalhadores nacionais quando comparados com os seus pares europeus não 

                                                                                                                                              
Ministério da Educação independentemente dos governantes que o ocupam. (…) essa ideologia reduziu os graus de exigência, fez 
perder o sentido de excelência, do trabalho, de perseverança e, até, da ambição. Por outro lado, procurando proteger os jovens 
oriundos das classes mais desfavorecidas, do esforço e da competição, com receio que isso os pudesse excluir do ensino, acabou 
por promover um ensino complacente com a mediocridade e com isso retirar aos pobres o principal instrumento de ascensão social 
e, portanto, de libertação da pobreza: a sua qualificação pelo conhecimento e habilitação competitiva” (Ibid.:142) 
131 Curiosamente, o ministro da economia do XIX Governo Constitucional (2011-2013), Álvaro Santos Pereira (2007:100), sustém 
que “a educação não é o TGV do desenvolvimento económico”. Mobilizando os indicadores da OCDE na sua análise, quanto à 
despesa pública com a educação (5,8% do PIB em 2003), os resultados obtidos nos testes internacionais do Programme for 
International Student Assessment (PISA), as taxas de abandono escolar, a taxa de analfabetismo e a taxa de indivíduos com o ensino 
superior, conclui ser duvidosa a linearidade entre despesas educativas e desenvolvimento económico, “a educação é importante, mas 
não é o suficiente para um desempenho superior do crescimento económico (…). Com efeito, apesar da nossa ‘paixão pela 
educação’, apesar das centenas de milhões de euros adicionais, não só a nossa produtividade não aumentou como os nossos 
indicadores educativos não melhoraram decisivamente” (Ibid.:110-111). Pereira (2012:42) também sugere que a “despesa nada tem 
que ver com desempenho e eficiência na prestação de serviços” e como exemplo apresenta dois rankings, o da despesa pública em 
educação que situa Portugal na sétima posição, “ligeiramente à frente da Finlândia” que no ranking do PISA “ocupa a 1.ª posição em 
termos do ranking europeu de desempenho”.  
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detêm, “o mesmo nível de conhecimentos formalizados, competências correlativas e certificações 

correspondentes, o que, num contexto de sociedade do conhecimento e de globalização, os coloca 

numa situação particularmente desfavorecida e ameaçada”, excluem-se desse cenário os 

profissionais técnicos e de enquadramento que gozam de recursos educativos similares aos seus 

pares europeus. 

Na perspectiva de Teixeira (2008), o investimento na formação e qualificação da população 

portuguesa, registado nas últimas décadas, através da expansão da rede de ensino, teve impacto ao 

nível da produtividade, logo no crescimento económico, na sequência de uma acumulação de 

capital humano, a qual estimulou o investimento no capital físico e uma maior absorção das 

tecnologias importadas (sem contudo potencializar a inovação nacional). Salienta o autor que o 

“contributo positivo da educação para o crescimento económico verificou-se em todos os níveis de 

educação”, contudo “o efeito do ensino superior parece menos visível”, uma vez que “este grau de 

ensino costuma ter um efeito mais significativo à medida que o país atinge um nível de 

desenvolvimento produtivo e tecnológico mais elevado e, por isso, mais exigente em termos de 

qualificação dos recursos humanos” (Ibid:211)132. Remata o autor que a prioridade nacional deve 

concentrar-se no ensino secundário e na qualidade da educação. 

No relatório produzido pela DataAngel Policy Research Incorporated (2009:123), relativo ao 

valor económico da literacia em Portugal, é afirmado que a manutenção da competitividade 

nacional nos mercados internacionais e a atracção de investimento directo estrangeiro requer “um 

aumento rápido e substantivo no nível de literacia funcional de toda a sua população”, caso 

contrário “o país terá dificuldades em realizar os seus objectivos económicos e sociais, e só 

transferências maciças da União Europeia evitarão um declínio relativo do seu nível de vida”. O 

estudo aconselha uma concertação em termos de politicas educativas, sociais e económicas que: 

“aumente a oferta de competências de literacia à saída do sistema escolar; reduza o número de adultos 
com baixas competências através da disponibilização de formação de qualificação; intensifique as 
necessidades de conhecimentos e de competências para o emprego, bem como a aplicação da literacia no 
trabalho; melhore a eficiência dos mercados que atribuem competências de literacia; aumente a procura 
social e económica para a aquisição e a utilização das competências de literacia” (Ibid.:121). 
 

Caso contrário, os autores do relatório profetizam um aumento do desemprego, uma diminuição 

dos salários e dos benefícios sociais e um aumento da desigualdade social em resultado da perda 

de competitividade no mercado global. 

                                                
132 Teixeira (2008:211) constata que este comportamento corrobora o que ocorre em outros países “com grau de complexidade 
tecnológico baixo, cujo nível de qualificação se prende essencialmente com a absorção de tecnologia importada”. 
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 Centeno e Novo (2008a) defendem o crescimento da produtividade através de um 

investimento eficiente dos trabalhadores e das empresas na educação e formação. Contudo, as 

decisões privadas e individuais de investimento são condicionadas pelos incentivos provenientes do 

mercado de trabalho, e “em Portugal, estes incentivos não têm sinalizado adequadamente a 

necessidade de uma maior formação”, o que, aliado “ao grau de protecção do mercado de trabalho 

condiciona negativamente os investimentos em educação” (Ibid.:133).  

Prevalece em Portugal um desequilíbrio entre a procura e a oferta de formação, pelo que a 

pouca procura de competências pelo mercado de trabalho não pode ser imputado unilateralmente 

às políticas de educação e formação prosseguidas. É necessário desenvolver um contexto político-

económico que acomode, “por um lado, políticas que fomentem a procura e, por outro, políticas de 

aprendizagem ao longo da vida e estruturas de educação que moldem a oferta” (DataAngel Policy 

Research Incorporated, 2009:87).  

 Amaral (2010:58) julga mesmo ser “importante para o investimento em educação a 

percepção por parte das famílias de que ele terá retorno em termos de remuneração futura”. No 

entanto, o autor preocupa-se com a existência de “um enviesamento no sentido de graus escolares 

inferiores serem mais premiados do que outros superiores” e também com o “facto de o prémio 

salarial, apesar de existir, ser insuficiente para promover um maior investimento escolar pelas 

famílias” (Ibid.:58). 

Não se pode, ainda, descurar o facto de que o nível de literacia na sociedade portuguesa 

“não pode ser entendido sem atender ao meio familiar de origem (em especial ao capital escolar) e 

ao nível de formação escolar atingido” (Ávila, 2007:40).  

Reis (2011:186) admite que em Portugal é elevado o retorno por cada ano adicional de 

escolaridade133, reflexo da escassez de mão-de-obra qualificada, mas “o retorno alto não está a 

recompensar passar um ano a mais nas escolas portuguesas. Está sim a recompensar ter mais um 

ano de qualificações no mercado de trabalho português”. 

                                                
133 O cálculo do valor de um ano adicional de escolaridade tem como ponto de partida a análise de grupos de indivíduos com idade, 
sexo ou anos de experiência no emprego idênticos, comparando-se “o salário médio de quem tem x anos de escolaridade com quem 
tem x+1. O aumento de rendimento pessoal reflecte o aumento na riqueza produzida pelo indivíduo. Se este aumento reflecte 
também o contributo extra da pessoa para a riqueza geral do país, então temos aqui uma medida de riqueza extra no país por cada 
ano extra de escolaridade” (Reis, 2011:185-186). 



 

 157

Nuno Alves134 (2009:139) comprova que a taxa de retorno da educação é elevada no 

mercado laboral nacional devido, precisamente, à diminuta oferta de profissionais com qualificações 

elevadas: 

“mais de 40 por cento das famílias cujo representante não tem qualquer formação escolar – 
maioritariamente representantes nos escalões etários mais elevados – vive numa situação de pobreza de 
acordo com quase todas as medidas de pobreza analisadas. Os agregados familiares cujo representante 
tem apenas 4 anos de educação – que correspondem a 40 por cento da população em 2006 – 
apresentam igualmente taxas de pobreza superiores à média. Em contraste, as famílias com 12 ou mais 
anos de percurso escolar completo registam taxas de pobreza claramente inferiores a 10 por cento, que 
são virtualmente nulas nos casos em que o representante tem o ensino superior completo”. 
 

Estanque (2012:77) considera que, paradoxalmente, “as credenciais educacionais” e as 

“competências socioprofissionais” se constituem como importantes conquistas, indutoras de 

progresso e ao mesmo tempo “de novas dinâmicas de desigualdade”, as quais, comenta o autor, 

“parecem obedecer a uma permanente readaptação mas, ao mesmo tempo, são dotadas de 

grande capacidade de reprodução”. Santos (2011:64) partilha uma preocupação análoga, sendo 

verdade que “a mobilidade social depende muito da educação (…). As políticas de educação da 

última década têm vindo a bloquear a ascensão social dos sectores populares”, colocando a escola 

“mais do que nunca, ao serviço da reprodução das elites”. Parecer subscrito por Abrantes 

(2010:141-142) que observa “que o sistema educativo português continua a ser um mecanismo 

central de expressão e de conservação das desigualdades sociais”. 

Não constitui, pois, surpresa que Portugal se apresente como um dos países europeus onde 

se regista uma das mais altas taxas de retorno do investimento em educação, cujo mercado laboral 

é mais compensatório para os portadores de estudos superiores (Amaral, 2010; DataAngel Policy 

Research Incorporated, 2009; N. Alves, 2009; Reis, 2011; Teixeira, 2008), embora “exista alguma 

variabilidade em termos de grau e área disciplinar, e apesar da forte expansão do sistema, os 

diplomados do ensino superior continuam a beneficiar claramente desse facto quer em termos 

salariais, quer em termos de empregabilidade” (Teixeira, 2008:227). 

Dados da OCDE (Gráfico 1) sugerem que os indivíduos detentores de um grau académico 

de nível superior têm uma maior probabilidade de se encontrarem empregadas:  

“on average, 85% of the population with tertary education is employed. (…) Also in all countries, persons 
with upper secondary and post-secondary non-tertiary education are much more likely to be employed 
than those with less education. (…).This indicates the magnitude of the economic benefits that flows form 
additional schooling” (OECD, 2010:100), 
 

                                                
134 A análise realizada por N. Alves (2009) teve por base o inquérito realizado pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) em 
2005/2006 que permitiu aferir a evolução do rendimento e despesa das famílias, a transmissão inter-geracional de educação e a 
prevalência de vínculos conjugais positivamente relacionados com o nível de educação. 
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E, em 2008, Portugal encontrava-se dentro da média da OCDE. 

 

 

Gráfico 1- Relação Positiva entre Educação e Emprego (2008). 
Países organizados por ordem descendente de acordo com a taxa de emprego da população licenciada entre os 25 e 
64 anos. 
Fonte: OECD (2010:100). 
 

Lopes (2010) julga redutora essa leitura do prémio salarial como prova da taxa de 

rentabilidade do Ensino Superior, pois tais dados, explica a autora, conduziram a análises 

precipitadas nas quais se deduziu: 

“que a frequência e conclusão de estudos universitários no nosso país constituem um bom investimento. 
Só que, como em qualquer outra actividade, rentabilidade exige efectividade do investimento. Isto é (…) a 
posse do diploma de estudos superiores não acarreta qualquer ganho adicional para o seu titular se este 
não se inserir numa ocupação minimamente compatível com aquele nível de estudos ou se este tardar a 
surgir” (Lopes, 2010:27). 
 

Efectivamente, em Portugal, as taxas de emprego confirmam uma relação positiva entre o 

nível académico e a inserção no mercado de trabalho, evidenciando que o desemprego é menos 

comum entre a população com um nível de educação superior, aumentando entre a população 

detentora apenas do nível básico (Tabela I). 

 

 

 

 



 

 159

 

 

Tabela I -  Taxa de Emprego (%), por Sexo e Nível de Escolaridade, em Portugal (2002 a 2009). 
Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010:17). 
 

Porém, não pode deixar-se de salientar que começa já a registar-se uma dificuldade 

crescente de recém-licenciados conseguirem integrar-se no mercado laboral135. Alves (2010:177-

178) defende que tal não significa “um excesso de formação terciária em Portugal” apenas 

comprova a “não linearidade sequencial entre a formação terciária e a obtenção de emprego 

estável” e documenta que esta dificuldade de integração no mercado de trabalho se prende, quer 

com as “dificuldades conjunturais do tecido produtivo nacional” e com as suas características 

estruturais: “composição maioritária de micro e pequenas e médias empresas, com uma 

especialização produtiva em produtos de baixo valor acrescentado e reduzido incorporação de 

conhecimento”, quer com “o congelamento de vagas e a apertada restrição à oferta de emprego 

público na administração central, regional e local por motivações de controlo orçamental”.  

Gonçalves (2010:188) verifica que a inserção no mercado de trabalho e a trajectória 

profissional é também determinada pela área científica do licenciado:  

“a maior vulnerabilidde no mercado de trabalho de licenciados com determinados cursos (…), é induzida 
por factores como, entre outros, as dinâmicas da conjuntura económica, a redução da capacidade de 
contratação para o mercado de emprego estatal, a sobreprodução de licenciados de determinados cursos 

                                                
135 Gonçalves (2010:182) nota que na integração dos jovens licenciados no mercado de trabalho interferem um conjunto de factores 
interdependentes: “a natureza de conjuntura económica; as configurações e mecanismos do mercado de trabalho; a organização do 
trabalho e as práticas de recrutamento e gestão dos recursos humanos pelos empregadores; a intervenção do Estado, nas suas 
várias modalidades, no campo do emprego; as dinâmicas de funcionamento do sistema educativo; a área científica do curso e o valor 
do título académico obtido; a origem e a pertença social; o género; os trajectos biográficos; as atitudes e estratégias dos licenciados 
sempre inseridas num quadro social constrangedor”. 
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face às necessidades do sistema económico, os baixos níveis de inovação tecnológica e organizacional de 
uma ampla parcela do tecido empresarial”. 
 

Estanque (2012:69) adverte para o agravamento do desemprego entre jovens licenciados, 

embora seja o grupo que ainda aufere “salários mais elevados e permanecem menos tempo em 

situação de desemprego ou de trabalho precário”. N. Alves (2009:151) considera provável “uma 

gradual diminuição dos retornos da educação – em particular de educação superior – face aos seus 

níveis actuais particularmente elevados”. A propósito, Estanque (2012:97) chama à atenção para 

“os novos sectores precários e desempregados altamente qualificados que integram os actuais 

movimentos de ‘indignados’, em luta contra um sistema que lhes frustra as expectativas de 

estabilização num padrão de vida de classe média”. O que na óptica de Luísa Oliveira e Helena 

Carvalho (2010:197) coloca uma “interrogação sobre o retorno de investimento no chamado capital 

humano a nível individual e colectivo e os efeitos de uma tal situação no desenvolvimento”, como 

defende a tese tecida em torno dos efeitos positivos da educação no crescimento económico. 

Carreira (Carreira & Dâmaso, 2009:92) segue uma outra linha interpretativa, acredita que o 

facto de dispormos “de dezenas de milhares de licenciados que ninguém emprega”, se explica 

“porque sabem pouco ou porque sabem o que não interessa à vida económica”. E, prossegue o 

autor, fruto da globalização é possível encontrar no leste europeu e na Ásia mão-de-obra mais 

habilitada e com salários mais baixos. Reis (2011:187) partilha uma convicção similar, “os 

portugueses não estão a adquirir as competências na escola que levam a maior criação de riqueza. 

Em grande parte, Portugal é pobre por causa deste fracasso”. Já Amaral (2010:82) nota que em 

Portugal se verifica uma “concentração de mão-de-obra qualificada em sectores que não garantem 

uma produtividade elevada, como sejam a administração pública ou o sistema educativo”.  

Paradoxal também começa a ser o fenómeno da “fuga de cérebros”, a emigração de 

licenciados que tornam “Portugal o terceiro país da OCDE mais afectado pela fuga de cérebros, já 

que 15% da sua população qualificada vive no estrangeiro” segundo dados do Banco Mundial, ou 

seja, “1,8% da população activa emigra” com a característica de serem “os mais jovens” e “desde 

há pouco, também os mais qualificados” (Sá, 2011:47). 

Em suma, o investimento no capital humano não depende apenas da educação e da 

formação é também determinado pelo comportamento do mercado laboral, é necessário que este o 

saiba integrar e (re)valorizar. 
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2. O PAPEL DO ESTADO 

2.1 A CENTRALIDADE DO ESTADO 

O Estado em Portugal assume-se como criador de externalidades, estruturando os 

comportamentos e relações dos actores sociais, estabelecendo normas, contextos de acção, 

significados, consensos, opções e uma ordem relacional, definida por Reis (2004:95) como “uma 

contratualidade implícita nas relações entre o Estado e a economia”. O autor destaca, nessa ordem 

relacional, o papel estabilizador que o Estado exerceu logo após o 25 de Abril de 1974, criando um 

conjunto de direitos sociais, as condições de qualificação dos cidadãos, estabilizando as variáveis 

macro-económicas e de modernização infra-estrutural, esta última, quando cria a “externalidade 

europeia” que lhe dá “um papel material reforçado”, mas “também uma espessura material 

concreta”, patentes no peso da despesa pública e dos serviços sociais assegurados pelo Estado 

(Ibid.: 96; 97). 

O Estado foi ainda agente anómalo de promoção social, funcionou como indutor do efeito 

de classe média, quando nas décadas de 1980 e 1990 foi permissivo com a ascensão a cargos de 

chefia de pessoas com baixas qualificações e com a concessão de privilégios injustificados a certos 

grupos com maior poder negocial (Santos, 2005). Além disso, funcionou como “sector de 

referência, tanto a nível salarial como nas condições de emprego (igualdade relativa no 

recrutamento; progressão; estabilidade)” (Santos, 2011:63). 

Mas, por outro lado, o Estado em consonância com o que se passa com outros Estados e 

na sequência da intensificação das relações internacionais tem vindo a perder poderes, a título de 

exemplo, na área da defesa ao integrar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na área 

económica com a entrada na CEE/UE, no plano orçamental, monetário e cambial com a adesão à 

UEM, na fixação de taxas aduaneiras com a União Aduaneira, no controlo da circulação de pessoas 

com o acordo Shengan; quanto à satisfação das necessidades, depende do exterior em termos 

energéticos (petróleo e gás), em termos alimentares e, para colmatar a dívida pública, depende dos 

capitais estrangeiros (Carreira & Dâmaso, 2009). E, também, o seu papel indutor de mobilidade 

social se dissipará e dificilmente será assumido pelo sector privado: 

“o fim do Estado como instrumento de mobilidade social afecta sobretudo as classes médias assalariados 
altamente qualificadas e a classe média assalariada de fracos recursos; para o operariado, a esmagadora 
maioria da população activa, tal tendência acaba com quaisquer expectativas de mobilidade” (Santos, 
2011:64). 
 

Amaral (2010:68) classifica o Estado como “demasiado volumoso”, absorvendo e gerindo 

demasiados recursos (impostos e despesas), representando uma “dimensão excessiva para a 
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capacidade da economia em sustentá-lo”, isto porque “a sua expansão correspondeu a um projecto 

político geneticamente associado à construção da democracia em Portugal. Nenhum partido no 

poder (apesar da retórica de alguns deles) se dispensou de expandir a despesa pública em 

programas sociais”, o que consolidou uma “dependência estrutural” entre os cidadãos e esses 

programas, tornando o país, no entender de João César das Neves (2011:174) num “viciado no 

paternalismo estatal”. 

Um outro obstáculo salientado por Neves (2011) e que deve ser removido é o facto do 

aparelho do Estado ser vítima de um corporativismo que facilita “o domínio de grupos que capturam 

os poderes públicos (…) distorcendo as regras” (Ibid.:163), criando um contexto em que o bem 

comum é descurado em favor das “classes instaladas, [dos] direitos adquiridos [dos] interesses 

organizados” (Ibid.:164), ou seja, um “Estado parcialmente capturado por interesses” (Pereira, 

2012:79). 

Pereira (2011:60-61) destaca ainda a relação “suspiciosa e no essencial negativa” entre os 

indivíduos e o Estado, visto que: 

“se considera que tudo o que se possa fazer para o ludibriar melhor, porque este não existe para servir os 
cidadãos, mas para se servir. (…) existe uma pulsão algo libertária de que as regras que existem (nacionais 
ou europeias) são para ser contornadas, adaptadas e se possível alteradas em função dos interesses 
paroquiais de cada um. E, assim, a atitude em relação a estas não é a do seu cumprimento, mas sim da 
fuga, de forma criativa e engenhosa”. 

 

Entende-se, pois, que em Portugal, o Estado ocupa um lugar central em termos políticos, 

económicos e sociais, sendo elevada a pressão exercida e crescentes as solicitações que potenciam 

quer o seu protagonismo quer a sua insustentabilidade. 

 

2.2. O ESTADO-PROVIDÊNCIA 

A edificação da versão nacional do Estado-Providência (inscrito na Constituição de 1976) 

teve um carácter tardio (década de 1980) e em contracorrente com os outros países da Europa 

Ocidental, que o haviam feito num período de forte crescimento económico (décadas de 1950 e 

1960)136. No entanto, Portugal converge com os outros Estados europeus na dificuldade em garantir 

a sua sustentabilidade, pois a rigidez das despesas sociais, e o seu potencial de crescimento, na 

Educação, Saúde, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações poderão, segundo Carreira 

(Carreira & Dâmaso, 2009:18), “absorver 90% (2015) e 100% (2020) dos impostos e das 
                                                
136 Na década de 1970, os países da Europa Ocidental registaram o auge da despesa nos seus sectores assistenciais, tendo 
iniciado, então, o processo de contenção das despesas, altura em que Portugal inicia a construção do seu Estado-Providência 
(Amaral, 2010). 
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contribuições”, pelo que “a reforma do Estado de bem-estar nas suas três dimensões essenciais: 

prestações sociais, saúde e educação” tem de começar a ser equacionada (Pereira, 2012:97). 

Santos (2006:270) classifica de paradoxal a situação de Portugal que “vive uma crise do Estado-

Providência sem nunca ter tido um Estado-Providência”, mas aquilo que o autor denomina como 

“quasi-Estado-Providência ou lumpen-Estado-Providência”.  

Com efeito, o crescimento da despesa pública e, nomeadamente da despesa social, tem 

sido uma constante, independentemente da orientação política dos governos, tendo-se iniciado com 

a universalização da cobertura do sistema de Segurança Social137, com a expansão dos gastos com 

a Educação138 e a Saúde (criação do Serviço Nacional de Saúde – SNS – em 1979)139, com o 

crescimento do número de funcionários públicos140 e com os subsídios às empresas públicas em 

dificuldades141, que foram avolumando as responsabilidades do Estado conduzindo, a jusante, a 

recorrentes défices orçamentais que ameaçam implodir a dívida pública, que foi contornada entre 

1986 e 2000, graças à queda das taxas de juro, às privatizações e aos momentos de crescimento 

económico verificados então (Amaral, 2010). 

Um outro aspecto curioso a salientar é que o período de maior crescimento e consolidação 

do Estado-Providência foi também o de mais forte crescimento das desigualdades de 

rendimentos142, o que não contrasta com o verificado nos outros países, e se explica pelo facto “de a 

despesa social em Portugal ter carácter regressivo, ou seja, não beneficia preferencialmente 

                                                
137 O futuro deste sector encontra-se ameaçado, pois ele é estruturalmente deficitário, situação contornada pela transferência de 
fundos do Orçamento do Estado, porém, “está a atingir um ponto crítico, resultante da evolução demográfica do país, nomeadamente 
a combinação entre uma taxa de natalidade em queda e o aumento contínuo da esperança média de vida” (Amaral, 2010:64).  
138 Amaral (2010:58) avalia negativamente a aplicação dos recursos públicos no campo da educação, considerando-os como os 
gastos menos eficientes de todos aqueles que o Estado realiza, atendendo ao facto de que sendo dos “países desenvolvidos onde 
mais recursos públicos são lançados no sistema educativo. Mas ao mesmo tempo é também dos que menores taxas de 
escolarização, menor nível de escolarização de mão-de-obra e piores resultados em termos comparativos internacionais apresenta (no 
que refere às competências escolares)”. 
139 A criação do SNS a par de subsistemas públicos como os destinados aos funcionários públicos, militares, forças policiais e juízes, 
a expansão de infraestrururas, a comparticipação de medicamentos, o desenvolvimento de tecnologia clínica em constante 
actualização e o próprio envelhecimento da população, torna esta “uma das maiores rubricas orçamentais” (Amaral, 2010:64), mas 
também aquela onde os resultados são mais satisfatórios, patentes na queda da taxa de mortalidade infantil e no aumento da 
esperança média de vida à nascença. 
140 O número de funcionários públicos “tem praticamente duplicado a cada década e meia desde o 25 de Abril: em 1974, eram 
cerca de 200.000; em 1986, atingiram cerca de 400.000; actualmente, deverão ser 800.000, embora o número efectivo seja algo 
indeterminado” (Amaral, 2010:55).  
141 Esclarece Amaral (2010:53) que as empresas públicas “funcionaram então como correias de transmissão da política económica 
(e de emprego) dos vários governos: perante as dificuldades, foram usadas para promover determinados projectos de expansão 
económica ou de preservação de postos de trabalho. Em consequência, deixaram de ser administradas de acordo com critérios de 
rentabilidade pelo que o recurso aos subsídios do Orçamento do Estado se tornou imprescindível”.  
142 Amaral (2010:62) explica este fenómeno pelo facto do Estado-Providência nacional fundar-se numa estrutura profissional 
corporativista que o impede de “cumprir o objectivo de igualdade de rendimento” devido à bem sucedida acção dos denominados 
“especialistas da reivindicação”, que procuram garantir “as melhores condições de remuneração possíveis. Só que estes 
especialistas não correspondem necessariamente aos mais carentes, mas apenas aos mais capazes de negociar.  
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aqueles com rendimentos mais baixos mas, antes pelo contrário, alguns grupos sociais com 

rendimentos próximo ou acima da média” (Amaral, 2010:59). Outra razão explicativa é a 

desigualdade salarial aliada a “um prémio elevado à educação escolar (que persistirá enquanto o 

nível de escolaridade for baixo), e uma penalização salarial sentida em certos sectores exportadores 

tradicionais, de produtividade e salários relativamente baixos” (Ibid.:60), o que torna Portugal num 

“dos países mais desiguais da Europa” (Santos, 2011:32). 

Na década de 2000, coloca-se a questão da insustentabilidade das despesas sociais, pois 

não se estão a gerar receitas suficientes capazes de pagá-la, reflexo da “falta de relação entre a 

expansão da despesa pública e o crescimento da economia. Ou seja, a implantação dos programas 

sociais tornou a despesa pública insensível às condições cíclicas da economia” (Amaral, 2010:95). 

Carreira (Carreira & Dâmaso, 2009) reforça esta perspectiva, declarando que o modelo 

social português e de outros países europeus assentou num conjunto de realidades políticas, 

económicas e demográficas, entretanto desaparecidas: elevadas taxas de crescimento, pleno 

emprego (ou um desemprego residual), um equilíbrio demográfico (que permitia a renovação dos 

activos e assim a subsistência dos inactivos), um pequeno universo de beneficiários das prestações 

sociais, uma carga fiscal sustentável, a titularidade do Estado de instrumentos de intervenção 

macroeconómica (de natureza monetária, cambial, aduaneira, orçamental e de controlo da 

circulação de capitais). Ora, “nada resta hoje desse quadro institucional e factual que tanto êxito 

teve e que tanta popularidade suscitou na Europa, em redor das forças políticas social-democratas e 

democratas-cristãs” (Ibid.:60-61).  

O autor conclui que a debilidade do modelo social nacional radica num conjunto de 

factores: a fraca taxa de crescimento da economia, a reduzida taxa de natalidade e acentuado 

envelhecimento da população, o elevado número de beneficiários das prestações sociais, a elevada 

carga fiscal, o elevado peso da despesa pública e a perda pelo Estado de poderes de intervenção 

macroeconómica, transferidos para as instituições europeias, pelo que “Portugal não poderá 

manter, no seu todo, os regimes públicos de educação, de saúde, de pensões e de outros 

benefícios existentes. Terá de ceder-se em todas estas áreas ou em algumas delas” (Ibid.:66). 

A questão demográfica em Portugal é problemática e coloca-se em termos de quebra da 

fecundidade, em 2008, o número de filhos por mulher fixa-se no 1,4 filhos, o que não assegura a 

renovação de gerações (para tal seria necessário uma média de 2,1 filhos) o que gera um 

envelhecimento na base, combinado com o prolongamento médio de vida que conduz a um 

envelhecimento de topo, ou seja, o país enfrenta um duplo envelhecimento que o coloca na lista dos 
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países mais envelhecidos do mundo, “em 2008 o número de pessoas com 65 ou mais anos (1,9 

milhões) supera claramente o número daqueles com menos de 15 anos (1,6 milhões)” (Rosa & 

Chitas, 2010:20). Esta questão coloca desafios em termos de sustentabilidade de determinados 

serviços, “designadamente a educação (diminuição do número de alunos), a saúde (maior pressão 

sobre o sistema) e a protecção social (sustentabilidade financeira)”, passando a componente 

migratória “a ocupar um lugar particularmente decisivo no aumento ou na diminuição da população 

residente” (Ibid.:21; 22). Pereira (2012:60) alerta que “passaremos de quatro activos para um 

idoso, hoje, para menos de dois activos por idoso em 2050”, tal evolução pressionará as finanças 

públicas no referente às prestações sociais e cuidados de saúde, aliviando apenas a despesa na 

educação, diminuindo as necessidades de despesa nesse sector.  

Estanque (2012:101) argúi que o Estado social nacional sempre foi “fraco e periférico” 

embora se percepcionasse como um Estado “forte e central” e tal conduziu à construção de um 

projecto que direccionou “as instituições previdenciais e estatais para patamares de ambição que 

transcenderam a sua real capacidade”, acabando, nas palavras de Esteves (2011:92) por se tornar 

“num gigantesco produtor de bens e serviços”. 

Santos (2011) desenvolve a tese de que Portugal possui um Estado-Providência fraco, mas 

possui, em oposição, uma Sociedade-Providência formal (instituições particulares de solidariedade 

social) e informal (redes de entreajuda baseadas em laços de parentesco e de vizinhança) fortes 

que permitem mitigar os impactos negativos provocados pela quebra de rendimentos e 

desemprego. 

A capacidade financeira do Estado encontra-se sob pressão face às mutações sócio-

económicas que se vivem no contexto global, europeu e nacional, que obrigam a repensar as 

funções sociais do Estado, o que tem sido assumido no debate nacional como uma questão 

ideológica que gera acesa discussão e muito populismo, impedindo que se conjecture uma reforma 

alicerçadas em bases sólidas, racionais e sustentáveis. Assim, essa reforma apesar de percebida 

como necessária é consecutivamente adiada. 
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3. A SOCIEDADE PORTUGUESA 

3.1. EVOLUÇÕES E BLOQUEIOS 

 Nas últimas três décadas, a sociedade portuguesa conheceu processos rápidos de 

modernização e transformações sociais, com consequências selectivas e contraditórias (Estanque, 

2012; Santos, 2011), numa evolução não linear e inacabada, não se tendo consolidado numa 

“imagem coerente da sociedade em que os portugueses se revejam de maneira consensual” 

(Santos, 2011:35).  

Atendendo à “debilidade da situação de partida”, ainda é considerável a distância a que 

Portugal “se encontra face aos padrões de desenvolvimento europeus ou ocidentais” (Cardoso et 

al., 2007:48), cujas transformações sociais eclodiram e consolidaram-se há várias décadas nas 

sociedades mais avançadas da Europa (Estanque, 2005), o que, na tese de Santos (2011), se deve 

ao facto de Portugal e a Europa se encontrarem em realidades paradigmáticas diferentes, 

coincidindo, nesta assincronia, apenas no facto de se encontrarem em processos de transição, a 

segunda modernidade para Portugal e a terceira modernidade ou transmodernidade para a Europa. 

Pois, embora “as políticas de convergência da União Europeia, os fundos estruturais e os fundos de 

coesão” tenham sido “imaginados como uma generosa e eficaz engenharia político-económica 

capaz de permitir a Portugal o curto circuito de, em poucas décadas, realizar plenamente a sua 

segunda modernidade – o que aos países europeus desenvolvidos tinha levado dois séculos”, e 

tenham tido repercussões profundas na sociedade portuguesa, não foram suficientes para o país 

“coincidir, com o resto da Europa, e apenas com um ligeiro atraso, nas tarefas de transição para a 

nova modernidade, transmodernidade ou pós-modernidade” (Ibid.:49). 

Santos (2011:55) regista que a integração nacional na União Europeia coincide 

temporalmente com a difusão do neoliberalismo na Europa e a crise do Modelo Social Europeu, 

pelo que “a superação da nossa ausência de projecto nacional por via da integração no projecto 

europeu estava frustrada à partida porque no momento em que nos integrámos esse projecto 

estava já em crise, ainda que tal não fosse então evidente”. 

 A sociedade portuguesa permaneceu rural até meados do século XX, a partir da década de 

1960, as políticas de fomento industrial e a abertura à economia internacional conduzem a 

processos de concentração urbana que se acentuam já no período democrático, e desse modo, “de 

uma sociedade predominantemente rural, passámos, em escassas dezenas de anos para uma 
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sociedade de serviços [sem ter consolidado uma fase industrial], e isso, naturalmente fez-se sentir 

na estrutura das classes” (Estanque, 2012:62).  

 Essa transformação estrutural permitiu que se transitasse, de uma sociedade dominada por 

uma elite reduzida e poderosa, uma débil classe intermédia e uma ampla classe trabalhadora não 

qualificada, para uma classe média assalariada urbana que cresceu impulsionada pelas profissões 

técnicas e científicas, que aumentaram mais de 400 por cento num espaço de quatro décadas 

(Estanque, 2012), tendo sido determinante em tal evento o sistema educativo e o Estado-

Providência: 

“a recomposição da classe trabalhadora, em especial devido à ascensão de novos sectores profissionais 
estimulados pelas políticas públicas – por exemplo em áreas como a educação, a saúde, a justiça, a 
administração pública, o poder local ou a segurança social -, mas também o aumento das profissões 
liberais, dos quadros superiores, geradas pelo impacto do ensino superior e do sistema científico, tiveram 
como resultado uma profunda reconfiguração com consequências significativas no que respeita ao peso da 
classe média assalariada” (Ibid.:66). 
 

 Santos (2011:63) acrescenta que “nas últimas décadas, o Estado e o ensino público têm 

sido praticamente os únicos meios de ascensão social para os descendentes das classes médias 

assalariadas com poucos recursos”. Vasco Pulido Valente (2007) fala a esse propósito de uma 

“classe média de Estado”.  

 Porém, a classe média nacional detém uma fraca solidez, uma vez que quem a 

impulsionou foi o Estado, que no quadro do programa de austeridade em curso, que impõe uma 

contracção do sector público (educação, saúde, segurança social), fragiliza as suas condições ao 

nível da sua já débil capacidade económica, estatuto e segurança (Estanque, 2012). Aliás, a 

elevada taxa de desemprego já está a afectar a classe média baixa que se encontra “em progressiva 

dissolução, com a consequente transferência, para o lote dos novos pobres” (Carreira & Dâmaso, 

2009:10). 

 Um aspecto curioso da sociedade portuguesa é o desejo intrínseco de largos sectores da 

classe trabalhadora integrar a classe média, fenómeno que Estanque (2005) designa por “efeito da 

classe média”143, que os levou nas décadas de 1980 e 1990 a procurar moldar o seu estilo de vida 

urbano por esse referente simbólico, abraçando o marketing consumista, acreditando que o acesso 

a um trabalho limpo, a um emprego estável e a uma putativa carreira profissional os instalava nesse 

patamar. Alimentaram a ilusão de uma ascensão social acompanhada pela rejeição do grupo de 

                                                
143 Estanque (2005:127) explica que o “efeito de classe média” trata-se de um “referente simbólico e social” presente “no 
imaginário dos portugueses” que exprime “a identificação subjectiva com a ‘classe média’ ” que tende “a ampliar-se para lá dos 
limites (objectivos) dessa camada”.  
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referência (a geração dos pais ligada ao mundo rural), o que conduziu a uma “notória discrepância 

entre a classe objectiva e a classe subjectiva: cerca de 37% dos ‘proletários’ consideravam-se 

membros da classe média, e o mesmo acontecia com 52% dos empregadores” (Estanque, 

2012:82). Conclui o autor que essa “identificação subjectiva com a classe média tende a ampliar-se 

para lá dos limites objectivos (ou seja, do peso demográfico) dessa camada. Isto significa que por 

detrás da existência de uma classe média ‘real’, pode conceber-se a presença de uma classe média 

‘virtual’ “ (Ibid.:84), principalmente “se atendermos a que uma parte significativa dos funcionários e 

empregados do sector terciário (estatal ou não) se aproximam da categoria proletária” (Estanque, 

2005:123). 

 O declínio da classe média nacional, “seja nos serviços públicos, seja no terciário em geral” 

(Estanque, 2005:127), começa já a ser conjecturada (Carreira & Dâmaso, 2009; Estanque, 2005; 

2012; Santos, 2011), afirma-se que estamos perante uma classe média sitiada (Santos, 2011), 

“fraca e ameaçada de ‘proletarização’. Desconfia-se mesmo que não conseguirá erguer-se da 

situação difícil em que se encontra ou, se o conseguir, será para engrossar a contestação e não 

para voltar à sua anterior condição acomodada” (Estanque, 2012:102). Santos (2011:102) julga 

que o quadro de recessão da economia nacional e as medidas de austeridade adoptadas irão atingir 

duramente a classe média “nos níveis de consumo, nas estratégias de educação, nas relações 

sociais em geral” e, consequentemente, “a estrutura social fecha-se ainda mais e a mobilidade 

social, quando existe, é descendente. Os destinos estão traçados pelas origens e isto vai-se 

acentuar no futuro”.  

 Quanto à elite nacional, Bento (2011:137) adjectiva-a de “frágil”, “venal”, “pouco culta”, 

“pouco cosmopolita”, com uma visão “provinciana” do papel de Portugal no mundo, promovendo 

“interesses tacanhos, a que não será indiferente o seu frágil background cultural” e a dependência 

face ao Estado, e por isso, falha “na responsabilidade que lhe cabe de fortalecer a sociedade civil”. 

 Pereira (2012:89-90) também reflecte quanto à formação e recrutamento das elites, 

concluindo que as elites políticas “são cada vez mais formadas nas próprias juventudes partidárias, 

não propriamente a melhor escola de formação de quadros políticos”; no que concerne às elites 

administrativas “não têm formação específica” pelo que nem sempre são os “profissionais 

competentes e dirigentes qualificados” a exercerem essas funções, “no essencial a formação 

administrativa é feita, por learning by doing”; quanto à elite académica apesar do “número de 

doutorados e de publicações científicas”, o ensino superior pouco tem progredido, “em relação aos 

modelos europeus de referência, as universidades portuguesas são demasiadas, estão 
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envelhecidas, anquilosadas e muito protegidas da concorrência e da competição”. Santos (2011) 

opina que esse défice na formação das elites nacionais explica os bloqueios actuais da sociedade 

portuguesa, a que se pode somar o declíneo da, já por si frágil, classe média do Estado, o que gera 

apreensão no que concerne à coesão social, pois parece caminhar-se para uma massa social 

maioritariamente “proletarizada” que tem como oposto a “elite dos interesses instalados”, 

aprofundando o fosso entre elas e alimentando um mútuo desdém e ressentimento. 

 

3.2. DESIGUALDADES SOCIAIS E DESIGUALDADES DE OPORTUNIDADES 

Em Portugal, assiste-se a um agravamento da pobreza144 e desigualdade, o país apresenta-

se como um dos mais assimétricos da Europa (Carmo et al., 2010; Estanque, 2012; Sá, 2011; 

Santos, 2011). Dados coligidos pelo Eurostat em 2011, denunciam assinaláveis assimetrias sociais, 

com impacto no bem-estar material, situando Portugal como um dos países da União Europeia com 

mais elevado índice de desigualdade social, “o rendimento dos 20 por cento da população mais 

ricos em Portugal é 6,0 vezes superior ao dos 20 por cento mais pobres” (Santos, 2011:60), 

replicando dados divulgados em anos anteriores por aquele organismo de estatística europeu 

(Carmo et al., 2010)145. 

Em 2005-2006, o número de pobres ascendia a perto de 2 milhões (número que o actual 

quadro recessivo já terá inflacionado) e, como já foi ventilado, o nível de escolaridade é uma variável 

a atender na identificação da incidência da pobreza bem como na participação no mercado de 

trabalho (N. Alves, 2009). E é plausível estabelecer uma correlação entre a extensão e percurso 

escolar dos filhos e a educação dos pais, ou seja, um fenómeno de reprodução geracional 

(Estanque, 2012; N. Alves, 2009). Estudos desenvolvidos pelo Observatório das Desigualdades 

comprovam que a incidência do risco de pobreza se correlaciona com variáveis como “sexo, idade, 

escolaridade ou tipo de agregado doméstico” (Carmo et al., 2010:18). 

Afirma N. Alves (2009:149) existir “uma significativa transmissão intergeracional de 

educação em Portugal, o que contribui para a transmissão intergeracional de pobreza”, o que 

evidencia “a incapacidade do sistema educativo eliminar as diferenças de enquadramento familiar 

dos estudantes, mesmo para os modestos níveis de educação obrigatória em Portugal”. Estanque 

                                                
144 Define-se pobreza como uma “situação de privação baseada na falta de recursos, que limita o direito básico a uma participação 
plena na sociedade” (Alves, 2010:102). 
145 Sá (2011:34) dá conta de um conjunto de fontes internacionais que colocam Portugal entre os países mais desiguais (OCDE, 
Eurostat, Nações Unidas) e destaca que “sendo Portugal profundamente desigual, há uma grande parte dos portugueses muito, 
muito, muito longe da média e relativamente aos quais as estatísticas (médias) sobreavaliam, sobrevalorizam, o bem-estar”. 
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(2012:80) chega a conclusões análogas, “as habilitações alcançadas pelos pais – nomeadamente o 

facto de o pai ter ou não ter ensino secundário completo – é o factor mais influente na conclusão de 

um curso superior por parte do filho”.  

No Relatório Nacional produzido no âmbito do Programme for International Student 

Assessment (PISA) em 2003 (Gave, 2004:70), os relatores do referido documento concluem que: 

“na literacia matemática verificou-se a existência de diferenças entre os perfis das famílias dos alunos 
com alto nível de literacia e os dos alunos com baixo nível de literacia. Os melhores resultados do PISA 
tendem a identificar-se com os alunos provenientes de famílias em que os bens culturais, os recursos 
educacionais, os níveis de educação e o status profissional são mais elevados”. 

 

De facto, estudos realizados em Portugal146 no referente às origens de classe dos estudantes 

universitários comprovam que as oportunidades de acesso são desiguais de acordo com as classes 

sociais de origem. Regista-se uma preponderância das categorias sociais com mais capital cultural, 

económico e social, as classes “altas” ou “médias” (cerca de 60%) – Empresários Dirigentes e 

Profissionais Liberais (EDL) e Profissionais Técnicos e de Enquadramento (PTE)147 –, os outros 40% 

provêm de famílias de classe “baixa” – Empregados Executantes (EE), Operários Industriais (OI) e 

Assalariados Agrícolas (AA) - indiciando dinâmicas de reprodução social (Costa & Lopes, 2010; 

Machado et al., 2003; Mauritti & Martins, 2007). Tal fenómeno corresponde “a um duplo padrão de 

recrutamento social” dos estudantes universitários, com um segmento de reprodução social e outro 

de mobilidade social ascendente”148 (Costa & Lopes, 2010; Machado et al., 2003). 

A existência de um “índice de recrutamento de classe” (Mauritti & Martins, 2007:90), é 

facilmente verificável, a título de exemplo, no ano 2001: 

“a probabilidade de os empresários, dirigentes e profissionais liberais ou profissionais técnicos e de 
enquadramento, dos 45-54 anos, terem filhos na universidade é 7 ou 8 vezes maior do que a dos 
operários da mesma faixa etária, o que é uma medida expressiva da desigualdade de oportunidades entre 
as categorias em questão. Sem enviesamentos de natureza estritamente social, os estudantes de cada 
categoria de classe teriam o mesmo peso que essas categorias têm na estrutura de classe como um todo” 
(Machado et al., 2003:61). 
 

E os dados disponíveis comprovam que “a selectividade social no ensino superior é mais 

elevada em Portugal, com um rácio de 3,2” (DataAngel Policy Research Incorporated, 2009:113), 

                                                
146 Mauritti e Martins (2007:85) dão conta de diversos trabalhos centrados nos estudantes do ensino superior, visto que 
“representam um segmento da população de grande protagonismo social, enquanto jovens estudantes e nos seus destinos 
potenciais, estando implicados em muitas das dinâmicas de mudança social mais significativos das sociedades actuais”. 
147 Estas categorias integram o sistema de indicadores socioprofissionais de classe desenvolvido por Machado et al., (2003) 
denominado Tipologia ACM (Almeida, Costa e Machado) que compreende os seguintes grupos: EDL (Empresários Dirigentes e 
Profissionais Liberais), PTE (Profissionais Técnicos e de Enquadramento), TI (Trabalhadores Independentes), AI (Agricultores 
Independentes), EE (Empregados Executantes), OI (Operários Industriais), AA (Assalariados Agrícolas). 
148 Machado et al., (2003) constataram que a trajectória de mobilidade ascendente se verifica entre os alunos oriundos de famílias 
de Profissionais Técnicos e de Enquadramento. 
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confirmando uma acentuada reprodução social mediada pelo sistema de ensino. Sem relevância 

estatística são os percursos de “contra-tendência ascendente” relativos aos casos de alunos 

provenientes de famílias com baixos recursos económicos e escolares que realizaram trajectórias de 

sucesso no ensino superior (Costa & Lopes, 2010). 

Rosário Mauritti e Susana Martins (2007:89) notam que, entretanto, as famílias com 

menores recursos desaceleraram no investimento no ensino superior, pois deixaram “de considerar 

a obtenção de um diploma uma garantia de sucesso profissional futuro dos seus filhos”, em 

resposta a duas “mistificações”, o desemprego crescente de licenciados (em certas áreas) e o senso 

mediatizado de um excesso de licenciados em Portugal, o que pode contribuir “para a manutenção 

ou aprofundamento de clivagens sociais nas probabilidades relativas de acesso ao ensino superior 

em geral, e a algumas qualificações ditas ‘mais elitistas’ em particular”. Concluem Fernado Luís 

Machado, António Firmino da Costa, Rosário Mauritti, Susana da Cruz Martins, José Luís Casanova 

e João Ferreira de Almeida (2003:62) que: 

“as probabilidades de aceder à condição de estudante universitário são bastante desiguais conforme as 
categorias de classe de origem, formando-se um contínuo que tem o extremo menos favorável nas 
famílias operárias e o mais favorável nas famílias de empresários, dirigentes e profissionais liberais e nas 
de profissionais técnicos e de enquadramento”. 
 

Notam, ainda, os autores que se regista uma estratificação interna no sistema universitário 

ligada às áreas de conhecimento e ao seu valor, quer no mercado de títulos académicos quer no 

plano do prestígio simbólico, colocando no topo as ciências médicas e na base as letras e ciências 

sociais: 

“se tomarmos em conjunto os estudantes de famílias de EDL [Empresários Dirigentes e Profissionais 
Liberais] com as famílias de PTE [Profissionais Técnicos e de Enquadramento], verificamos que os valores 
obtidos variam entre uma presença relativa máxima na área das ciências médicas e mínima nas letras e 
artes” (Ibid.:67). 
 

Abrantes (2010:137) defende que não pode ser negligenciado “o peso de toda a 

escolarização nos percursos de vida”, pois os diplomas escolares condicionam “campos de 

possibilidades muito desiguais na vida dos jovens, quer no acesso ao mercado laboral, quer em 

muitas outras dimensões, como a participação política, os consumos culturais, os modelos 

familiares ou as redes se sociabilidade, ao ponto de reanimar no Portugal moderno e democrático 

os fantasmas da ‘sociedade dual’”. 

Estanque (2012:70) recorda que o ensino superior em Portugal funcionou, num passado 

recente, como canal de promoção da mobilidade social, acolhendo um número significativo de 

estudantes oriundos da classe média baixa e trabalhadora, porém, actualmente, debate-se “com 
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indefinições diversas e muitos jovens que o frequentam vêem-se perante a impossibilidade de 

aceder a uma profissão que lhes garanta um estatuto socioprofissional substancialmente superior ao 

das suas famílias de origem”. No entanto, e apesar das possibilidades crescentes dos jovens 

licenciados encontrarem dificuldades de integração no mercado laboral ou de virem a exercer 

trabalhos desqualificados, tal “não invalida que mais de 80% alcance as categorias de dirigente 

técnico ou técnico superior”, por oposição aos “jovens com baixas qualificações escolares”, os quais 

“continuam expostos ao desemprego e ao trabalho precário, estando-lhes praticamente vedado o 

acesso aos postos de topo na administração pública e nas empresas privadas” (Abrantes, 

2010:137).  

Inquietante é também o facto de Portugal deter, em paralelo com os níveis de desigualdade 

social, um acentuado nível de desigualdades de oportunidades, “os indivíduos e as famílias 

portuguesas não têm acesso igual a um conjunto de recursos que lhe permitam obter rendimentos 

médios compatíveis com o nível de vida considerado adequado no espaço europeu” (Santos, 

2011:61), e a disparidades de rendimentos a par do défice de escolarização constituem os 

primeiros factores de desigualdade (Carmo et al., 2010); a probabilidade de uma família ser pobre 

em Portugal é substancialmente determinada pela “participação no mercado de trabalho –em 

conjugação com os percursos educativos dos membros dos agregados familiares” (Alves, 

2010:109).  

Aliás, o mercado laboral é o palco onde se “condensam (e reproduzem) múltiplas 

desigualdades sociais, tanto para os que lá permanecem como, sobretudo, para os que dele são 

excluídos” (Oliveira & Carvalho, 2010:191). As desigualdades de oportunidades agravam-se com a 

entrada no mercado de trabalho – desigualdades de oportunidades ex-post 149 – uma vez que a 

segmentação do mercado de trabalho cria “enormes disparidades de rendimentos entre as 

profissões e os postos mais qualificados e as profissões e postos de trabalho com baixas 

qualificações (Santos, 2011:62). Forma-se um círculo vicioso em que as baixas qualificações 

formais conduzem a posições desvalorizadas no mercado de trabalho indexadas a baixas 

remunerações, sendo praticamente vedado o acesso a profissões socialmente mais valorizadas, 

                                                
149 Santos (2011:61) baseia-se na distinção de desigualdades de oportunidades ex-ante e ex-post proposta por Checchi et al. (2010); 
as desigualdades ex-ante ocorrem antes da entrada no mercado laboral e relacionam-se “com a despesa pública em educação e uma 
configuração institucional que minimiza o impacto das origens sociais dos estudantes nos resultados escolares”; as desigualdades ex-
post ocorrem após a inserção no mercado laboral e relacionam-se com a política de redistribuição fiscal e com a acção sindical. 
Portugal nas desigualdades ex-ante posiciona-se no 14º lugar e nas desigualdades ex-post no 9º lugar entre os 25 países analisados. 
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devido à “inexistência de recursos escolares e qualificacionais formais que lhes são indispensáveis” 

(Guerreiro et al., 2010:159).  

Acresce ainda que os portadores de baixas qualificações escolares são mais permeáveis ao 

desemprego, quer em situação de crise económica quer em situação de recuperação económica, 

devido ao desaparecimento de postos de trabalho característicos dos sectores tradicionais pois: 

“o emprego entretanto perdido nos sectores tradicionalmente fortes da economia portuguesa e que 
ocupava uma parcela importante dos trabalhadores menos jovens e menos qualificados, na fileira 
automóvel e respectivos componentes, no têxtil e no calçado e noutros segmentos importantes da indústria 
transformadora e da construção, já dificilmente se reinstalará em número e sustentabilidade como no 
passado, tendo o respectivo investimento sido atraído para outras zonas do globo de mão-de-obra menos 
onerosa e regulamentação laboral mais flexível ou inexistente” (Alves, 2010:178-179). 
 

Oliveira e Carvalho (2010) julgam o desemprego como a maior das desigualdades, e 

distinguem velhas e novas desigualdades relativas ao emprego. As velhas desigualdades “de salário, 

de estatuto, de conteúdo do trabalho, de autonomia, de progressão na carreira, de reconhecimento 

profissional e, transversal a todas elas, as discriminações de género”, as novas desigualdades 

ligadas à precariedade de emprego, opondo “os que têm contrato por tempo indeterminado, com 

carreiras profissionais asseguradas e os direitos que este tipo de relação salarial confere”, aos, 

“assalariados da precariedade”, com um futuro incerto “não são reconhecidos profissionalmente, 

são excluídos da formação profissional, têm salários relativos mais baixos, uma falsa autonomia, 

uma ausência de estatuto, e não têm carreira profissional nem condições para formular um projecto 

de futuro para a vida” (Ibid.:191). Porém, essas desigualdades, até ao momento, são aceites como 

uma “fatalidade inelutável”, dando “lugar à aceitação e não tanto ao protesto” e, desse modo, “o 

sentimento de impotência tende a anular a emergência de conflitos abertos” (Estanque, 2012.84). 

Em suma, a formação escolar determina a modalidade de integração no mercado de 

trabalho repercutindo-se nas (des)igualdades de oportunidades: 

“o sistema de desigualdades tem como epicentro estruturante o mercado de trabalho e os tipos de capital 
que aí estão em jogo – o social, o simbólico, mas sobretudo o económico. São estes recursos que 
estruturam em grande medida as desigualdades no aceso à saúde, no plano habitacional e patrimonial, as 
práticas de consumo, o poder de compra. Todavia, num momento em que os trajectos no mercado de 
trabalho dependem cada vez mais dos recursos habilitacionais formais e das competências detidas, a 
formação escolar assume-se como um vector fundamental para contrariar a reprodução do sistema de 
desigualdades sociais” (Guerreiro et al., 2010:163). 
 

Bento (2011:134) defende que a promoção da inclusão se faça pela “via habilitante” e não 

pela “via assistencialista”, pois só a primeira via é capaz de dotar “os socialmente desfavorecidos 

das capacidades necessárias para agir no mundo competitivo”. O cumprimento de tal desígnio 



 

 174

“requer um sistema de ensino exigente e habilitante para as exigências do mundo de hoje, diferente 

do actual reprodutor das diferenças sociais de partida” (Ibid.:134). 

 A educação e a formação no passado como na actualidade jogam um papel fundamental na 

inserção socioeconómica de cada indivíduo bem como na sua realização pessoal e participação em 

todos os palcos da vida cívica, política, cultural e nas suas próprias condições de vida. Porém, 

constrangimentos vários, entre os quais os défices na igualdade de oportunidades de acesso e 

sucesso associados ao contexto familiar e socioeconómico de origem, determinam que as 

desigualdades sociais continuem a alimentar as desigualdades de oportunidades escolares e 

laborais e, dessa forma, os fenómenos de reprodução social. 
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4. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

4.1. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NACIONAL 

No final da primeira década do século XXI, o Sistema Educativo (SE), em conformidade com 

a Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro150, também designada Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE), apresenta a configuração patenteada na Tabela II. 

 

 
   Tabela II - Sistema Educativo Português (2008-2009) 
   Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009:14). 
 

Tal como evidencia o quadro, o SE compreende seis níveis: (1) inicia-se com a frequência 

facultativa da educação pré-escolar; (2) segue-se o ensino básico organizado em três ciclos 

sequenciais (o primeiro de quatro anos, o segundo de dois e o terceiro de três); (3) o ensino 

secundário com um ciclo de três anos e a oferta de quatro tipos de cursos; (5) o ensino pós-

secundário não superior; (5) a educação e formação de jovens e adultos; (6) e o ensino superior. 

Cada nível possui uma identidade própria que se sintetiza no Quadro VII. 

 

 

 

 

                                                
150 A Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, estabelece o enquadramento legal da educação e formação profissional, foi objecto de três 
revisões, a primeira reporta-se a aspectos relativos ao acesso ao ensino superior, graus académicos e docência (Lei n.º 115/97, de 
19 de Setembro); a segunda adopta o Sistema Europeu de Créditos (Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto); a terceira altera o regime da 
escolaridade obrigatória e consagra a universalidade da educação pré-escolar (Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto). 
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Quadro VII - Organização do Sistema de Educação e Formação Português 
Educação Pré-escolar 

Escolaridade Objectivos 
(Lei n.º 46/1986, de 14 de Outubro) 

Idade de referência Frequência Instituições 

Salas de 
actividades 
organizadas de 
acordo com a idade 
das crianças 

Estimular as capacidades de cada 
criança e favorecer a sua formação. 
Contribuir para a sua estabilidade 
afectiva, social, intelectual e 
desenvolvimento mental. 

A partir dos 3 anos até à entrada no 
ensino básico 

Facultativa e 
gratuita nos 
jardins-de-
infância 
públicos 

Jardim-de-
infância 

público ou 
privado 

Acesso: Destina-se a crianças entre os 3 e 5 anos. Em 2009, a Lei nº 85/2009, de 27 de Agosto, consagrou a universalidade da educação 
pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos. 

Educação Básica 
Ano de 

Escolaridade/Idade de 
referência 

Objectivos 
(Lei n.º 46/1986, de 14 de Outubro) 

 

Frequência Instituições 

Primeiro ciclo 
(1º, 2º, 3º e 4º ano) 

6 – 10 anos 
Regime de monodocência 

Desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e progressivo domínio da 
leitura e da escrita, das noções essenciais da aritmética e do cálculo, do 
meio físico e social, da expressão plástica, dramática, musical e motora. 
 

Segundo ciclo 
(5º e 6º ano) 
10 – 12 anos  

Regime de pluridocência 

Formação humanística, artística, física e desportiva, científica e 
tecnológica, e educação moral e cívica visando habilitar os alunos a 
assimilar e interpretar crítica e criativamente a informação, de modo a 
possibilitar a aquisição de métodos e instrumentos de trabalho e de 
conhecimento que permitam o prosseguimento da sua formação, numa 
perspectiva do desenvolvimento de atitudes activas e conscientes perante 
a comunidade e os seus problemas mais importantes. 

Terceiro ciclo 
(7º, 8º e 9º ano) 

12 – 15 anos 
Regime de pluridocência 

Aquisição sistemática e diferenciada da cultura moderna, nas suas 
dimensões humanística, literária, artística, física e desportiva, científica e 
tecnológica, indispensável ao ingresso na vida activa e ao prosseguimento 
de estudos, bem como a orientação escolar e profissional que faculte a 
opção de formação subsequente ou de inserção na vida activa. 

Obrigatória* 
entre os 6 e 15 
anos. Gratuita 
nas escolas 
públicas. 
 A partir de 
2009/2010, 
para os alunos 
que se 
encontrem 
matriculados no 
7º ano, a 
escolaridade 
obrigatória 
prolonga-se até 
aos 18 anos. 

 
 

 
 

Escolas 
básicas 

públicas ou 
privadas 

Acesso: A matrícula no 1º ano é obrigatória para as crianças que completem 6 anos de idade até 15 de Setembro. Feito com base na área de 
residência do aluno. 
Conclusão: Diploma de ensino básico. 

Ensino Secundário  
(organizado em quatro cursos com a duração de três anos) 

Cursos/Ano de 
Escolaridade/Idade de 

referência 

Objectivos 
(Lei n.º 46/1986, de 14 de Outubro) 

Frequência Instituições 

Cursos Científico 
-humanísticos 

(10º, 11º e 12º ano)  
15 – 18 anos 

Vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior 
 

 

Cursos Tecnológicos 
(10º, 11º e 12º ano) 

15 – 18 anos 

Dirigidos aos alunos que pretendem entrar no mercado de 
trabalho. Permite o prosseguimento de estudos no ensino superior 
ou em cursos tecnológicos especializados. 

Cursos Artísticos 
Especializados  

(10º, 11º e 12º ano) 
15 – 18 anos 

Assegura a formação artística especializada nas áreas de artes 
visuais, audiovisuais, dança e música. Permite a entrada no 
mundo do trabalho ou prosseguimento de estudos pós-
secundários não superiores ou no ensino superior 

Cursos Profissionais 
(organizado por módulos 
em diferentes áreas de 

formação) 
15 – 18 anos 

Proporciona a entrada no mundo do trabalho ou o 
prosseguimento de estudos em cursos pós-secundários não 
superiores ou no ensino superior. 

 
 

 
 

Facultativo até 
entrada em vigor da 
Lei n.º 85/2009 que 

estipula o 
prolongamento da 

escolaridade 
obrigatória ao 

secundário (12º ano) 
ou até aos 18 anos 

de idade.  
 

 
 
 
 
 
 

Escolas 
secundárias 
públicas ou 

privadas 

Acesso: Os alunos têm que ter completado com sucesso os nove anos de escolaridade obrigatória e serem detentores do diploma de ensino 
básico. Os alunos que pretendem ingressar nas escolas profissionais deverão ter completado a escolaridade obrigatória ou ter obtido uma 
qualificação equivalente.  
Conclusão: Para concluir qualquer dos cursos de nível secundário, os alunos têm que obter um mínimo de 10 valores (numa escala de 0 a 
20 valores) na avaliação sumativa interna. Os alunos matriculados em Cursos Científico-humanísticos também têm de obter aprovação nos 
exames finais de modo a completarem o ensino secundário. Os Cursos Científico-humanísticos conferem o Diploma do Ensino Secundário. 
Cursos Tecnológicos e Cursos Artísticos Especializados conferem o Diploma de Qualificação de Nível 3 (equivalente ao Diploma de Ensino 
secundário). Os Cursos Profissionais conferem Diploma de Qualificação Profissional de Nível 3.  
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Ensino Pós-secundário Não Superior 
Cursos/idade de 

referência 
Objectivos Instituições 

Cursos de 
Especialização 

Tecnológica (CET) 
18-19 anos 

Proporcionar a formação especializada 
em diferentes áreas tecnológicas, permite 
a inserção no mundo do trabalho ou o 
prosseguimento de estudos superiores. 

Escolas secundárias públicas ou privadas. 
Estabelecimentos de ensino superior público ou privado. 
Escolas tecnológicas. 
Centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

Acesso: Possuir um curso de ensino secundário ou de habilitações legalmente equivalentes; tenha obtido aprovação em todas as disciplinas 
dos 10º e 11º anos e tendo estado inscrito no 12º ano de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente não o 
tenham concluído; tenha uma qualificação profissional do nível 3; ou possua um diploma de especialização tecnológica ou um grau ou diploma 
de ensino superior e pretendam a sua requalificação profissional. Também se podem candidatar indivíduos com idade superior a 23 anos e 
que lhes seja reconhecida, com base na experiência, capacidades e competências que os qualifiquem para o ingresso no CET em causa. 
Conclusão: Curso de Especialização Tecnológica confere o certificado de Qualificação Profissional de Nível 4, podendo ainda dar acesso a um 
certificado de aptidão profissional (CAP). 

Educação e Formação de Jovens e Adultos 
(Adultos e maiores de 18 anos) 

Modalidades Objectivos 
(Decreto lei nº 396/2007, de 31 de Dezembro) 

Instituições 

 Sistema de Reconhecimento Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) adquiridas ao longo da vida (por 
via formal e informal), numa perspectiva de 
aprendizagem ao longo da vida. Possibilita uma dupla 
certificação, académica e profissional, obtida nos Centros 
Novas Oportunidades disseminados pelo país. 

 Cursos de Educação e Formação (CEF) para alunos a 
partir dos 15 anos. 

 Cursos de Educação e Formação de Alunos (EFA) e 
Formações Modulares, para alunos maiores de 18 anos. 

 “Acções de curta duração S@bER”, para alunos maiores 
de 18 anos. 

 Ensino Recorrente do Ensino Básico (maiores de 15 
anos) e do Ensino Secundário (maiores de 18 anos). 

 Sistema Nacional de Aprendizagem, a partir dos 15 anos, 
combina formação na escola e no posto de trabalho, sob 
responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Solidariedade Social através do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP). 

Promover a generalização do nível secundário como 
qualificação mínima da população; 
Elevar a formação de base da população activa, 
possibilitando a sua progressão escolar e profissional; 
Garantir que os cursos profissionalizantes de jovens 
confiram a dupla certificação, escolar e profissional; 
Estruturar uma oferta relevante de formação inicial e 
contínua, ajustada às necessidades das empresas e 
do mercado de trabalho, tendo por base as 
necessidades actuais e emergentes das empresas e 
dos sectores económicos; 
Promover uma oferta formativa diversificada, no 
contexto da promoção da aprendizagem ao longo da 
vida, geradora de qualificações baseadas em 
competências; 
Contribuir para a igualdade de oportunidades no 
acesso às profissões, bem como para a 
empregabilidade e para o empreendedorismo com 
superação das discriminações de género. 

 
 
 
 

 
Estabelecimentos 
de ensino público 

ou privado. 
Centros de 
Formação 

Profissional do 
Instituto de 
Emprego e 
Formação 

Profissional. 

Ensino Superior 
(estruturado em três ciclos/graus de acordo com os princípios de Bolonha) 

Ciclos de Estudo Instituições Frequência Objectivos  
(Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto) 

Primeiro Grau 
(licenciado) 

 
Grau de Mestrado 

(mestre) 

Sistema binário: 
ensino universitário 

e ensino 
politécnico, a cargo 

de instituições 
públicas, privadas 

e cooperativas 
 

Doutoramento 
(doutor) 

 
Universidade 

 
Ingresso sujeito a 
numerus clausus 
e ao pagamento 

de propinas 
fixadas pelas 

instituições de 
acordo com o tipo 

de curso 

O ensino universitário, orientado por uma constante perspectiva de 
promoção de investigação e de criação do saber, visa assegurar uma 
sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma formação 
técnica que habilite para o exercício de actividades profissionais e 
culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, de 
inovação e de análise crítica. 
O ensino politécnico, orientado por uma constante perspectiva de 
investigação aplicada e de desenvolvimento, dirigido à compreensão e 
solução de problemas concretos, visa proporcionar uma sólida formação 
cultural e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade de inovação 
e de análise crítica e ministrar conhecimentos científicos de índole teórica 
e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de actividades 
profissionais. 

Condições de ingresso ao Primeiro Grau: Os alunos têm de satisfazer um conjunto de requisitos: concluir com êxito um curso de ensino 
secundário ou uma qualificação legalmente equivalente; realizar os exames de admissão ao curso pretendido com uma classificação mínima 
de 95 pontos; satisfazer os pré-requisitos exigidos (se aplicável) para o curso a que se candidate. 
Alunos maiores de 23 anos que não possuem habilitações para o ensino superior podem aceder através de exames específicos, que provem a 
sua capacidade para frequentar o curso a que se candidatem, organizados pelos estabelecimentos de ensino superior. 

 

Face ao exposto, reconhece-se no Sistema Educativo nacional traços de “uma escola de 

geometria variável”, conceito nomeado por Antunes (2006b) para caracterizar: 

“uma instituição educativa que abrange durante um período prolongado de tempo amplas categorias 
sociais, que difunde (mais) generalizadamente diplomas de níveis crescentemente superiores de 
escolarização, mas que se dota dos mecanismos que permitem controlar ciosamente as fronteiras que 
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definem a cultura legítima e/ou superior e o acesso aos níveis e sectores do sistema de ensino em que 
aquela é distribuída” (Ibid.:123).  
 

O Sistema Educativo Nacional oferece modalidades de educação e formação formal que 

procuram garantir a todos o acesso a um processo que desejavelmente deverá iniciar-se aos cinco 

anos e concluir-se com a posse de um título académico. Porém, disfunções várias explicam a 

existência de um elevado número de indivíduos que se ficam pela conclusão do ensino básico ou 

abandonam precocemente o ensino secundário, pelo que o sistema procura adequar a educação e 

formação a esse público através de diferentes modalidades, apresentando um cardápio de ofertas 

que assumem características de um ensino compensatório de segunda oportunidade. 

 

4.2. ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 O modelo educativo nacional caracteriza-se por uma acentuada dependência instrumental 

face ao Ministério da Educação (ME), responsável pela política educativa de todo o sistema 

educativo no âmbito da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e da educação extra-

escolar abarcando a gestão dos recursos, a concepção, o planeamento, a regulação, a avaliação e a 

inspecção, assumindo como atribuições: 

“a) Definir e promover a execução das políticas relativas à educação pré-escolar, aos ensinos básico e 
secundário, bem como às modalidades especiais e à educação extra-escolar; b) Definir e promover a 
execução das políticas de educação e formação profissional, em conjunto com o departamento 
governamental responsável pelas áreas do Emprego e da Formação Profissional; c) Participar, em 
conjunto com os demais departamentos governamentais, na coordenação das políticas de educação e de 
formação vocacional com as políticas nacionais, em particular com as relativas à promoção e difusão da 
língua portuguesa, ao apoio à família, à inclusão social, à promoção da cidadania, à preservação do 
ambiente e à promoção da saúde; d) Assegurar o direito ao ensino e a observância da escolaridade 
obrigatória, prevenir o abandono escolar precoce e promover a qualificação da população em geral, numa 
perspectiva de fomento da educação ao longo da vida; e) Assegurar as condições de ensino e 
aprendizagem, tendo em vista a promoção do sucesso escolar e a realização da igualdade de 
oportunidades; f) Promover a inovação educacional; g) Definir as competências do currículo nacional e o 
regime de avaliação dos alunos e aprovar os programas de ensino e as orientações programáticas para a 
sua concretização, incluindo no ensino português no estrangeiro; h) Planear e administrar a rede de 
estabelecimentos públicos de ensino, tendo em consideração as iniciativas no âmbito do ensino particular 
e cooperativo; i) Proceder à regulação do sistema educativo, designadamente através da orientação, 
acompanhamento e fiscalização das actividades dos estabelecimentos de ensino; j) Promover a 
autonomia das escolas, apoiar a execução dos seus projectos educativos e a sua organização pedagógica; 
l) Planear e administrar os recursos humanos, materiais e financeiros afectos ao sistema educativo; m) 
Estabelecer os regimes de recrutamento e de desenvolvimento para as carreiras do pessoal docente e 
não docente dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário; 
n) Promover a formação e qualificação dos recursos humanos afectos ao sistema educativo; o) Realizar, 
promover e apoiar a realização de estudos e a produção, tratamento e difusão da informação sobre a 
organização e o funcionamento do sistema educativo; p) Promover e apoiar acções de relevante interesse 
para o sistema educativo; q) Desenvolver as relações internacionais, multilaterais e bilaterais, 
designadamente no âmbito da União Europeia, e as actividades de cooperação inerentes ao sistema 
educativo, nos termos da política externa do Estado Português e sem prejuízo das atribuições do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros; r) Avaliar a concretização dos objectivos das políticas de educação e 



 

 179

de formação vocacional, as actividades do sistema educativo, os recursos pedagógicos e o funcionamento 
dos órgãos, serviços e demais estruturas que integram o ME; s) Inspeccionar o funcionamento do sistema 
educativo, acompanhando, fiscalizando e controlando a actividade das escolas, órgãos e serviços que o 
integram” (Decreto Lei n.º 213/2006, de 27 de Outubro). 
 

 No desempenho das suas responsabilidades, no que concerne ao ensino não superior, o 

ME articula-se com um conjunto de serviços centrais: Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação (GEPE), Inspecção-Geral da Educação (IGE), Secretaria-Geral (SE), Gabinete da Gestão 

Financeira (GGF), Direcção-Geral dos Recursos Humanos de Educação (DGRHE), Direcção-Geral da 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), e o Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE). 

Conta ainda com dois órgãos consultivos: o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão 

independente, e o Conselho de Escolas (CE). No controlo administrativo, o ME conta com as 

Direcções Regionais de Educação (DRE) que implementam as políticas ministeriais e prestam 

orientação, coordenação e apoio a todos os estabelecimentos cabendo-lhes, ainda, assegurar a 

articulação com as autarquias locais no exercício das atribuições destas na área do sistema 

educativo. O ensino superior encontra-se sob tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior e goza de estatuto autónomo, usufrui de autonomia administrativa, financeira, académica e 

pedagógica. 

 O Ministério da Educação através do orçamento do Estado financia os seus serviços 

(centrais e regionais), os estabelecimentos de ensino público, a acção social escolar e atribui 

subsídios às escolas profissionais. Em locais com défice de oferta pública são estabelecidos 

contratos de associação com escolas privadas. Nas escolas privadas são as famílias que assumem 

os custos da educação. O financiamento do ensino superior público compete ao Estado, 

complementado por receitas próprias e pelo pagamento de uma propina, por parte dos alunos. A 

União Europeia também co-financia os programas de formação que visam superar o défice de 

qualificação da população através do Programa Operacional Potencial Humano (POPH). Em 2008, 

as despesas do Estado com a denominada “Função Educação” que agrega as despesas com todos 

os tipos de ensino, em percentagem do PIB fixou-se em 4,2% e a percentagem total em 15,5%, 

tendo-se registado uma quebra face a 2004 em que os números eram de 4,9% e 17,5% 

respectivamente (EURYDICE, 2010). Os gastos do Estado por estudante em percentagem do PIB 

per capita, foi em 2004, no caso dos estudantes do ensino não superior um dos mais elevados da 

OCDE, em oposição, esses gastos no ensino superior foram dos mais baixos da União Europeia 

(Lopes, 2010). 
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 À luz do Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de Junho), os 

professores que leccionam no ensino público são funcionários do Estado. O acesso à profissão é 

feito através de candidatura nacional, tendo por base a qualificação académica. A formação dos 

professores do ensino não superior inclui a formação inicial, especializada e contínua. A formação 

inicial é realizada em estabelecimentos do ensino superior (politécnicos e universidades), sendo o 

grau de Mestre a qualificação mínima para ingresso na profissão (de acordo com o Processo de 

Bolonha). Os professores de educação pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico obtêm a 

formação em Escolas Superiores de Educação integradas em politécnicos ou universidades. Os 

professores do 3.º ciclo e do ensino secundário realizam a sua formação em universidades. A 

formação contínua é igual para todos os professores do ensino não superior, destinando-se, 

alegadamente, a melhorar a qualidade do ensino aprendizagem. A formação especializada decorre 

em estabelecimentos de ensino superior e visa a qualificação para o exercício de determinados 

cargos, funções ou actividades educativas especializadas de natureza pedagógica ou administrativa. 

 Em 2011, o recém-empossado XIX Governo Constitucional, no âmbito do Plano de Redução 

e Melhoria da Administração Central, promulgou uma nova lei orgânica (Decreto Lei nº 125/2011, 

de 29 de Dezembro) da qual resultou a fusão do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior num único organismo, o Ministério da Educação e Ciência (MEC), o 

qual passa a definir, coordenar, promover, executar e avaliar as políticas nacionais relativas à 

educação pré-escolar, educação escolar (ensino básico, secundário e superior), a educação extra-

escolar, a ciência e tecnologia, bem como os respectivos modos de organização, financiamento e 

avaliação, e ainda participar na definição e execução das políticas de qualificação e formação 

profissional.  

Outras alterações introduzidas, pela lei supramencionada, prendem-se com os serviços de 

administração directa do Estado que passam a ser sete: a Secretaria-Geral, a Inspecção-Geral da 

Educação e Ciência, a Direcção-Geral de Educação, a Direcção-Geral do Ensino Superior, a 

Direcção-Geral da Administração Escolar, a Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e a 

Direcção-Geral de Planeamento e Gestão Financeira. O Gabinete de Avaliação Educacional deixará 

de integrar a administração directa do Estado e terá um novo enquadramento jurídico como 

entidade autónoma e independente do Estado. As Direcções Regionais de Educação serão extintas 

(em 31 de Dezembro de 2012), sendo as suas atribuições assumidas pela Direcção-Geral da 

Administração Escolar. Como órgãos consultivos, o Conselho Coordenador do Ensino Superior junta-

se ao Conselho Nacional de Educação e ao Conselho de Escolas. 
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4.3. O ESTADO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NACIONAL 

4.3.1. ESCOLARIDADE BÁSICA 

O conceito de escolaridade obrigatória/mínima foi-se alargando nos últimos cinquenta anos 

(1960-2010). Em 1960, o Decreto-Lei 42 994, de 28 de Maio de 1960, fixava a obrigatoriedade 

escolar de quatro anos para ambos os sexos. Em 1964, o Decreto-Lei n.º 45 810/1964, de 9 de 

Julho, fixa a escolaridade nos seis anos (entre os 7 e os 14 anos), integrando dois ciclos, o 

elementar de quatro anos e o complementar de dois anos, porém, só em 1968 se tornará 

obrigatória a frequência dos seis anos de escolaridade. Em 1973, com José Veiga Simão na pasta 

da Educação Nacional, e apostado na democratização do ensino, a escolaridade obrigatória foi 

alargada para oito anos, num ciclo básico dividido em dois ciclos de quatro anos cada (primário e 

preparatório), no entanto, a Lei 5/73, de 25 de Julho, que materializava essa proposta não foi 

regulamentada pelo que se manteve a escolaridade de seis anos. Uma nova alteração ocorreu em 

1986, a Lei n.º 46/1986 eleva a escolaridade obrigatória para os nove anos, organizada em três 

ciclos, entre os 6 e os 15 anos de idade (Justino, 2010; Rosa & Chitas, 2010; Teodoro, 2001). A 

última alteração ocorreu em 2009, com a Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto, a ampliar a 

escolaridade para os doze anos (compreendendo as idades entre os 6 e os 18 anos), ressalve-se 

que a obrigatoriedade se refere à idade e não à conclusão de dado ciclo de estudos.  

Quanto à taxa real de escolarização (Gráfico 2) apenas se pode falar da universalização151 

plena no Primeiro Ciclo na década de 1980, a escolaridade básica de nove anos ainda não atingiu o 

pleno dos 100%, e quanto à escolarização secundária, a taxa real oscila nos 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
151 Por universalização entende-se a adesão voluntária do indivíduo ao processo de escolarização, enquanto a obrigatoriedade 
implica uma acção coerciva do Estado (Justino, 2010). 



 

 182

 

 

Gráfico 2 - Taxa de Escolarização, segundo o Nível de Educação/Ensino, por Ano Lectivo. 
Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009:19). 

 

David Justino (2010) nota que, em Portugal, a universalização da escolaridade de quatro 

anos levou cerca de século e meio a concretizar-se plenamente, o que denota, na perspectiva do 

autor, quer uma ineficácia do Estado em fazer cumprir o legislado, quer a fraca valorização social 

atribuída à educação, por parte de uma sociedade que até meados do século XX, foi marcadamente 

rural, pobre e iletrada:  

“a necessidade de assegurar uma mão-de-obra doméstica que sustentasse diariamente as tarefas da 
lavoura, os trabalhos da oficina ou a própria guarda dos rebanhos era para a maioria das famílias algo 
mais importante do que permitir que durante, pelo menos, quatro anos a principal ocupação dessas 
crianças fosse a escola” (Ibid.:55). 
 

Assim, compreende-se que a várias gerações tenha sido negado ou cerceado o acesso à educação, 

uma vez que não era encarado nem como investimento nem como oportunidade de valorização 

pessoal e social.  

Paralelamente, como demonstra Fonseca (2003), no período anterior à Revolução do 25 de 

Abril, a selectividade social (o elitismo no recrutamento social) acompanhou o processo de 

escolarização reflectindo-se, quer na procura do ensino primário privado em detrimento do público 

por parte dos grupos sociais mais providos de capital económico e cultural, quer na decisão de 

prosseguimento de estudos, pois para uma larga maioria da população essa era uma opção 

descartada, o ensino primário era considerado então suficiente para cumprir o seu destino social. 

Para a minoria que prosseguia estudos, a opção colocava-se entre o ensino liceal, preferencialmente 
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privado152, que permitia o acesso ao ensino superior (reservado praticamente às elites), e o ensino 

técnico vocacionado para a aprendizagem de uma profissão (procurado por uma população urbana 

ligada à indústria e serviços), promovendo-se desta forma um processo de reprodução social de 

classe. 

Só depois do 25 de Abril de 1974 é que emerge no país uma “concepção democrática de 

escola e aprendizagem” (Lopes, 2010:53) que vai oscilar entre a necessidade de assegurar a 

igualdade de oportunidades (principalmente de acesso) e a formação de mão-de-obra qualificada 

necessária à modernização da economia. 

 Na década de 1980, assiste-se a um aumento significativo do número de alunos 

matriculados no ensino básico e secundário, fruto dos “baby-booms de meados das décadas de 

1960 e 1970, mas também por uma maior valorização do ensino pós primário” (Justino, 2010:40). 

A partir de 1995 regista-se uma inflexão, uma diminuição da população escolar e uma estagnação 

das taxas de escolarização, o que comprova uma relação determinista entre a procura do sistema 

de educação e a evolução demográfica da população, isto porque a evolução demográfica nesse 

período “caracteriza-se genericamente pelo decréscimo da população em idades alvo do sistema de 

educação, em resultado da descida dos níveis de fecundidade” (Gabinete de Estatística e 

Planeamento da Educação, 2009:13). Assim, “num período muito reduzido, tivemos um processo 

de massificação do ensino básico e secundário e o início de uma fase de redução sustentada da 

população escolar” (Justino, 2010:44). 

 Uma análise das séries estatísticas disponibilizadas na Base de Dados Portugal 

Contemporâneo (Pordata), permitem extrair algumas conclusões quanto à taxa de participação e 

evolução em cada nível de ensino (Tabela III). Assim, tendo por referência as últimas cinco décadas, 

constata-se que: 

 Até ao final do século XX, o Primeiro Ciclo concentrou o maior número de alunos, seguindo-

se o Terceiro Ciclo, situação que se reverte em 2010. 

 O ensino pré-escolar e o ensino superior foram os sectores que registaram uma evolução 

mais expressiva e sustentada.  

                                                
152 A frequência do ensino privado sofreu uma quebra nos anos subsequentes ao 25 de Abril de 1974, reacendendo-se a sua 
procura a partir da década de 1980 no ensino secundário, como estratégia de acesso aos parcos lugares do ensino superior em 
resultado da imposição do numerus clausus. Era procurado pelas “famílias que maiores expectativas depositam no sistema de 
ensino e que dele mais dependem quer para a elevação quer para a manutenção das posições dos seus descendentes” (Fonseca, 
2003:189). Com o crescimento da oferta do ensino superior, quer público (novas universidades e politécnicos), quer privado, é para 
este último subsistema que se deslocam o interesse das famílias dotadas de capital económico e cultural e apostadas no acesso ao 
ensino superior dos seus “herdeiros”, perdendo o ensino secundário privado a sua utilidade. 
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 Na pré-escolar verifica-se um aumento quer do número de alunos matriculados, quer da 

duração média de frequência. Em 1961 estavam 6.528 crianças inscritas e a duração 

média de frequência era 0,04 anos, em 2010 são 274.587 com uma duração média de 

2,50 anos153. Esta evolução, nas palavras de Lopes (2010:101) não exprime “por si só, a 

procura deliberada de educação por parte das famílias destas crianças”, mas antes 

constrangimentos socio-económicos dos progenitores, visto que não podem prescindir do 

seu rendimento salarial para as acompanhar. Assim, os estabelecimentos de ensino pré-

escolar públicos têm um horário de funcionamento que corresponde a um mínimo diário de 

oito horas, enquanto os dependentes do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

estão abertos entre dez a doze horas diárias (EURYDICE, 2010). 

 Em suma, o aumento da taxa de escolarização exprime um aumento geral do nível de 

educação e formação da população portuguesa, sobretudo no último quartel do século XX. 

 

Alunos Matriculados 
Nível de ensino 1961 1970 1980 1990 2000 2010 

Pré-escolar 6.528 15.153 80.373 161.629 228.459 274.387 
1.º Ciclo 887.235 935.453 927.852 715.881 539.943 479.519 
2.º Ciclo 78.064 193.912 305.659 370.607 279.529 273.248 
3.º Ciclo 101.172 186.914 304.878 444.626 424.364 503.695 

Ensino Secundário 13.116 27.028 169.516 309.568 417.705 483.982 
Ensino Superior ______ _______ 80.919 157.869 373.745 383.627 

 Tabela III - Alunos Matriculados: Total e por Nível de Ensino 
Fonte: Adaptado de www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+total+e+por+nivel+de+ensino-100. 
 

4.3.2. ENSINO SECUNDÁRIO 

Quanto ao ensino secundário (Tabela IV), os Cursos Gerais (Científico-humanísticos) atraem 

a maioria dos alunos e, entre 1980 e 2000, houve um aumento considerável de alunos, verificando-

se depois uma quebra, contrabalançada pelo crescimento do número de alunos que durante a 

década de 2000 vão procurar os Cursos Profissionais e o Ensino Recorrente.  

Os Cursos Profissionais de Nível 3, que durante anos funcionaram quase exclusivamente 

em Escolas Profissionais Privadas, registaram um aumento significativo que coincidiu (/resultou) da 

sua introdução nas escolas secundárias. 

 
 
 
 

                                                
153 Informação disponível em www.pordata.pt/Portugal/Duracao+media+de+pre+escolarização-1038 
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Alunos Matriculados no Ensino Secundário Público 

Modalidade 1961 1970 1980 1990 2000 2010 
Curso Complementar Liceal 6.229 14.870 30.888 33.940 ______ _____ 

Curso Complementar Técnico 1.431 6.350 14.487 11.459 ______ _____ 
Cursos Técnico-profissionais/ 

Cursos Tecnológicos 
______ ______ ______ 20.818 64.087 12.301 

Via de Ensino/Cursos Gerais ______ ______ 118.454 219.396 242.777 175.658 
Cursos de Aprendizagem ______ ______ ______ ______ ______ 17.584 

CEF ______ ______ ______ ______ ______ 2.106 
Cursos Profissionais de Nível 3 ______ ______ ______ ______ 2.340 65.338 

Recorrentes e Outros ______ ______ ______ ______ 45.628 96.957 
Tabela IV - Alunos Matriculados no Ensino Secundário Público: Total e por Modalidade. 
Fonte: Adaptado de www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+secundario+publico+total+e+por+modalidade+de+ensino-1015. 
 

Entre 2001 e 2010 houve um aumento da certificação da população adulta, fruto da 

iniciativa governamental “Novas Oportunidades”, no âmbito da qual foram atribuídas 84% do total 

de certificações (Gráfico 3). Essa iniciativa consagrada no Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de 

Dezembro, que estabelece o Regime Jurídico do Sistema Nacional de Qualificações, visou alargar o 

referencial mínimo de formação ao 12.º ano. Nesse diploma advoga-se que: 

“a elevação da formação de base de jovens passa nomeadamente pela diversificação das ofertas de 
educação e formação — através do reforço das vias profissionalizantes — e no caso dos adultos, pela 
disponibilização de ofertas de qualificação flexíveis, em particular estruturadas a partir das competências 
adquiridas” (Decreto-lei n. 396/2007, de 31 de Dezembro). 

 

 

Gráfico 3 - Certificação de Adultos (em número e %) em Portugal (2001 a Março de 2010). 
Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010:15). 
 

O Sistema de Formação Profissional (SFP) compreende duas modalidades de formação, a 

inicial e a contínua. A formação inicial pode ser ministrada no Sistema Educativo (Cursos 

Tecnológicos, Profissionais e Artísticos Especializados do Ensino Secundário e as modalidades de 

formação incluída no Programa “Novas Oportunidades”) ou inserida no mercado de trabalho e 

desenvolvida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) através de centros regionais 

de emprego e formação. A formação profissional com certificação escolar destina-se a jovens e 

concede uma dupla certificação, escolar e profissional, visando a promoção de qualificações para o 

primeiro emprego e a entrada no mercado laboral. A formação inicial para a qualificação 
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profissional destina-se a jovens ou adultos e tem por objectivos a certificação profissional visando o 

ingresso no mercado de trabalho. A formação contínua também é tutelada pelo IEFP e visa a 

actualização, aperfeiçoamento e reconversão das qualificações profissionais da população activa 

(empregada ou desempregada), destina-se genericamente a adultos detentores de uma qualificação 

profissional e que necessitam de se adaptar às novas realidades e exigências de desempenho 

profissional (Afonso & Ferreira, 2007; Lopes, 2010).  

De um modo global, a oferta de cursos de educação e formação de jovens e adultos 

inserem-se nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida, porém, correspondem a uma 

reprodução do modelo escolar e comparticipam no desígnio nacional de cumprimento dos 

objectivos estatísticos da União Europeia, no que concerne à redução do insucesso e abandono 

escolares e conclusão do ensino secundário (Pacheco, 2009; 2011a). Com efeito, nessas 

modalidade de educação e formação “sobressaem [mais] a escolarização e a certificação do que a 

qualificação, sem que se registe uma melhoria curricular ao nível do conhecimento e das 

metodologias, já que muitos destes cursos funcionam nos padrões curriculares das escolas dos 

ensinos básicos e secundário” (Ibid.:55). E não se libertam da percepção pública de que: 

“a aprendizagem obtida, em regra, pouco passará do ‘zero’, porque os respectivos frequentadores são 
atraídos pela miragem de um diploma fácil e rápido, mesmo que sem qualquer conteúdo; e porque se 
trata de um embuste considerar que, em alguns meses e com pouca sobrecarga de trabalho, alguém 
aprende o equivalente à frequência de seis ou de doze anos de escolaridade” (Medina & Dâmaso, 
2009:155). 
 

 Em suma, a aprendizagem ao longo da vida transmuta-se “numa lógica ortopédica de 

qualificação, a instrumentalização curricular dessa aprendizagem, (…) vira-se para o cumprimento 

de metas estatísticas e para uma visão redutora do que é uma aprendizagem ao longo da vida” 

(Pacheco, 2011a:81), contudo comprova a determinação das autoridades nacionais em convergir 

com as metas europeias, pelo que o sacrifício da qualidade à quantidade, e a fraca valoração 

desses certificados no mercado laboral, são elementos acessórios na contabilidade estatística. 

 

4.3.3. ENSINO SUPERIOR E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 O ensino superior conheceu um crescimento assinalável (Tabela V), perdendo o “carácter 

marcadamente ‘elitista’ do passado” (Rosa & Chitas, 2010:31), quando “o ensino universitário 
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restringia-se então a uma faixa extremamente minoritária da população, constituindo o diploma 

garantia inquestionada de um status social de elite” (Machado et al., 2003:75)154. 

A década de 1990 é a década de ouro do ensino superior, com destaque para o ensino 

superior privado que teve um crescimento fulgurante para estagnar no início do século XXI, cedendo 

passo ao ensino superior público. O subsistema universitário atrai mais alunos que o subsistema 

politécnico, embora este também tenha crescido. Nos últimos anos, constata-se, porém, um 

abrandamento no crescimento deste subsistema de ensino. 

 

 

Tabela V - Alunos Matriculados no Ensino Superior: Total, por Subsistema e por Tipo de Ensino. 
Fonte:www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+no+ensino+superior+total+por+subsistema+e+por+tipo+de+ensin
o-1019 

                                                
154 Inúmeros constrangimentos se colocavam no acesso a este nível de ensino no período anterior à Revolução do 25 de Abril de 
1974: o país contava até aí com apenas três pólos de oferta universitária (Lisboa, Porto e Coimbra) o que exigia um pesado encargo 
para a população que vivia fora desses centros; os conteúdos curriculares e práticas pedagógicas eram tradicionais e elitistas; o 
acesso era dificultado àqueles cujos progenitores não detinham títulos escolares ou então eram demasiado baixos. No período pós-
revolução assiste-se ao aparecimento de novas universidades (Aveiro, Minho, Nova de Lisboa e Açores) e à criação do ensino superior 
politécnico com a passagem dos institutos industriais à condição de institutos superiores e ao crescimento dos alunos neste nível. 
Porém, a criação dos numerus clausus põe um travão a esse crescimento funcionando como um forte obstáculo, contornado pela 
frequência do ensino superior particular que cresce na década de 1980 (Fonseca, 2003). 
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 Uma evolução positiva verifica-se também na procura de formação avançada 

(especializações, mestrados e doutoramentos), nomeadamente na primeira década do século XXI, 

com destaque para os mestrados (efeito do Processo de Bolonha), embora não seja de minimizar o 

crescimento dos doutoramentos (Tabela VI). O valor máximo foi registado em 2011 com 35 799 

alunos matriculados em mestrados e 5 303 alunos em doutoramentos. Este crescimento é 

interpretado pelo Conselho Nacional de Educação (2010:92) como “uma aposta inequívoca no 

desenvolvimento e consolidação da investigação científica no âmbito do Ensino Superior”. 

 

 

Tabela VI - Alunos Matriculados pela Primeira Vez no Ensino Superior: Total e Por Nível de Formação 
Fonte: www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+pela+1.a+vez+no+ensino+superior+total+e+por+nivel+de+formacao-1036 
 

 Em relação às áreas de formação mais procuradas pelos alunos do ensino superior (Tabela 

VII), verifica-se que o maior destaque vai para a área das Ciências Sociais, Comércio e Direito, 

embora tenha vindo a perder alunos, fixando-se nos 32,0%, em 2008/09; segue-se a área de 

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção com 22,2%. A área de Saúde e Protecção 

Social foi a que conheceu um maior crescimento, passando, no período de referência, de 6,8% para 

16,7%. As áreas que conheceram uma quebra de procura foram a Educação e a área das Ciências, 

Matemática e Informática, embora nesta última área a quebra tenha sido menor. 
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Tabela VII - Inscritos no Ensino Superior (%), por Área de Educação e Formação em Portugal (1995/96 
a 2008/09) 
Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010:77). 
 
 Tomando como referência os parceiros europeus (Tabela VIII), Portugal regista na área de 

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção e na área de Saúde e Protecção Social um 

número superior à média Europeia, ficando aquém dessa média na área das Ciências, Matemática 

e Informática. 

 

 

Tabela VIII - Inscritos no Ensino Superior (%), por Área de Educação e Formação em Portugal, UE27 e 
Zona Euro (2006). 
Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010:77). 
 

Às actividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) foi dada uma maior relevância, 

evidente no crescimento da despesa em percentagem do Produto Interno Bruto que evoluiu de 0,3% 

em 1982 para 1,6% em 2009, com as empresas e o ensino superior a ganharem um maior 

protagonismo face ao Estado (Tabela IX) que acaba por ser ultrapassado, primeiro pelo ensino 

superior e depois pelas empresas, que desde 2007 se assumem como principal sector de 

execução. 
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Esta redução do investimento público não é uma tendência exclusivamente nacional, mas 

europeia, “as orientações de pesquisa industrial, com os seus modelos próprios de gestão e os seus 

objectivos de rentabilidade a curto prazo, tendem a prevalecer sobre os propósitos de investigação 

pública” (Bindé, 2007:175-176), contudo convém relembrar que “o desenvolvimento de pesquisas 

fundamentais financiadas pelo sector público é hoje em dia mais necessário do que nunca” 

(Ibid.:177). 

 

 

Tabela IX - Despesas em Actividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em % por PIB: por Sector 
de Execução. 
Fonte:www.pordata.pt/Portugal/Despesas+em+actividades+de+investigacao+e+desenvolvimento+(I+D)+em+percentage
m+do+PIB+por+sector+de+execucao 
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 Quanto aos investigadores afectos às actividades de I&D e a tempo integral (ETI) também 

registaram uma crescimento bastante significativo nos últimos anos, passando de 21.126.3 

investigadores em 2005 para 44.084.2 em 2009, com uma prevalência da área das Ciências 

Sociais e Humanidades, ocupando a área das Ciências Médicas e da Saúde uma posição modesta. 

O número de investigadores ligados às Ciências de Engenharia e Tecnologia também ainda tem 

uma fraca expressão face às necessidades inerentes à transição para uma sociedade e economia 

baseadas no conhecimento e para a sociedade de informação (Tabela X). 

 

 
Tabela X - Investigadores (ETI) em Actividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D): Total e por 
Área Científica. 
Fonte:www.pordata.pt/portugal/Investigadores+(ETI)+em+actividades+de+investigacao+e+desenvolvimento+(I+D)+total
+e+por+área+cientifica-1183. 
 

Em suma, se, por um lado, houve um aumento global do nível de educação e formação da 

população portuguesa, e essa é a conclusão do Conselho Nacional de Educação (2010:14), que no 

Relatório “Estado da Educação 2010” reporta um “acréscimo considerável” de “pessoas detentoras 

de qualificações de nível secundário, pós-secundário e superior”. Esse será o corolário de uma 

“procura crescente de educação escolar por parte das famílias” e da implementação de medidas 

que visam, simultaneamente, combater o abandono escolar precoce, o insucesso escolar e atrair a 

população adulta para percursos de aprendizagem, “acompanhadas de um correspondente 

investimento financeiro” (Ibid.:14). Mas, por outro lado, o país ainda se distancia dos níveis de 

escolaridade observados na maioria dos países europeus, pelo que há ainda um caminho a 

percorrer.  

Como salienta António Candeias (2008:250) “as mudanças rápidas ao nível da formação 

académica de uma população são muito raras na história”, carecem de um tempo longo, pelo que 

“a ideia de que aumentando drasticamente os orçamentos para a educação se resolve, também 

rapidamente, o chamado ‘problema da educação’ não passa de uma quimera” (Ibid.: 251), pois as 
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mudanças são “um produto historicamente adquirido e portanto não alcançável de forma rápida 

para quem veio de trás” (Ibid.: 252).  

É inequívoco que a escola de massas tornou-se uma realidade em Portugal, porém o país 

encontra-se numa posição frágil “perante a crescente importância dos saberes e competências de 

nível elevado nos processos de inovação tecnológica, competitividade económica, afirmação 

cultural, cidadania política e bem-estar social” (Machado et al., 2003:76). 

A evolução registada nas últimas duas décadas é positiva, mas necessita de ser 

consolidada, prosseguindo a sua linha evolutiva e ultrapassando a obsessão estatística de modo a 

tornar-se mais substantiva. 

 

4.4. NÓS CRÍTICOS DO SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

 Desde já, convém ressalvar dois aspectos, em primeiro lugar, “os nós críticos” enunciados 

replicam o que, em temos genéricos, organismos internacionais como a OCDE delimitam como 

problemas dos sistemas educativos, e que o debate público nacional, num exercício de emulação 

assume como problemas estruturais do sistema educativo nacional. Trata-se de uma visão imbuída 

de uma notória influência externa, recebida e tomada como agenda pelas autoridades nacionais e 

incorporada no mandato nacional, isto é, no que é desejável/prioritário fazer para ultrapassar os 

constrangimentos julgados inibidores do crescimento e desenvolvimento económico nacional.  

 Em segundo lugar, realiza-se, aqui, uma mera leitura dos dados estatísticos, tendo em 

mente, como alertam Carmo et al., (2010), que “os indicadores estatísticos são ferramentas 

fundamentais para nos ajudar a desvendar o real”, porém a sua utilização requer precauções, pois 

apresentam “uma versão parcial e limitada”, não conseguindo abarcar a complexidade social e 

“reflectir com precisão as diferentes dimensões que a compõem” (Ibid.:95). Assim, os indicadores 

estatísticos permitem apenas “estabelecer os perímetros basilares por onde é possível construir 

uma dada leitura dos dados sem entrarmos em vertigens especulativas de carácter opinativo” 

(Ibid.:95), embora algumas ilações possam ser extraídas. 

 

4.4.1. DADOS NACIONAIS 

Portugal apresenta um “desnível educacional” (Lopes, 2010:102) fruto de um “atraso 

educativo histórico e estrutural” (Candeias, 2008:250) a que o país foi vetado, apenas 

“compreensível na longa duração histórica” (Teodoro, 2001b:74), e devedor de uma “construção 

tardia (e retórica) da escola de massas” (Ibid.:172). 
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Em Portugal, o analfabetismo ainda marca presença (Gráfico 4), em 2001 rondava os 9% 

entre o sexo masculino e os 11% para o sexo feminino, fruto de uma pesada herança social do 

passado, resultante da tardia generalização do ensino primário, e do investimento familiar na 

educação privilegiar o sexo masculino em detrimento do feminino. Embora seja um número que 

engloba sobretudo a população com mais de 65 anos (grupo etário em que o sexo feminino é 

predominante), constitui, ainda assim, factor explicativo dos fracos níveis de literacia ou de 

qualificação escolar e profissional que persistem nas análises da distribuição da população activa 

portuguesa (Teodoro, 2006).  

 

 

Gráfico 4 - Taxa de Analfabetismo. 
Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009:17). 

 
 Dados provisórios disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (2011) relativos 

aos Censos 2011 (Gráfico 5 e Tabela XI) permitem concluir relevantes progressos no nível de 

instrução da população na última década155: 

 Recuo do nível de instrução mais reduzido (até ao 2.º Ciclo do Ensino Básico) e um 

aumento dos níveis de qualificação superior, embora o nível de população sem 

qualquer nível de ensino ainda corresponda a 19% (Gráfico 5). 

 O 1.º Ciclo do Ensino Básico é o nível de ensino mais elevado e concluído por 25% da 

população (Gráfico 5). 

 Progressos pouco expressivos nos níveis de qualificação correspondentes ao 3.º Ciclo 

do Ensino Básico (18%) e ao Ensino Secundário (13%) (Gráfico 5). 

                                                
155 Nos Censos 2011, o Instituto Nacional de Estatísticas tratou a variável relativa à qualificação académica da população nacional 
como uma variável primária, ou seja, colocando uma questão directa sobre qual o nível de ensino mais elevado completado. 
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 A população no ensino superior passou de 674.094 em 2001 para 1.262.449 

indivíduos, porém esse número apenas corresponde a 12% da população (Gráfico 5 e 

Tabela XI). 

 O sexo feminino detém o nível de qualificações mais elevado, ao nível do ensino 

secundário (710.033), e sobretudo no ensino superior (764.469). Cabral (2008) explica 

esse fenómeno relacionando-o com os elevados níveis de abandono escolar do sexo 

masculino, o qual é seduzido pelas oportunidades de emprego na indústria, na 

economia informal e na orientação para a empresarialidade, uma vez que “há, com 

efeito, prémios consideráveis fora do sistema escolar para os homens, mais do que 

para as mulheres, contribuindo esses prémios, por vezes, para transformar o insucesso 

escolar em sucesso profissional ou empresarial” (Ibid.:26). 

Porém, é também o sexo feminino que detém o recorde oposto, 1.143.432 mulheres 

não detêm qualquer nível de ensino (Tabela XI).  

 

 

Gráfico 5 - Estrutura da População por Nível de Ensino mais Elevado em 1991, 2001, 2011. 
Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (2011:23). 
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Tabela XI - População Residente em Portugal, segundo o Nível mais Elevado e Completo em 1991, 
2001, 2011. 
Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (2011:22). 
 

Relativamente à taxa de transição/conclusão do Ensino Básico (Gráfico 6), a evolução é 

pouco significativa, registando no ano lectivo 2007/2008 cerca de 92% no ensino público e 96% no 

ensino privado. 

 

 

Gráfico 6 - Taxa de Transição/Conclusão, no Ensino Básico e Natureza Institucional, por Ano Lectivo. 
Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009:23). 
 
 No ensino secundário, a evolução da taxa de transição é mais acentuada no início do século 

XXI (Gráfico 7), passando de 60%, no ensino público, no ano lectivo 2000/2001, para cerca de 

77%, no ano de 2007/2008, embora abaixo da taxa de transição do ensino básico. Constata-se, 

igualmente, que a taxa de transição no secundário é mais elevada no ensino privado. 
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Gráfico 7 - Taxa de Transição/Conclusão, no Ensino Secundário e Natureza Institucional, por Ano 
Lectivo 
Fonte: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009:23) 

 

No que concerne ao abandono escolar ele ainda se mantém elevado e possui uma dupla 

faceta, saída antecipada, sem conclusão do ensino básico (pois a escolaridade obrigatória em 

Portugal reporta-se à idade, 15 anos, e não a conclusão de um nível de ensino), ou saída precoce, 

sem conclusão do ensino secundário. Ao nível do ensino básico a saída antecipada é residual, 

segundo dados processados nos Censos 2001, a taxa foi de 2,79%156. 

 Mas, Portugal detém níveis elevados de saída escolar precoce, em 2009 esse número era 

de 31,2% na população com idade entre os 18 e 24 anos, distanciando-se da maioria dos países 

europeus, apesar de ter reduzido em 14 pontos percentuais entre 2002 e 2009 (Tabela XII). 

 

                                                
156 Informação disponível em 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_indicador&contexto=ind&indOcorrCod=0000978&selTab=tab10 
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Tabela XII - População (%) entre os 18 e 24 Anos que Sai Precocemente do Sistema com no Máximo o 
3.º Ciclo do Ensino Básico, na UE27, na Zona Euro e noutros Países (2002 a 2009). 
Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010:39). 
 

Ao nível do ensino secundário, o país apresenta taxas significativas de retenção e 

desistência, no ano lectivo de 2007/2008 registou 32,6% nos cursos gerais e 33,5% nos cursos 

tecnológicos, embora tenha havido progressos como é visível na Tabela XIII, constatando-se que:  

 A taxa de retenção quer nos cursos gerais quer tecnológicos diminui significativamente, 

no espaço de onze anos, para 13,5% e 25,8% respectivamente. 

 Os anos de escolaridade onde é maior a retenção/desistência são no 10.º e 12.º anos. 

No 10.º ano porque se trata de um início de ciclo e 12.º ano devido ao efeito dos 

exames nacionais necessários à conclusão desse nível de ensino. 
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Ensino Secundário 
Público e Privado 

Homens e Mulheres 
Cursos Gerais Cursos Tecnológicos Ano 

Lectivo Total 10.º 11.º 12.º Total 10.º 11.º 12.º 
1996/97 32,9 35,0 17,6 45,9 44,6 48,0 25,8 59,3 
2001/02 35,2 35,5 20,1 43,3 45,7 49,5 29,3 55,4 
2007/08 20,3 17,6 11,8 32,6 26,1 30,1 13,0 33,5 

Tabela XIII - Taxa de Retenção e Desistência, segundo a Modalidade de Formação e Ano de Escolaridade 
(%) em Portugal  
Fonte: Adaptado do Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009:413; 426; 452). 
 

Justino (2010) convoca um conjunto de factores explicativos para os elevados níveis na taxa 

de retenção e desistência157: (1) o baixo valor social do ensino secundário, que se tornou num “ciclo 

preparatório do ensino superior”, imprescindível para os que desejam prosseguir estudos de nível 

superior, desnecessário para os que desejam ingressar no mercado de trabalho, e que não 

vislumbram qualquer vantagem na posse de um diploma de ensino secundário em termos de 

melhores oportunidades de emprego, salário ou competência profissional; (2) o baixo estatuto 

económico familiar e reduzidas expectativas de mobilidade social ascendente; (3) as deficiências na 

Lei de Bases do Sistema Educativo patente na desarticulação entre a escolaridade obrigatória de 9 

anos (ou idade de 15 anos) e a idade mínima legal de entrada no mercado de trabalho, os 16 anos, 

o que explica o abandono a partir dessa idade e quando já se frequenta o ensino secundário; uma 

outra deficiência reside na transformação do ensino secundário na antecâmara do ensino superior, 

favorecendo a desistência daqueles que não pretendem aceder a esse patamar de ensino e não 

promovendo a formação exigível à profissionalização e integração no mercado de trabalho; (4) os 

cursos tecnológicos/técnico profissionais ministrados nas escolas secundárias carecem, quer de 

valorização social, são vistos como uma alternativa para os alunos menos dotados, um “ensino de 

segunda”, quer de valorização económica, pois não colhem grande crédito junto dos empregadores. 

 Outro aspecto problemático é o insucesso escolar (Tabela XIV) que cresce à medida que 

se avança no nível de escolaridade, constata-se: 

 A elevada taxa de retenção no 2.º ano, o que se prende com a proibição de retenções 

no 1.º ano. 

 A existência de elevadas taxas de retenção nos anos subsequentes à mudança de ciclo 

(5.º, 7.º e 10.º anos), o que demonstra, segundo alguns autores, o carácter selectivo do 

sistema de ensino, vocacionado para seleccionar os alunos ao longo do seu percurso 
                                                
157 Entende-se por taxa de retenção e desistência a “relação percentual entre o número de alunos que não podem transitar para o 
ano de escolaridade seguinte e o número de alunos matriculados, nesse ano lectivo” (Gabinete de Estatística e Planeamento da 
Educação, 2009:58). 
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escolar, resultando num quadro em que “o insucesso escolar e a acumulação de 

insucessos ao longo do trajecto escolar pode conduzir ao abandono, ao baixar das 

expectativas de escolarização e da auto-estima dos alunos” (Justino, 2010:64). 

 É notória uma progressiva descida da taxa de retenção, que ronda os cinco pontos 

percentuais no ensino básico, 5,9% no 1.º ciclo, 5,6% no 2.º ciclo e 4,6% no 3.º ciclo; 

sendo, no entanto, mais acentuada no ensino secundário, 24,4%. 

 

 

Tabela XIV - Taxa de Retenção e Desistência, segundo o Ano Lectivo (1995/96 a 2009/10) 
Fonte: www.gepe.min-edu.pt/np4/?newsId=332&fileName=EE_TaxaRetencaoDesistencia_total.pdf. 
 

Estudos realizados demonstram: 

“que as reprovações no ensino básico têm efeitos perversos na integração e motivação escolares (após 
reprovarem, os alunos tendem a estudar menos e resistir mais à escola) e, sobretudo, nas opções de 
prosseguimento de estudos (…) a experiência de reprovação é um forte indutor de preferência pelo ensino 
profissional” (Abrantes, 2010:138), 
 

sendo causa explicativa para a reprodução das desigualdades, para a exclusão social e pobreza. 
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Perante os números do abandono e do insucesso, Justino (2010:90) defende que se 

durante o Estado Novo “o regime autoritário seleccionava na passagem do ensino primário para o 

liceal”, o regime democrático “selecciona ao longo do trajecto escolar do aluno através das 

reprovações e das desistências, bem expressas pelas mais elevadas taxas de reprovação e de 

abandono escolar que são registadas no conjunto dos países europeus”. Rosa e Chitas (2010:32) 

partilham essa inquietação, considerando que o significativo insucesso escolar “é um sinal de uma 

certa selectividade social do sistema de ensino português, que embora acolha todos não é capaz de 

o fazer com pleno sucesso”. Os autores revelam que dados relativos a 2007 mostram que “a 

percentagem [dos] que frequentam cada ciclo na idade ‘normal’ está abaixo dos 90%, nos segundo 

e terceiro ciclos, e é de 60%, no secundário”. 

Maria das Dores Guerreiro, Frederico Cantante e Margarida Barroso (2010) julgam que o 

abandono escolar colide com a igualdade de oportunidades, pois, por um lado, demonstra “que a 

escola não tem conseguido integrar e manter na sua órbita alunos desigualmente preparados para 

nela fazerem um percurso bem sucedido”; por outro lado: 

“porque desse facto decorre a desigualdade formal e disposicional de quem não acumulou os recursos 
necessários para, numa sociedade fortemente estruturada pelo conhecimento – nomeadamente pelo 
conhecimento escolar -, permitir o acesso a oportunidades profissionais susceptíveis de proporcionarem 
adequadas condições de vida” (Ibid.:163). 
 

No que concerne ao desempenho escolar dos alunos do ensino básico, uma análise das 

médias dos níveis de classificação dos exames nacionais em Língua Portuguesa e em Matemática 

de 9.º ano, entre 2005 e 2009, revelam um fraco desempenho nessas áreas. Numa classificação 

de 1 a 5, o nível médio de 3, só foi atingido em Matemática em 2009. Em Língua Portuguesa, os 

níveis negativos registaram-se em 2006 e 2009, tendo nos restantes anos situando-se no nível 3 ou 

superior (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Média dos Níveis de Classificação dos Exames Nacionais de 9.º Ano em Portugal (2005 a 
2009). 
Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010:57). 
 

Quanto às classificações obtidas pelos alunos dos 11.º e 12.º anos nos exames nacionais 

de Português, Matemática A e Biologia/Geologia, o desempenho também é fraco, as três disciplinas 

registam uma média nacional positiva em 2008, registando uma quebra em 2009. Português é a 

disciplina que obtém uma prestação média mais positiva, Biologia e Geologia é que regista uma 

classificação global mais negativa (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9 - Médias das Classificações dos Exames Nacionais de 11.º e 12.º Anos, em Portugal (2005 a 
2009). 
Fonte: Conselho Nacional de Educação (2010:57). 

 

Em suma, e transcrevendo a opinião de Rosa e Chitas (2010:32-33): 

“se tivermos em conta a situação de baixa escolaridade à qual uma parcela significativa da população 
estava remetida podemos pensar que os resultados presentes, embora pouco animadores no domínio da 
comparação internacional, revelam uma recuperação impressionante operada nas últimas cinco 
décadas”. 
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Contudo, há ainda um longo caminho a percorrer de modo a garantir a efectiva igualdade de 

oportunidades no acesso aos diferentes níveis de ensino e na universalização plena da escolarização 

no ensino secundário. 

 

4.4.2. DADOS INTERNACIONAIS COMPARATIVOS 

As análises estatísticas produzidas pelas instituições internacionais, nomeadamente a OCDE 

nos seus relatórios anuais “Education at a Glance” e nos testes internacionais do “Programme for 

International Student Assessement” (PISA), revelam que não obstante as evoluções positivas 

verificadas no espaço de uma geração, em termos de educação e formação, Portugal apresenta 

registos pouco abonatórios, em parte devedores do tardio processo de desenvolvimento e 

democratização da sociedade.  

A taxa de conclusão do ensino secundário, em 2008 (Gráfico 10), para uma 

população com idade inferior a 25 anos, rondou os 58% em Portugal contra uma média da OCDE 

de 80% e uma média da União Europeia a 19 de 83%, pelo que parece ainda não ter ocorrido uma 

verdadeira massificação desse nível de ensino no território nacional. 

 

 
Gráfico 10 - Taxa de Conclusão do Ensino Secundário (2008). 
Países organizados por ordem decrescente. 
Fonte: OECD (2010:42). 
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Com efeito, a população portuguesa regista um baixo nível de qualificações 

académicas, uma das mais baixas da OCDE (Gráfico 11), em 2008 apenas 47% dos indivíduos 

com idade entre os 25 e 34 anos tinham completado o ensino secundário, contra uma média da 

OCDE que se situa nos 80%. Tão baixa taxa de escolarização, traduz “um défice de qualificações 

pouco condizente com as aspirações de desenvolvimento tecnológico e de entrada na sociedade da 

informação e do conhecimento” (Justino, 2010:58). 

No entanto, tomando como referência os indivíduos com idades entre os 55 e 64 anos onde 

esse valor era de 13%, deduz-se, por um lado, que nos últimos trinta anos, o crescimento foi 

significativo, mais de 30%, valor superior à média da OCDE que foi de 22%, pelo que o ensino 

secundário perdeu o carácter elitista de outrora, em que funcionava como antecâmara por cuja 

portilha passava a minoria que acedia ao ensino superior; por outro lado, deduz-se que o baixo nível 

de escolarização é maior nos grupos etários com mais idade. 

 

 

Gráfico 11 - Percentagem da População que Concluiu o Ensino Secundário (2008).  
Os países estão organizados por ordem decrescente tendo por referência a percentagem da população entre os 25 e 34 
anos. 
Fonte: OECD (2010:29). 
 
 No que concerne à educação formal e não formal de adultos, Portugal apresenta um 

nível fraco de participação, registando em 2007 uma taxa de participação de cerca de 28%, aquém 

da média dos países da OCDE que se cifrava em 41% (Gráfico 12). 
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Gráfico 12 - Participação na Educação Formal e Não Formal (2007) de Indivíduos entre os 25 e 64 
Anos. 
Os países são colocados por ordem crescente na participação na educação. 
Fonte: OECD (2010:82). 

 

Quanto à percentagem de licenciados (Gráfico 13), nas idades compreendidas entre os 

25 e 34 anos, observa-se que em Portugal apenas cerca de 22% concluiu o ensino superior, 

colocando o país abaixo dos valores médios da OCDE que rondam os 35%. Mas tendo em linha de 

conta o ponto de partida, que era muito baixo, e os valores de 8% para a população com idade entre 

os 55 e 64 anos, conclui-se que o crescimento foi significativo nos últimos trinta anos. 

 

 

Gráfico 13 - Percentagem da População que Concluiu o Ensino Superior (2008). 
Os países são colocados por ordem descendente tendo por referência a percentagem da população entre os 25 e 34 
anos. 
Fonte: OECD (2010:26). 
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Na comparação internacional, os indicadores do desempenho dos alunos portugueses 

ficam aquém da média alcançada pelos outros países europeus e os que integram a OCDE.  

Portugal participa desde 2000 no estudo Programme for International Student Assessment 

(PISA), coordenado pela OCDE e organizado em ciclos de análise trienais, que procura avaliar a 

literacia158 em leitura, matemática e ciências de alunos com 15 anos de idade159, bem como a sua 

capacidade de usar conhecimentos e competências na resolução de problemas da vida real. Em 

cada um dos ciclos de avaliação é eleito um domínio principal, em 2000, a ênfase do PISA recaiu 

no domínio de leitura a que correspondeu um número mais elevado de itens face aos outros 

domínios, e envolveu 32 países; em 2003, dominou a literacia matemática e contou com a 

participação de 41 países; em 2006 participaram 57 países e concluiu-se o terceiro ciclo com uma 

incidência no domínio das ciências. Em 2009, a avaliação focou-se, novamente, na literacia em 

leitura, contando com 65 países participantes. 

Em 2000, na literacia de leitura, avaliou-se a capacidade dos alunos em extrair e recuperar 

determinada informação, interpretar o que liam e reflectir e/ou avaliar o conteúdo do texto. Foi 

atribuído a cada aluno um de cinco níveis com base na classificação obtida, sendo 5 o nível de 

proficiência mais elevado. Portugal registou uma percentagem elevada de alunos – 52% - com níveis 

de literacia iguais ou inferiores a 2 (25% dos alunos obtiveram nível 2, 17% nível 1 e 10% nem 

sequer atingiram o primeiro nível), face a uma média dos países da OCDE de 40%. Apenas 4% dos 

alunos nacionais atingiram o nível 5, contra uma média de 9% da OCDE, no nível 4, 17% dos alunos 

face a uma média de 22% da OCDE e no nível 3, 27% face à média da OCDE de 29% (Gráfico 14). 

No relatório nacional que analisa os resultados do PISA 2000 (GAVE, 2001), a palavra 

“preocupante” é utilizada para adjectivar o desempenho nacional, concluindo os relatores que: 

“os alunos portugueses obtêm globalmente um maior sucesso relativamente aos valores médios do 
espaço da OCDE, quando o texto proposto é uma narrativa. Pelo contrário, quando se trata de um texto 
dramático ou de textos informativos extensos em que as respostas exigem grande precisão, os alunos 
afastam-se pela negativa dos valores médios da OCDE. 
Se a tarefa em questão apela à interpretação, o sucesso é maior quando se trata de um texto narrativo. O 
mesmo não sucede quando a interpretação requer a identificação rigorosa e a localização precisa da 
informação contida no texto. 
Quando o item apela à reflexão avaliativa sobre o formato de um texto, o sucesso é mais penalizado do 
que quando essa reflexão recai sobre o conteúdo de informação que remete para conhecimentos prévios 
do sujeito” (Ibid.:47). 

                                                
158 No PISA, o conceito de literacia remete para a capacidade dos alunos aplicarem os seus conhecimentos e analisarem, 
racionarem e comunicarem com eficiência, à medida que colocam, resolvem e interpretam problemas numa variedade de situações 
concretas. (GAVE, 2001).  
159 Em Portugal, os alunos com 15 anos de idade frequentam diferentes anos de escolaridade, situação que não se verifica na 
maioria dos países da OCDE. A população-alvo em 2000, compreendia alunos entre os 5.º e 11.º anos de escolaridade; em 2003, 
2006 e 2009 esse intervalo foi menor, correspondendo a alunos entre os 7.º e 11.º anos de escolaridade. 
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Percentagem (%) 
Gráfico 14 - Desempenho dos Alunos em Literacia de Leitura - Percentagem dos Alunos por Nível de 
Proficiência. 
Países ordenados de acordo com a percentagem dos alunos que são proficientes ao nível 3 ou acima deste nível. 
Fonte: GAVE (2001:6). 
 

 Em 2003, o PISA focou-se na literacia matemática, mantendo como domínios secundários 

as literacias de leitura e científica. As áreas de conteúdo examinadas foram quantidade (aritmética), 

espaço e forma (geometria), mudança e relações (álgebra) e incerteza (probabilidades e estatística). 

A pontuação atribuída foi agrupada em seis níveis de proficiência, sendo 6 o nível mais elevado e o 

1 o mais baixo; uma pontuação inferior a 358 pontos coloca abaixo do nível 1, significando que os 

alunos não são capazes de utilizar as capacidades matemáticas requeridas pelas tarefas mais 

simples do estudo. 
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 Os resultados obtidos por Portugal na literacia matemática também foram pouco 

prestigiantes (Gráfico 15), apenas 5% dos alunos nacionais se encontram nos níveis de proficiência 

5 ou 6 face a uma média de 15% dos países da OCDE; cerca de 30% têm um nível igual ou inferior 

a 1, enquanto a média do espaço OCDE é de 21%. Aliás, os dados recolhidos neste estudo, revelam 

que os alunos nacionais tiveram em todas as áreas avaliadas, matemática, leitura, ciências e 

resolução de problemas, um “desempenho modesto” face aos valores médios dos países do espaço 

OCDE (GAVE, 2004) 

 

 

Gráfico 15 - Desempenho dos Alunos em Literacia Matemática - Percentagem dos Alunos por Nível de 
Proficiência na Escala Global de Matemática 
Países ordenados por ordem decrescente de percentagem agregada dos níveis 2 a 6. 
Fonte: GAVE (2004:14). 
 

 No relatório nacional que analisa os resultados do PISA 2003 (GAVE, 2004), lê-se: 

“ - a situação média dos estudantes portugueses (…) é preocupante. O valor da média portuguesa, tanto 
na escala global como nas subescalas de literacia matemática, situava-se abaixo da média da OCDE e 
muito distanciado dos valores dos países que obtiveram as melhores classificações médias” (Ibid.:20); 
 - o desempenho razoável dos alunos portugueses, por comparação com o dos seus colegas da OCDE, 
quando os itens requerem a aplicação directa de uma fórmula, a leitura de informação simples a partir de 
um gráfico ou a identificação de problemas na utilização de um certo tipo de gráficos. Em contrapartida, 
os resultados são muito desfavoráveis quando o nível de reflexão requerido é mais elevado, quando se 
exigem processos de resolução que conjuguem informações diversas ou quando os conceitos envolvidos 
são mais abstractos (Ibid.:44); 
 - na literacia matemática, área predominante no PISA 2003, verificou-se existir uma percentagem 
demasiado elevada de alunos portugueses de 15 anos com nível de proficiência inferior a 1, o que 
configura uma situação grave para cerca de um terço dos nossos estudantes. (…) Na resolução de 
problemas, os alunos portugueses têm um desempenho médio significativamente inferior à média da 
OCDE” (Ibid.:68). 
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 Na avaliação do PISA 2006 procedeu-se a uma recolha mais intensiva no domínio das 

ciências, tendo sido avaliados aspectos cogntivos e não cognitivos da literacia científica, incluindo-se 

competências, conhecimentos e atitudes. À semelhança da literacia matemática, as pontuações 

foram agrupadas em seis níveis, 6 o mais elevado e 1 o mais baixo. Os alunos que não 

conseguiram demonstrar competências científicas básicas nas tarefas mais fáceis foram colocados 

abaixo do nível 1. 

 No desempenho dos alunos nacionais, Portugal registou, mais uma vez resultados 

modestos (Gráfico 16), o nível mais elevado obtido pelos alunos portugueses foi o nível 5, mas 

apenas 3 % dos alunos atingiram esse nível, sendo que 6% registaram um desempenho abaixo do 

nível 1; no nível 1, 19%, no nível 2, 29%, no nível 3, 29%, e no nível 4, 15%. 

 

 
Gráfico 16 - Percentagem de Alunos segundo Nível de Proficiência. 
Países ordenados por ordem decrescente de 2 a 6. 
Fonte: GAVE (2007:20). 
 

Os relatores do relatório nacional do PISA 2006, abstiveram-se de uma apreciação 

qualitativa ao desempenho dos alunos nacionais, limitando-se a referir que os alunos portugueses 

“obtêm melhores resultados na identificação de assuntos científicos” sendo “na competência 

‘utilização de evidência científica’ que os alunos portugueses demonstram possuir mais 

dificuldades, obtendo níveis de desempenho mais baixos” (GAVE, 2007:40). 
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Na avaliação nacional ao PISA 2009, os relatores congratulam-se pois “pela primeira vez 

desde o inicio do programa, em 2000, os alunos portugueses atingem pontuações que se situam na 

média de desempenho da OCDE, no domínio da literacia de leitura” (GAVE, 2010:7) (Gráfico 17).  

 

 

Gráfico 17 - Leitura - PISA 2000-2009. 
Fonte: GAVE (2010:11). 

 
No mesmo tom triunfalista destacam os progressos que aproximam Portugal da média da 

OCDE (Tabela XV): 

“Portugal é um dos países que mais progride nos três domínios: em leitura é o quarto país que mais 
progride (entre os ciclos de 2000 e 2009 – passa de 470 para 489); em matemática é o quarto que mais 
progride (entre os ciclos de 2003 e 2009 – passa de 466 para 487); em ciências é o segundo país que 
mais progride (entre os ciclos de 2006 e 2009 – passa de 474 para 493)”160 (Ibid.:8). 
 
Em suma, nas análises ao desempenho dos alunos portugueses destacam-se falhas que não 

se relacionam tanto com o processo de aquisição de conhecimentos, mas com a sua mobilização 

na resolução de problemas e no raciocínio abstracto e inferencial. Assim, os alunos apresentam: 

“melhores resultados nos saberes que exigem menor elaboração cognitiva, ou seja, onde se limitem a 
reproduzir conhecimentos, a aplicar procedimentos de carácter rotineiro e a recorrer a raciocínios 
simples. As dificuldades identificam--se ao nível da capacidade de desenvolver raciocínios mais 
complexos, na resolução de problemas, especialmente quando têm de aplicar os conhecimentos 
adquiridos a situações menos usuais” (Justino, 2010:75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
160 A escala utilizada em cada um dos domínios da literacia foi construída de modo a que no conjunto dos países da OCDE, a média 
fosse de 500 pontos, garantindo que cerca de dois terços dos alunos tivessem entre 400 e 600 pontos (GAVE, 2001; 2004) 
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Tabela XV - Desempenhos Globais no PISA 2009. 
Ordenação dos países de acordo com a média global. 
Fonte: GAVE (2010:7). 

 
 Nas análises comparativas entre a despesa em educação (despesa anual por aluno em 

relação ao PIB per capita) e os resultados obtidos, a conclusão mais enfatizada é que 

“considerando o número de alunos e o nível médio de riqueza nacional, Portugal é o país que 

apresenta maior despesa relativa” (Justino, 2010:68), pelo que atendendo ao desempenho escolar, 

“em Portugal o custo relativo da educação (…) é excessivamente elevado para o retorno que obtém” 

(Ibid.:70).  

A despesa pública em educação, nos países da OCDE, cifra-se nos 13,5%, em Portugal essa 

despesa rondava em 2007 os 12 %, registando uma pequena quebra face a 2000 (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 - Total de Despesa Pública em Educação (2000, 2007). 
Países organizados por ordem descendente. 
Fonte: OECD (2010:238). 

 

Analisando, contudo, a distribuição da despesa corrente em educação, verifica-se que 

Portugal se destaca como o país do espaço OCDE onde mais de 90% da despesa se destina a 

financiar os custos de pessoal (Gráfico 19). 
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Gráfico 19 - Distribuição da Despesa Corrente em Educação. 
Países organizados por ordem descendente. 
Fonte: OECD (2010:258). 

 
 A associação positiva entre as variáveis recursos económicos alocados e resultados 

académicos é analisada nos estudos PISA, constatando-se a existência de uma linha de tendência. 

No entanto, no relatório nacional do PISA 2000 efectua-se duas ressalvas: “a disparidade de 

desempenhos médios entre países com indicadores económicos de valores próximos”, e ainda o 

facto de se verificar que “nos países intervenientes, os investimentos mais volumosos não 

correspondem aos melhores desempenhos médios” (GAVE, 2001:45). 

Já, no relatório nacional ao estudo PISA 2003 (GAVE, 2004:69) conclui-se pela existência 

de “uma associação positiva entre o desempenho médio dos alunos de cada país e o rendimento 

nacional e o gasto por aluno nesse país”, (Gráfico 20) pelo que, prosseguem os responsáveis 

pelo relatório, “se ajustássemos o desempenho médio de cada país aquele que seria de esperar se 

as condições sociais e económicas fossem médias, Portugal melhorava substancialmente a sua 

posição relativamente aos restantes participantes”. 
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Gráfico 20 - Desempenho dos Alunos e Gastos por Aluno. 
Relação entre desempenho em literacia matemática e despesa acumulada em instituições de educação, por aluno, 
entre os 6 e 15 anos, em dólares americanos, ajustada para as diferenças de poder de compra. 
Fonte: GAVE (2004:26). 
 

No relatório do PISA 2006 foi considerado o desempenho em literacia científica em função 

do PIB per capita (Gráfico 21), concluindo os relatores que países com um PIB per capita 

semelhante ao nacional apresentam resultados de desempenho superiores, e que países com PIB 

per capita mais elevado apresentam resultados de desempenho semelhantes ao português. 

 

 

Gráfico 21 - Desempenho dos Alunos e PIB per Capita expresso em Dólares Americanos Convertidos 
com Recurso à Paridade de Poder de Compra (PPP). 
Fonte: GAVE (2007:25). 
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 Analisando as despesas do Estado em educação em percentagem do PIB, verifica-se que 

estas conheceram um crescimento contínuo no último quartel do século XX, tendo estabilizado 

nesta primeira década do século XXI nos 5,0% (Tabela XVI). 

 

Anos Despesa do Estado em Educação em % do PIB 

1872 1,4 

1975 2,1 

1985 3,1 

1990 3,8 

1995 4,6 

2000 4,9 

2005 4,7 

2010 5,0 

Tabela XVI - Despesas do Estado em Educação: Execução Orçamental em % do PIB. 
Fonte: Adaptado 
www.pordata.pt/Portugal/Despesas+do+Estado+em+educacao+execucao+orcamental+em+percentagem+do+PIB-867 
 

Apesar desta evolução no investimento em educação, que coloca Portugal ao nível da média 

dos seus pares europeus, o desempenho educativo obtido nos ciclos avaliativos do PISA, bem como 

a percentagem, em termos proporcionais, de população detentora de formação de nível secundário 

e superior, remetem-no para lugares modestos. Não é de estranhar que a crítica comum seja que o 

país tem: 

“uma despesa ao nível de países desenvolvidos, mas com resultados educativos de países em vias de 
desenvolvimento (…). As habilitações portuguesas ao nível dos seus parceiros da OCDE só são 
comparáveis com países que se situam fora da Europa, como o Brasil, o México e a Turquia” (Candeias, 
2008:244).  
 

Amaral (2010:78) considera a baixa taxa de escolarização da população portuguesa como 

um “mistério” de difícil resolução, pois: 

“o sistema educativo português é fortemente subsidiado, o que reduz os custos de obtenção de um grau 
escolar e, logo, aumenta o seu retorno; está dotado de pessoal necessário (professores) para fornecer 
formação escolar; os alunos que nele são formados obtêm um prémio salarial elevado quando entram no 
mercado de trabalho, sendo esse prémio mesmo um dos factores que mais explica a desigualdade de 
rendimento no país. Mas tudo isto parece insuficiente para se obterem resultados melhores”. 
 

Porém, frisa o autor, “a educação nas últimas três décadas e meia cresceu a um ritmo 

muito superior ao da economia” (Ibid.:81). Todavia, esse crescimento temporalmente concentrado 

tornou-se segundo Teixeira (2008:228), “problemático”, pois foi “feito muitas vezes de um modo 

precipitado”, caindo-se “na tentação de dar prioridade às melhorias quantitativas”. Justino (2010) 
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considera a esse propósito necessário questionar o que designa por “soluções estereotipadas que 

têm dominado o discurso da educação entre nós”, pois “provavelmente o problema não estará em 

gastar mais, mas em gastar melhor. Não estará em estudar mais, mas em estudar melhor. Não 

estará em dispor de mais recursos, mas em utilizar melhor os recursos disponíveis” (Ibid.:20), 

procurando o ponto de equilíbrio entre “mais educação, melhor educação e maior equidade social” 

(Ibid.:21-22). 

 A DataAngel Policy Research Incorporated (2009), no relatório encomendado pelo Ministério 

de Educação em 2007, considera que os investimentos realizados no ensino básico, secundário e 

na educação e formação de adultos não surtiram os efeitos esperados face: 

“aos resultados comparativamente fracos em competências de literacia de leitura dos alunos no termo da 
escolaridade obrigatória e também devido à dimensão relativamente reduzida das coortes de indivíduos 
certificados do secundário e aos baixos níveis de frequência do ensino superior” (Ibid.:11),  
 

pelo que aconselham um aumento do investimento de longo prazo na educação inicial e de adultos, 

e uma melhoria na quantidade e qualidade do ensino: 

“a disponibilização de acesso universal à educação pré-escolar de qualidade às crianças de quatro e 
cinco anos, a melhoria das condições de ensino e de aprendizagem (…), o alargamento da escolarização 
em geral, programas de formação profissional no ensino secundário e o aumento do acesso ao ensino 
superior e ao ensino pós-secundário não superior (…), um sistema de educação recorrente e de uma 
política de formação muito mais activa destinada à população adulta em geral” (Ibid.:14). 
 

Em suma, os dados nacionais e internacionais relativos ao sistema educativo nacional 

documentam evoluções significativas, atendendo ao ponto de partida nacional, nomeadamente no 

aumento da taxa de escolarização nos diversos níveis de ensino, redução nas taxas de retenção e de 

abandono escolar. Contudo essas evoluções ainda não aproximam Portugal da média europeia e da 

OCDE, nem colmatam outros dados menos favoráveis como o baixo desempenho escolar, baixa taxa 

de participação de adultos na educação formal e não formal, pelo que o país dista significativamente 

dos parâmetros mínimos exigíveis a uma transição para uma sociedade e economia baseadas no 

conhecimento. 

 

4.5. A EVOLUÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO EM PORTUGAL 

 Em termos de escolarização161, Portugal foi precoce no plano legislativo quando, em 1835, 

com o Decreto de 7 de Setembro de 1835 aprovou o Regulamento Geral de Instrução, consagrando 

                                                
161 Candeias (2008:234) define escolarização como o “processo de socialização imposto em nome do ‘bem comum’ e portanto 
tendencialmente universal” imposto pelas elites ocidentais e associado à construção do estado-nação contemporâneo que se 
mundializou no século XX, “que utiliza a cultura escrita como instrumento (…) tendo como pano de fundo a ‘normalização’ em 
termos linguísticos, étnicos, políticos e religiosos de sociedades que são, à partida, extremamente diferenciadas e heterogéneas”. 
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o princípio da escolaridade obrigatória (em termos cronológicos, foi o quarto país do mundo ao fazê-

lo), princípio retomado em 1844 com a Reforma da Instrução Pública que incorpora um conjunto de 

penalizações para os incumpridores; foi ainda o primeiro país católico a laicizar o ensino e a criar os 

alicerces do ensino público sob controlo do Estado. Porém, a negação de recursos impediu a sua 

implementação, o que deu a todo o processo um cariz retórico e comprovou a subalternização da 

educação, mesmo nos períodos de maior desafogo económico-financeiro (Teodoro, 2001b; 2006; 

Teodoro & Aníbal, 2008), apresentando-se como “o país da Europa menos escolarizado do século 

XX” (Candeias, 2008:242). 

 António Teodoro (2001b) na recensão que realizou a propósito do atraso educativo 

português radica-o no século XIX, no contexto de um Portugal pobre e rural, com taxas 

elevadíssimas de analfabetismo. E, enquanto, outros países que partilhavam uma realidade 

análoga, no início do século XX progridem significativamente na alfabetização das suas populações, 

Portugal aprofunda o seu atraso. Embora, a Primeira República tenha realizado esforços nesse 

sentido e promulgado um pacote promissor de leis, a verdade é que as taxas de escolarização 

primária permaneceram muito baixas com reflexos na escolarização secundária e superior.  

Durante a vigência do Estado Novo a prioridade foi deslocada para a formação da elite 

dirigente, a escolaridade primária foi reduzida para três anos (só em 1956 será elevada para quatro 

anos, mas apenas para o sexo masculino pelo Decreto-Lei 40.964, de 31 de Dezembro de 1956), 

assistiu-se a uma simplificação dos programas de ensino e ao recurso a regentes escolares, 

funcionando o ensino como instrumento de inculcação ideológica e de legitimação do regime 

político.  

Contudo, as necessidades de desenvolvimento económico inseridos nos planos de fomento 

e a abertura económica ao estrangeiro, o crescimento da população urbana e o aparecimento de 

uma classe média, obrigaram a uma “tardia concretização da escola de massas” (Teodoro, 

2001b:89), que se materializa na década de 1960, quando o país “inicia uma fase de renegociação 

da sua inserção no sistema mundial” (Ibid.:172), o que torna prioritária a formação e qualificação 

de mão-de-obra necessária ao desenvolvimento, à luz das teorias da modernização, as quais 

consideram que “a alfabetização e a educação, mesmo a de nível básico, são factores 

determinantes do desenvolvimento económico e da modernização das sociedades” (Ibid.:228).  

No início da década de 1970, a reforma educativa protagonizada por Veiga Simão 

representa “um período de mobilização de vontades e de predisposições que colocou a educação 

no centro dos debates sobre o desenvolvimento e modernização do país” (Ibid.:278). No período de 
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crise revolucionária (1974-1975) é remobilizada a Reforma Veiga Simão e reforçado “o eixo 

educação-democracia” (Ibid.:366). Normalizada a democracia: 

“o Estado assume de novo as rédeas da condução da política educativa, a integração europeia vai atribuir 
à educação um novo mandato, reforçando o discurso sobre a prioridade educativa e legitimando o 
propósito de uma reforma global da educação” (Ibid.:386). 
 

 Um ensaio explicativo para a fraca escolarização dos portugueses foi desenvolvido por 

Jaime Reis (citado por Candeias, 2008), no qual o autor reúne um conjunto de factores explicativos, 

que incluem a localização periférica do país, a baixa conflitualidade social e política, e a 

homogeneidade linguística e religiosa, os quais dispensaram o Estado de desenvolver os 

mecanismos de homogeneização, controlo e enquadramento da população, a que outros países 

recorreram através da implementação da escola laica, gratuita e obrigatória, concluindo o autor que 

“o Estado e a sociedade portuguesa não escolarizaram mais portugueses, não porque não 

pudessem, mas sim porque não precisaram de o fazer” (Ibid.:248). 

 Candeias (2008) considera plausível essa linha explicativa quando aplicada ao século XIX e 

primeira metade do século XX, e aduz outros factores como as dificuldades económico-financeiras 

do país e a postura conservadora e ambígua do Estado Novo. Defende Justino (2010:88) que o 

Estado Novo realizou uma “contenção das expectativas educativas e a gestão parcimoniosa das 

oportunidades de ascensão como forma de manter a ordem social”. 

 Argumenta Candeias (2008) que, por norma, na escolarização das sociedades convergem 

três condicionantes de natureza política, económica e social, que em Portugal tardaram em se 

verificar: 

“a pressão das elites políticas, quer as que ocupam o Estado quer as que se lhe opõem; o 
desenvolvimento económico que torne possível a construção e desenvolvimento de um Sistema Educativo 
e viável a mobilidade social ascendente através da escola; e finalmente, mas de forma decisiva, a adesão 
das famílias que, a partir de um determinado grau de prosperidade têm menos razões e legitimidade para 
resistir à aplicação das leis do Estado que desviam os seus filhos e filhas do trabalho e as encaminham 
para a escola obrigatória” (Ibid.:250). 
 

 Ora, como observa Teodoro (2001b:12), o Estado foi “o quase único agente de 

escolarização” e tal aconteceu quando começou a valorar a escolarização de massas e esta se 

desenvolveu e transcendeu a todos os grupos sociais. 

Com efeito, na reflexão que realizou sobre a realidade social portuguesa, Teodoro (2006) 

constatou que esta foi marcada por “uma longa permanência na semiperiferia do sistema mundial” 

com impacto em todos os aspectos da vida nacional, nomeadamente a nível cultural, marcada por 

“fracos níveis de escolarização e de qualificação escolar e profissional” (Ibid.:31) situação que só 
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começou a ser inflectida a partir da década de 1960 quando “Portugal iniciou um processo de 

renegociação da sua inserção no sistema mundial” (Teodoro & Aníbal, 2008:77) com a integração 

económica no espaço europeu (adesão à EFTA), consolidada já no período democrático e reforçada 

com a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia e a posterior participação na 

União Económica e Monetária com efeitos profundos nas políticas públicas de educação, 

efectivando-se o processo de massificação escolar (Justino, 2010). Esse progresso valorativo da 

escolarização é patente no próprio discurso educativo.  

 José Alberto Correia (1999) constrói uma tipologia dos discursos educativos que moldaram, 

no último quartel do século XX (1974-1999), a política educativa e legitimaram as decisões 

educativas, a saber: a Ideologia Democratizante, a Ideologia Democrática, a Ideologia da 

Modernização e a Ideologia da Inclusão (Quadro VIII), que se afirmam como: 

“discursos teóricos abstractos, mais ou menos consistentes, ou seja, como discursos idealizados que 
nem sempre se exprimiram integralmente na materialidade das relações educativas e que tiveram 
sempre de conviver com outros discursos e outras práticas contraditórias” (Ibid.:104) 

 
e embora os diferentes contextos sociopolíticos obrigassem a uma reconversão semântica, essas 

ideologias não traduzem uma sequencialidade temporal, pois “coexistiram e coexistem no panorama 

educativo (Ibid.:104), inspirando-se em quatro modos de definir a educação, que são 

respectivamente, o político, o jurídico, o económico e o organizacional. 

 

Quadro VIII - Ideologias Educativas do Último Quartel do Século XX. 
 Ideologia 

Democratizante 
Ideologia 

Democrática 
Ideologia da 

Modernização 
Ideologia da Inclusão 

Modo de 
definição 

Político Jurídico Económico Organizacional 

Princípio 
regulador 

Comunidade Estado Empresa Mercado 

Cultura de 
referência 

Cultura dos direitos Cultura cívica Cultura da eficácia Cultura da tolerância 

Princípio de 
legitimação dos 

saberes 

Interesse 
emancipatório 

Universalidade e 
neutralidade 
axiológica 

Utilidade económica e 
instrumental 

Utilidade instrumental 
e utilidade para a 
gestão da questão 
social 

Princípio 
organizacional 

Flexibilidade social 
ofensiva 

Homogeneidade 
Uniformidade 

Flexibilidade 
organizacional externa 

Flexibilidade 
organizacional interna 

Definição da 
coesão social 

Transformação e 
construção social 

Integração social Eficácia económica e 
social 

Inclusão na ordem 
social 

Intervenientes 
legítimos 

Comunidades 
educativas escolares 
e não-escolares 

Estado e 
representantes do 
mundo escolar 

Mundo empresarial e 
técnicos da educação 

Gestores dos 
problemas sociais 
Gestores escolares 
“Cientistas” da 
Educação 

Fonte: Correia (1999:105). 
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 A ideologia democratizante politiza a educação, enfatizando o seu contributo para a 

construção do sistema democrático, assumindo-se a comunidade como entidade reguladora, que 

mediante uma acção social emancipatória e uma acção educativa transformante procura fomentar 

a “cultura dos direitos”. A esse propósito, Teodoro (2001b:13) fala da “emergência do discurso 

político sobre a prioridade educativa” que prioriza “a democratização do sistema de ensino como a 

finalidade primeira das políticas educativas”.  

 Já a ideologia democrática, sem se desvincular da questão da consolidação da democracia, 

centra-se nos aspectos formais da democracia e na difusão de uma cultura cívica, assente no 

princípio da igualdade de oportunidades, pelo que o Estado assume-se como entidade reguladora 

através de uma acção uniformizante, que garante a integração do social na ordem jurídica 

democrática. Ou seja, no período pós-revolucionário da década de 1970, a educação deve contribuir 

para a construção da democracia e legitimar o seu exercício, garantindo uma ordem estável. 

 Magalhães e Stoer (2002b:78) consideram que neste período “é possível encontrar-se uma 

harmonia relativa entre o discurso político sobre a educação e o discurso pedagógico, dado que 

ambos concebiam a educação como parte integrante de mobilização revolucionária”. 

 António Teodoro e Graça Aníbal (2008:78) ajuízam que, nesta etapa, a educação “tornou-se 

um campo privilegiado de legitimação da nova situação democrática, apostada em mostrar uma 

radical mudança face às anteriores políticas obscurantistas do Estado Novo”. 

 A ideologia da modernização, que atravessa a década de 1980 e a primeira metade da 

década de 1990, tem como referência a cultura da eficácia (económica), adoptando a empresa 

como modelo de regulação. Como salienta Correia (1999:107) esta é uma ideologia parcialmente 

tributária do discurso neoliberal que subordina a educação a imperativos económicos, recorrendo a: 

“uma semântica importada de um mundo industrial empreendedor e modernizado onde sobressaem 
noções como flexibilidade, qualidade e autonomia e a afirmação de propósitos de assegurar uma 
educação ‘útil’, isto é, uma educação cujo fim supremo é a satisfação das necessidades, dos interesses e 
das motivações dos seus clientes”. 
 

 Abre-se o fosso entre o discurso político e o discurso pedagógico, o primeiro apostado na 

escola meritocrática (assente na igualdade de oportunidades de acesso) e na função económica da 

educação, o segundo na defesa da escola democrática (assente na igualdade de oportunidades de 

sucesso) e na autonomia da escola face às necessidades da economia (Magalhães & Stoer, 2002b), 

tornando híbrido o discurso relativo ao papel da escola, preparar para o mercado de trabalho versus 

para a emancipação do indivíduo. 
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A ideologia da inclusão, na segunda metade da década de 1990, destaca o papel da 

educação na gestão da questão social, mantendo as preocupações e referencias semânticas da 

ideologia da modernização, associa à cultura da eficácia a cultura da tolerância e mantém o ênfase 

na “utilidade instrumental como princípio de legitimação dos saberes escolares, se bem que a 

ideologia da inclusão atribua uma maior importância à utilidade dos saberes na gestão da questão 

social sem prejuízo da sua utilidade económica” (Correia, 1999:108).  

Justino (2010:88) conclui que a educação e a escola foram instrumentalizadas ora para 

gerir a ordem ora a mudança social: 

“o regime democrático saído da Revolução do 25 de Abril criou a ilusão da ‘escola pública democrática’ 
como instrumento para construir uma sociedade assente na preservação da liberdade, mas também na 
da progressiva equidade social através da garantia do Estado em promover a igualdade de 
oportunidades”.  
 

 João Barroso (2002) numa análise ao sistema educativo (com relativa paridade à efectuada 

por Correia) substitui o termo ideologias por ciclos, e distingue quatro ciclos evolutivos. O primeiro 

ciclo que denomina por “Revolução” (1974-1976), marcado pela procura de uma ruptura simbólica 

e formal com o regime anterior e a configuração de um modelo educativo consentâneo com a 

democracia. Teodoro (2006) opina que com a revolução, a educação adquire um estatuto central, 

procurando ampliar o acesso da população aos diferentes níveis de escolarização, introduzindo 

alterações na gestão das escolas, nas estruturas e conteúdos de ensino:  

“as prioridades desse período foram, por inteiro, para a mobilização do Estado (e dos actores) na 
concretização de medidas visando o objectivo perseguido da democratização – em vertentes como o 
acesso à educação, os conteúdos educativos, a estrutura escolar, os apoios educativos, a gestão escolar 
ou a valorização dos agentes educativos -, enquanto elemento fundamental de legitimação da nova 
situação politica” (Teodoro, 2001b:399). 
 

 O segundo ciclo designado por “Normalização” (1976-1986) (Barroso, 2002) é marcado 

pela normalização do funcionamento do sistema educativo, segundo critérios de racionalização 

técnica, recuperando o Estado o controlo sobre a educação, consumando-se com a aprovação da 

Lei de Bases do Sistema Educativo162. A sua aprovação representou um dos casos raros de 

consenso e compromisso político, pois foi aprovada com o voto favorável dos principais partidos 

políticos (numa Assembleia da República onde nenhuma força política ou coligação possuía maioria 

                                                
162 A Lei da Bases do Sistema Educativo que não introduziu “grandes rupturas na estrutura do sistema escolar” (Teodoro, 
2001b:407) define a organização geral do sistema educativo (educação pré-escolar, educação escolar básica, secundária e superior, 
e a educação extra-escolar), a escolaridade obrigatória universal e gratuita de nove anos, a organização diferenciada do ensino 
secundário para o prosseguimento de estudos ou a formação para a vida activa, a organização do ensino superior politécnico e 
universitário, os apoios e complementos educativos de modo a garantir a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar, 
os princípios gerais sobre a formação de educadores e professores, a administração do sistema educativo (a nível nacional, regional e 
local), o desenvolvimento curricular e a avaliação do sistema educativo segundo as regras de democraticidade e participação, o papel 
do ensino partícular e cooperativo (Lei n.º46/86, de 14 de Outubro). 
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de deputados) e ainda com o apoio dos movimentos sociais ligados ao sector educativo (Teodoro, 

2001b, 2006). 

 Teodoro (2001b) nota que a normalização da política educativa afirmou-se, primeiramente, 

através de iniciativas negativas como o afastamento dos quadros superiores do Ministério da 

Educação, substituição dos directores das Escolas do Magistério Primário e de parte do seu corpo 

docente, abandono do programa de formação contínua de professores e introdução no ensino 

superior dos numerus clausus para controlar o acesso à universidade. Seguiu-se uma orientação 

estratégica de substituir a política pelo planeamento, destacando-se duas preocupações, a formação 

de quadros técnicos necessários à modernização da economia e a elaboração de uma lei de bases 

do sistema educativo, preocupação que entre 1978-1986 vai dominar o discurso político e a acção 

legislativa no campo da educação até que: 

“a aprovação, em 1986, da lei 46/86 permitiu fechar o ciclo de normalização da política educativa e abrir 
uma nova fase, centrada novamente no propósito de realizar a reforma educativa, enquanto 
transformação global (e coerente) do sistema de ensino” (Ibid.:399). 
 

Teodoro (2001b; 2006) salienta que uma vez normalizada a revolução inicia-se uma 

alteração do eixo prioritário da educação, a preocupação já não é tanto a democratização e a 

equidade social, mas a qualificação dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento 

económico decorrente do processo de integração na Comunidade Económica Europeia. Este novo 

ciclo centra-se na reforma educativa “entendida como um processo global e sistémico, e 

considerado como um elemento determinante na modernização da sociedade portuguesa e na 

formação dos recursos humanos imprescindíveis ao desafio de integração europeia” (Ibid., 

2006:52-53).  

Com efeito, Barroso (2002) apelida o terceiro ciclo de “Reforma”163 (1986-2000), que divide 

em dois momentos protagonizados pelos partidos do arco governativo, o primeiro momento, entre 

1987-1991, liderado pelo Partido Social Democrata que advoga a “reforma global” capaz de 

solucionar os problemas da educação:  

“desenvolvida segundo um modelo normativo-dedutivo, fundado numa concepção determinista da 
mudança, conduzida do topo para a base do sistema (top-down), com o reforço dos dispositivos de 
planeamento e legitimada politicamente por um discurso ‘modernizador’ tendo em vista assegurar a 
integração plena de Portugal na Comunidade Europeia” (Ibid.:8).  
 

                                                
163 Licínio Lima (2000:41-42) divide a reforma em três fases: “uma primeira fase de aprovação das suas bases legislativas e de 
apresentação ao Governo de propostas reformadoras (1986-1988), uma segunda fase de acção governativa e de produção normativa 
e regulamentadora bastante activa até 1992, e uma última fase de progressivo esbatimento do ciclo reformista, a qual viria a ser 
definitivamente encerrado com a mudança de governo, após a vitória eleitoral do partido socialista em finais de 1995”.  
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Afonso (2000:18-19) salienta que a reforma educativa encontra a sua base de legitimação 

no projecto de modernização: 

“a necessidade de promover uma reforma educativa que deveria contar com o máximo de consentimento 
social possível, (…)  pode explicar que a modernização, nas suas várias vertentes, bem como as 
promessas a ela associadas, se tivessem constituído como justificação essencial (ou como principal fonte 
legitimadora) das decisões de política educativa”. 
 

Salienta o autor que este projecto de modernização ao evoluir para os apelos retóricos à 

qualidade e aumento da eficiência do sistema, ao colocar a ênfase em valores de tipo gestionário, e 

ao desinvestir na educação pública, indicia um fenómeno que designa por “neoliberalismo 

educacional mitigado”, devido à heterogeneidade das medidas tomadas, “que permitiram alguma 

atenção conjuntural aos direitos sociais e culturais (ainda referenciáveis ao modelo de Estado-

providência), mas também se traduziu em outras medidas de desestatização e liberalização mais 

próximas das formas de regulação neoliberal” (Ibid.:23). Porém, remata o autor, foi sobretudo a 

ideologia da modernização e não a ideologia neoliberal que impulsionou e legitimou a reforma 

educativa, embora não sejam de negligenciar as conexões entre as duas ideologias. 

 Também Teodoro e Aníbal (2008) destacam a modernização como o conceito estruturante 

da política educativa nacional das últimas décadas, legitimada pela ideia de que a sua promoção é 

garante de uma democratização qualificada. Congruente com essa ideia está a adopção de um 

modelo gestionário apoiado em mecanismos de avaliação externa e de controlo social, bem como 

de medidas de racionalidade técnica que se baseiam na: 

“democratização no mérito, independentemente das origens sociais, tendendo, por meio de mecanismos 
de competitividade, sempre publicitados, ora para a privatização da escola pública ora para a sua defesa 
como instituição pública decorrente da dialéctica que suporta as identidades partidárias diferentes” 
(Ibid.:87-88). 
 

O segundo momento reformista ocorre entre 1996-2000, já sob a égide do Partido 

Socialista, em que se destaca a tentativa de demarcação da linha reformista do governo anterior, 

mediante “um novo discurso cuja eficácia inicial assentou precisamente na negação sistemática da 

validade prática e política das grandes reformas educativas” (Afonso, 2000:26), enfatizando-se a 

ideia de “mudanças graduais, ora designadas como revisões ora, mais frequentemente, designadas 

por reajustamentos, mas em qualquer caso constituindo-se como mudanças de orientação política e 

pedagógica” (Ibid.:27)  

Teodoro e Aníbal (2008:85) consideram que é “neste período que o hibridismo da política 

educativa surge mais patente” desenvolvendo-se “orientações híbridas que associam discursos de 

pendor construtivista numa perspectiva crítica com discursos apologistas da eficiência social que 
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submete a utilidade da educação à produtividade económica” (Ibid.:86). Muitas das medidas 

preconizadas deram continuidade à reforma anterior (revisão curricular, gestão das escolas, 

formação de professores, avaliação dos alunos), havendo contudo medidas: 

“mais pontuais que pretendiam marcar a diferença de um governo socialista, simultaneamente 
preocupado com a ‘qualidade’ e a ‘igualdade de oportunidades’, como sejam: criação dos ‘territórios 
educativos de intervenção prioritária’, medidas de pedagogia compensatória (currículos alternativos, apoio 
pedagógico assistido); forte impulso à expansão da educação pré-escolar; generalização da avaliação 
aferida; avaliação das escolas; Internet nas escolas” (Barroso, 2002:9). 
 

Afonso (2000:27) designa de “neoreformistas” estes reajustamentos “dado constituírem uma outra 

forma de fazer a reforma sem, no entanto, a enunciar enquanto tal”. 

 Magalhães e Stoer (2002b) constatam que, durante a década de 1990, se aprofunda o 

fosso entre o discurso político e pedagógico, denunciando a natureza retórica da escola de massas. 

Num primeiro momento, o discurso político centra-se na escola empreendedora versus o discurso 

pedagógico apostado no auto-desenvolvimento da pessoa do aluno; num segundo momento, a 

preocupação política transfere-se para o mercado e para a escolha versus o combate à exclusão 

social e a defesa da escola inclusiva defendido pelo discurso pedagógico. Concluem os autores que 

o fosso cavado entre os dois discursos conduziu a uma atitude defensiva do discurso pedagógico, 

sobretudo dos pedagogos “mais ligados às preocupações com a emancipação” (Ibid.:80); já os que 

se identificam mais com o discurso político sobre a educação, julgam “que a solução passará por 

mais regulação”, mediante a aliança “entre pedagogia transmissiva e ‘performance’ e preconizando 

uma gestão pedagógica fundada no conhecimento” (Ibid.:80), em suma: 

“no primeiro caso, o que está em causa é a total rejeição de qualquer ligação entre a preocupação com o 
mercado de trabalho e com as competências por estes requeridas (‘performance’ surge neste contexto 
quase como uma palavra maldita); no caso dos últimos, toda a ênfase é colocada nas competências 
adquiridas através da escola, ignorando completamente as qualidades e características pessoais e 
colectivas dos sujeitos (a ‘performance’ é vista como sendo o único critério relevante para alcançar 
sucesso)” (Ibid.:80-81). 
 

Num balanço quanto à evolução do sistema educativo nacional, nas últimas quatro décadas 

do século XX, Barroso (2006:43) conclui que ela foi marcada por um “conjunto diversificado de 

reformas, muitas vezes contraditórias, que se sucedem ao ritmo da mudança dos partidos políticos 

que estão no governo e, muitas vezes, dos próprios ministros, independentemente das forças 

políticas que representam”. Reformas que se concentram em: 

“aspectos estruturais do sistema (configuração curricular, plano de estudos, órgãos de gestão, 
organismos de formação, etc.), sendo frequentemente justificadas em função de princípios e objectivos 
gerais (de natureza política, económica ou pedagógica) que acentuam o carácter retórico das medidas” 
tomadas (Ibid.:43). 
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O quarto ciclo, denominado “Descontentamento – entre a ‘desilusão e a catástrofe’”, marca 

a primeira década do século XXI, em que cresce nos mais diversos sectores da sociedade um 

sentimento de descontentamento face à situação da educação, considerada em crise e carente de 

qualidade: “um sistema educativo em que sobressaem a indisciplina, a falta de exigência, a 

impreparação dos alunos e a má qualidade dos programas e dos manuais” (Carreira & Dâmaso, 

2009:124-125). Segundo Teodoro (2006:80) duas questões agitam a comunicação social e a 

opinião pública: “a violência e a indisciplina escolares” e “a qualidade das aprendizagens na escola 

massificada”. Essa agitação é ampliada com a discussão política e económica em torno dos 

“poderes salvíficos” da educação, “quase ninguém se dispensa de afirmar que o crescimento e o 

desenvolvimento da economia portuguesa dependem do alargamento das qualificações garantidas à 

mão-de-obra pelo sistema escolar” (Amaral, 2010:75), e pela esperança depositada “na relação 

directa entre gasto público e aumento dos níveis educacionais” (Ibid.:75). 

Na cimentação da ideia de “crise na educação”, os meios de comunicação social, 

nomeadamente a imprensa escrita, têm desempenhado um papel relevante (Barroso, 2010; 

Magalhães & Stoer, 2002b; Pina, 2007): (1) agendando o debate sobre a educação e apresentando 

ideias que resultam de um “pensamento precipitado”, mas que se afirmam “como únicas e 

razoáveis” (Magalhães & Stoer, 2002b:16;19); (2) participando na “edificação de referenciais”, 

constituindo-se como “campos de mediatização e de regulação das políticas educativas” (Pina, 

2007:104), (3) fazendo a mediação entre a sociedade e o campo da decisão política, já que no que 

diz respeito à sociedade “todos os assuntos relativos à escola parecem revestir-se dum carácter 

muito familiar, legitimando qualquer actor social a participar no debate público sobre educação” 

(Ibid.:104).  

O tratamento dado aos temas educativos não reflectem, contudo, a investigação e o 

acompanhamento académico e a prática dos profissionais164, mas opiniões dos “newspaper 

                                                
164 Essa situação foi exposta num estudo conduzido por Barroso (2010) relativo ao envolvimento de diferentes actores (deputados, 
ministros, sindicatos, grupos de trabalho, imprensa e escolas) e de diferentes tipos de conhecimento, na acção pública referente à 
gestão escolar e reforço da autonomia das escolas entre 1986 e 2009. Constatou o autor que: (1) o envolvimento de actores diversos 
com diferentes interesses e pontos de vista é uma das características da acção pública, sendo também fonte de conflito e disputa; (2) 
a utilização de conhecimento científico é reduzida, pois por um lado, “a produção académica é dominada por uma perspectiva crítica 
(…) e pela abordagem política dos fenómenos educativos”, por outro lado, o “’tempo’ da investigação académica não [é], muitas 
vezes, compatível com o ‘tempo’ da decisão política” (Ibid.:45); (3) os ministros da educação procuram o “conhecimento ‘útil’ para 
orientar a decisão política” e apelam “à realização de estudos de ‘investigação avaliativa’, com o fim de identificar ‘problemas’ e 
preparar a decisão política” (Ibid.:45); (4) os grupos ou comissões de trabalho criados por iniciativa ministerial para apoio à decisão 
política, produzem um “conhecimento híbrido”, com “referências genéricas e estudos ou a nome de especialistas para sustentar as 
suas críticas ou propostas e nunca apresentam informações ou dados resultantes de estudos de natureza científica ou produzidos por 
especialistas” (Ibid.:45-46); (5) a argumentação oscila entre as justificações de natureza jurídica (adequação ou não à legislação em 
vigor), ideológica, “boas práticas” (que remetem para o exemplo estrangeiro), técnico-científica (remetem para estudos de natureza 
técnica ou científica), truísmos (remetem para o senso comum), experiência (remetem para a experiência dos profissionais e 
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intellectuals” (Magalhães & Stoer, 2002b:15), que exprimem concepções políticas ou ideológicas ou 

remetem para uma certa racionalidade técnica que, identifica “’o certo’ do ‘errado’, a ‘boa política’ 

da ‘má política’”, sendo, também, recorrentes as críticas às ciências da educação (Barroso, 

2010:46).  

Barroso (2002:12) vislumbra nessas críticas uma estratégia que visa preparar a opinião 

pública para: 

“propostas de cariz ‘neo-liberal’, como sejam a privatização do ensino, a subordinação da educação à 
lógica de mercado, com a livre escolha da escola pelos país, a competição interescolas, etc., misturadas 
com outras de cariz mais conservador, como seja o primado das ‘aprendizagens básicas’ (back to basic), 
o reforço da autoridade, do rigor e da disciplina”.  
 

Surgem os discursos em favor da excelência académica, alicerçados na pedagogia explícita 

de transmissão, ou seja, “um desempenho escolar fundado na capacidade de reproduzir 

proficientemente o saber codificado ele próprio também como ‘excelente’” (Stoer & Magalhães, 

2005:32). 

Como ajuízam Magalhães e Stoer (2002b), em Portugal reavivam-se os discursos 

meritocráticos centrados “na responsabilidade individual dos alunos no sucesso/insucesso do 

processo educativo” (Ibid.:96-97), pois “a gestão da crise da escola para todos passa pela 

realização da etapa meritocrática tout court, sem se preocupar, em demasia, com a consolidação 

da dimensão democrática do processo” (Ibid.:97). E tal, conta com o apoio da classe média, pois os 

níveis de escolarização atingidos ameaçam as suas estratégias de classe que, até há pouco tempo, 

incluíam a coutada do ensino secundário, o trampolim que assegurava a entrada dos seus herdeiros 

na universidade e lhes garantia as posições sociais ambicionadas. 

Portugal vive a situação paradoxal de crise e consolidação da escola de massas (Magalhães 

& Stoer, 2002b; Teodoro, 2001b), uma vez que não garante a integração nem a mobilidade social, 

e vive uma relação tensa entre a escola democrática e a escola meritocrática (Estrela & Teodoro, 

2008). Teodoro (2010:9-10) assinala uma dupla crise, de regulação “porque não cumpre, em 

muitas situações, o seu papel de integração social e de formação para as novas exigências da 

‘economia do conhecimento’”, e de emancipação “porque não produz a mobilidade social 

aguardada por diversas camadas sociais para quem a frequência da escola, sobretudo nos seus 

                                                                                                                                              
cidadãos); (6) o debate público promovido por instituições do ensino superior - é nelas que se encontra “a maior concentração de 
pessoas e textos ligados à investigação e à produção de conhecimento especializado”-, reduz-se praticamente à “exposição conjunta 
de estudos, resultados e pontos de vista distintos” (Ibid.:46), além de se constatar que “o crescente recurso ‘à evidência científica’ 
como fonte de legitimação ou de informação para a decisão política”, conduz ao “condicionamento político da própria produção 
científica” (Ibid.:46); (7) a criação pelo Ministério da Educação de uma “tecnoestrutura”, “capaz de produzir um ‘conhecimento 
estatal’ próprio, compatível com as ‘necessidades’ do Ministério da Educação” (Ibid.:46). 
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níveis superiores, constituía o melhor meio de ascensão social, ou de reprodução do status 

alcançado”. 

Esta é a fase em que esgotado o modelo das grandes reformas, segue-se um ciclo 

classificado por Teodoro (2006:53) de “uma política incrementalista e de pequenos passos” que 

procura detectar os “nós críticos capazes de mudar a gramática da escola e de dar sentido à 

escolarização de largas camadas da população jovem”.  

Magalhães e Stoer (2006b:177-178) julgam que é chegado o momento de ultrapassar o 

“fosso” entre o “discurso político e o discurso pedagógico”, a “oposição estéril entre pedagogia e 

performance” e a “clivagem público-privado”, e apostar na “expansão qualitativa do sistema 

educativo” com base no reconhecimento e respeito pelas diferenças e na promoção “de um 

processo de ensino aprendizagem fundado no conhecimento como um valor em si mesmo”. 

Teodoro e Aníbal (2008:86) destacam, logo no início do século XXI, o lançamento do 

currículo nacional baseado em competências, anunciado “como participante de um modelo 

construtivista promotor de uma aprendizagem reflexiva e emancipatória”, mas que se transfigura 

“num modelo regulatório, vocacionado para a especialização e controlo de resultados”, mediante “a 

instituição de provas de avaliação externa e de exames nacionais”.  

A concepção do currículo por competências evidencia uma perspectiva mais pragmática do 

conhecimento “com a valorização de saberes de determinadas disciplinas” e uma visão utilitária da 

escola “com o recurso a orientações tecnicistas, incutindo-se nos alunos, pais e professores” essa 

visão (Pacheco, 2009:58). 

A regulação a partir dos resultados ganha pujança, quer nos ciclos governativos de 2002-

2004 quer no ciclo 2005-2009 (sob a égide de dois governos com diferentes orientações políticas, o 

primeiro de governação social democrata e o segundo socialista), em que emergem as políticas de 

racionalização que procuram, por um lado “’moralizar’ o sistema de escola pública com factor de 

justiça social e promoção da igualdade de oportunidades” e, por outro lado, “promover o controlo 

social, defendendo uma avaliação externa das escolas e dos professores por agentes da sociedade 

civil” (Teodoro & Aníbal, 2008:87). O currículo nacional e a cultura de avaliação que emerge 

(avaliação dos alunos, dos professores e das escolas) afectam o sistema de educação, pois a 

educação é interpretada como valor acrescentado aferido através dos resultados que produz, e os 

seus intervenientes julgados em conformidade (Pacheco, 2009). 

José Augusto Pacheco (2009:56) identifica nas reformas educativas das últimas décadas 

uma tendência para a “curricularização” evidenciada em mudanças que se restringem “a 
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alterações de disciplinas e cargas horárias na organização curricular, à revisão de normativos 

ligados à avaliação, à gestão de escolas, às faltas dos alunos e pouco mais, ficando de lado as 

mudanças estratégicas e inovadoras”. 

 A consonância na orientação das políticas educativas nacionais, independente da cor 

política de quem governa, confere actualidade à tese de Afonso (2000:37) que argúi que: 

“os governos actuais tendem a ter actuações muito semelhantes dada a hegemonia politica e económica 
do neoliberalismo - o que, a ser verdade, talvez implicasse (paradoxalmente) falar agora, já não de um 
neoliberalismo educacional mitigado, mas, antes, de uma política educativa claramente neoliberal”. 
 

 Barroso (2006:56) considera que em Portugal coexistem dois movimentos cuja oposição é 

apenas aparente: 

“por um lado, emergência de um discurso político (apoiado em alguns órgãos de comunicação social e 
grupos de interesse religiosos ou empresariais) que privilegia uma regulação pelo mercado (livre escolha 
da escola, profissionalização da gestão, controlo pelos resultados, autonomia e concorrência entre as 
escolas, etc.). Por outro lado, manutenção de práticas centralizadoras e burocráticas por parte da 
administração, reforço do poder das estruturas desconcentradas do Ministério, limitação da autonomia 
das escolas na gestão de recursos”.  
 

Segundo o autor, esses movimentos são complementares, cabendo ao discurso político a função de 

legitimar as práticas. 

 Assim, o campo das decisões educativas revelou-se um campo de conflito entre o discurso 

político e o discurso pedagógico, prevalecendo o primeiro face às exigências económicas e sociais 

ligadas ao projecto de modernização social e à consolidação do pensamento neoliberal. 

 

4.6. INTERVENÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

NACIONAIS 

 Portugal, no período que medeia o final da Segunda Guerra Mundial e a adesão à 

Comunidade/União Europeia (1986), foi objecto de programas de assistência técnica de 

organizações internacionais com actividade/interesse no campo educativo, como a OCDE, a 

UNESCO e o Banco Mundial (Quadro IX). Essas iniciativas cumpriram o duplo papel de legitimação 

e mandato (Teodoro, 2001b; 2003; 2006b), e integram-se na estratégia nacional “de renegociação 

da sua inserção no sistema mundial” (Teodoro, 2010:20). 

 Na década de 1950/1960, o enfoque da OCDE na educação prendia-se com a urgência de 

estimular o crescimento económico e inspirava-se na Teoria do Capital Humano (a qual assume o 

estatuto de legitimação científica). Arguía-se, então, que os sistemas educativos deveriam qualificar 
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os recursos humanos de modo a satisfazer as necessidades do crescimento industrial, contribuindo 

desse modo para o desenvolvimento económico. 

 A intervenção da OCDE iniciou-se com um exame à política educativa nacional (1959-

1960), após o qual se operacionalizou o “Projecto Regional do Mediterrâneo” que contou com o 

auxílio técnico da OCDE (e a participação de outros países, Espanha, Grécia, Itália, Turquia e 

Jugoslávia). Nesta primeira intervenção, a OCDE ficou associada a um conjunto de projectos “desde 

a criação da Telescola nos anos sessenta, enquanto resposta privilegiada ao prolongamento da 

escolaridade obrigatória, à diversificação do ensino superior e à criação de novas universidades no 

início dos anos setenta” (Teodoro, 2001b:410). 

 No período da crise revolucionária (1974-1975), a OCDE é perspectivada como baluarte do 

capitalismo e olhada com desconfiança, sendo substituída pela UNESCO, cujos peritos, em Agosto 

de 1975, apresentaram o relatório “Eléments pour une politique de l’éducation au Portugal”, no 

qual defendem a ideia de uma educação permanente, a democratização das escolas, a formação de 

quadros técnicos e culturais (Teodoro, 2003).  

 Normalizada a Revolução e definido como objectivo nacional a integração na Comunidade 

Económica Europeia, a UNESCO deixa de cumprir o papel de legitimação necessário ao país, sendo 

esse papel alocado ao Banco Mundial que, no campo da educação, “associava consultoria com 

ajuda, sob a forma de empréstimos financeiros” (Ibid.:47). 

 Após uma avaliação sumária à realidade educativa nacional, o Banco Mundial propõe o 

lançamento de um ensino superior de curta duração (que se materializará no ensino politécnico) e 

aprova um conjunto de empréstimos destinados à construção das escolas dos novos institutos 

politécnicos. 

 Na década de 1980, a OCDE renova o seu papel dominante de fonte de legitimação, o que 

decorre da iniciativa nacional de integrar o grupo de países da OCDE que participam no programa 

de exame às políticas educativas nacionais (suscitado pelo interesse das autoridades lusas em 

recolher contributos e reflexões diversos com vista à elaboração de uma lei de bases). Após esse 

exame, a OCDE enuncia os ensinos técnico e profissional como sectores a privilegiar e, coincidindo 

com a adesão à Comunidade/União Europeia, a prioridade centra-se no contributo da educação 

para a modernização da economia através da qualificação dos recursos humanos, de modo a 

responder aos desafios da integração europeia e da construção do mercado único. 

A partir de Janeiro de 1986, e consumada a integração nacional na Comunidade/União 

Europeia, o discurso das instituições europeias foca-se no “desenvolvimento do sistema de 
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educação, enquanto aspecto determinante da construção da modernidade” e assenta “numa 

racionalidade preocupada com a regulação social” (Teodoro, 2001b:415), assumindo a reforma 

educativa o estatuto de reforma estrutural e garante de progresso e modernização da economia (e 

da educação).  

Portugal enceta um processo de convergência (por vezes, mais imposta do que procurada) 

com os países europeus ao abrigo dos fundos estruturais e de coesão, através do “Programa de 

Desenvolvimento Educativo para Portugal” (PRODEP), iniciado em 1993 e sucessivamente 

prolongado até 2006, com a maioria dos fundos a serem encaminhados para a construção de 

escolas, equipamentos educativos e financiamento de acções de formação contínua de professores 

(Barroso, 2002).  

 

Quadro IX - Organizações Internacionais e Políticas Educativas Nacionais:  
O Caso de Portugal (1955-1986) 

 1955-1974 1974-1975 1976-1978 1979-1986 
Organização 
internacional 
dominante na 
assistência 
técnica 

OCDE UNESCO Banco Mundial OCDE 

Base política 
nacional de apoio 

Sectores 
industrialistas, 
tecnocratas e 
liberais do Estado 
Novo (em 
contraponto aos 
sectores ruralistas, 
principal apoio do 
regime nos anos 30 
e 40) 

Poder político-militar 
revolucionário + 
esquerda socialista, 
comunista e 
revolucionária 

Partido Socialista Nova Direita (AD) e 
Bloco Central (PS + 
PSD) 

Ideologia 
educacional 
dominante 

Ocdeismo Educação – 
democracia - 
cidadania, como 
sinónimo de 
socialismo 

Normalização da 
política educativa, 
como condição de 
uma democracia 
representativa 

Novo 
vocacionalismo e 
formação de 
recursos humanos, 
como resultado do 
mandato europeu 

Principais 
intenções/medidas 
de política 
educativa 

Expansão da 
escolaridade 
obrigatória pós-
primária, 
planeamento 
educativo, 
modernização da 
administração, 
criação de novas 
universidades e 
reforma do ensino 
superior 

Gestão democrática 
das escolas 
(autogestão), 
democratização do 
sucesso educativo, 
educação 
permanente, 
superação da 
divisão social do 
trabalho no acesso e 
na organização do 
sistema de ensino 

Ensino superior de 
curta duração, 
contingentação do 
acesso ao ensino 
superior (numerus 
clausus), reforço 
dos poderes da 
administração 
central da educação 

(Re)criação do 
ensino técnico e 
profissional 

Fonte: Teodoro (2003:35) 
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A cooperação nacional com a OCDE vai manter-se, nomeadamente através dos estudos 

conduzidos pelo “Centre for Educational Research and Innovation” (CERI), o projecto estatístico 

“Indicators of Educational Systems” (INES), e a participação em todas as edições do “Programme 

for International Student Assessment” (PISA). Em 2008, o país participou no “Teaching and 

Learning International Survey” (TALIS), primeiro inquérito sobre as condições de ensino e 

aprendizagem, encontrando-se já inscrito no ciclo avaliativo a decorrer em 2013165. Esquivou-se, no 

entanto, à participação no “Programme for the International Assessment of Adult Competencies” 

(PIACC) destinado à avaliação das competências dos adultos, aplicado em 2011, e também ao 

estudo “Assessment of Higher Education Learning Outcomes” (AHELO) orientado para a avaliação 

dos resultados das aprendizagens dos alunos do ensino superior, realizado em 2012. 

A decisão de adesão ao PISA foi governamental, aconteceu num momento em que o 

desempenho dos alunos integrava a agenda política nacional, conjugou-se com a percepção de que 

a participação conferia ao país uma maior projecção no palco político internacional, e foi concertada 

com o reconhecimento da expertise técnica da OCDE:  

“do ponto de vista técnico, está em causa o reconhecimento da competência e elevada expertise da OCDE 
e, do ponto de vista político, a percepção generalizada da OCDE enquanto actor privilegiado, conceituado, 
do mundo industrializado que projecta uma imagem de um futuro de modernização e desenvolvimento 
económico” (Afonso & Costa, 2011:117).  

 

E o efeito regulador do PISA rapidamente se naturaliza na decisão política nacional166, “os 

indicadores do PISA permitem aos governantes portugueses argumentar prioridades e as suas 

recomendações são levados em conta na elaboração de políticas, interferindo na agenda política 

educativa” (Ibid.:122), tal como corrobora o estudo conduzido por Natércio Afonso e Estela Costa 

(2009).  

Os autores correlacionam os resultados nacionais obtidos no PISA com um conjunto de 

decisões tomadas, na área das políticas educativas, pelo XVII Governo Constitucional (2005-2009), 

que “utilizou o inquérito da OCDE para justificar diversas reformas educativas”167, processando-se, 

                                                
165 Informação disponível em 
www.oecd.org/education/preschoolandschool/oecdteachingandlearninginternationalsurveytalis2013htm. 
166 Em Portugal, a mobilização do conhecimento em torno ou sobre o PISA é reduzida “imperando o silêncio dos investigadores em 
torno do inquérito e dos dados que produz” (Costa, 2011:98), o campo onde se revela mais activa é no campo político, “como 
depósito de ‘evidências’ que legitimam medidas específicas no campo da educação” (Carvalho et al., 2011:142). 
167 Afonso e Costa (2009:61) nomeiam como iniciativas decorrentes dos resultados do PISA: “o reajustamento do quadro de 
habilitações para a docência; as alterações das condições de acesso aos cursos de formação de professores do 1º ciclo [Programa 
de Formação em Ensino Experimental das Ciências]; os programas de Formação de Professores; a formação contínua e a alteração 
do grupo de docência para o ensino de Matemática, no 2º ciclo, bem como as novas regras de acesso e progressão à carreira; a 
implementação do Plano de Acção para a Matemática, do Plano Nacional de Leitura e do Novo Modelo de Avaliação do Desempenho 
Docente; a redimensionação das cargas horárias e as mudanças na organização curricular; o prolongamento do horário das escolas 
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na perspectiva dos autores, “uma mudança no processo de tomada de decisão política, em 

Educação, mais assente em fundamentação científica, na posse de evidências e menos em lógicas 

de decisão mais políticas e ideológicas” (Ibid.:54), indiciando uma “nova forma de fazer política, 

assente em dados, números e resultados e norteada, essencialmente, por critérios de natureza 

pragmática” (Ibid.:61). A evocação dos conhecimentos produzidos pelo PISA é visível nos diplomas 

legais, nos discursos oficiais do governo, nos textos institucionais, funcionando como mecanismo de 

legitimação da decisão política, justificando opções políticas pré-existentes (Ibid.). 

Portugal participou, ainda, em duas edições de um outro inquérito internacional conduzido 

pela “International Association for the Evaluation of Educational Achievement” (IEA), com intervalos 

de quatro anos, o “Trends in International Mathematics and Science Study” (TIMSS), que avalia as 

competências em Matemática e em Ciências. A participação nacional ocorreu em 1995 e em 2011, 

falhando as edições de 1999, 2003 e 2007. No estudo de 1995, Portugal participou nos dois níveis 

ISCED 1 (alunos de 3.º e 4.º anos) e ISCED 2 (alunos de 7.º e 8.º anos), tendo obtido resultados 

modestos (442 pontos). Em 2011, Portugal participou apenas com alunos do 4.º ano, tendo no 

desempenho em Matemática ficado na décima quinta posição, entre 50 países, com 532 pontos168; 

no desempenho em Ciências, Portugal ficou no 19.º lugar entre os 50 países participantes, com 

522 pontos, tendo também nessa área melhorado o desempenho face a 1995 em que obteve 452 

pontos169.  

Portugal integrou, ainda, pela primeira vez, a edição de 2011 do estudo Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS), conduzido também pela IEA, com um intervalo de 

cinco anos (os ciclos de aplicação anteriores foram em 2001 e 2006), o qual incide sobre as 

competências de leitura, com alunos apenas do 4.º ano, tendo ficado em 19.º lugar entre 45 países 

participantes, com 541 pontos170.  

No decurso da década de 2000, Elsa Estrela e António Teodoro (2008:157) detectam na 

agenda nacional uma “amálgama” de influências que advêm dos “projectos estatísticos” da OCDE 

e das “resoluções de cooperação” da União Europeia. Os projectos coordenados pelo CERI/OCDE 

têm influenciado a concepção das políticas nacionais, no que se refere “à organização das escolas, 

ao ambiente e impacto da aprendizagem, ao output das organizações educacionais e ao acesso à 
                                                                                                                                              
do 1ºCEB, onde se insere o conceito de Escola a Tempo Inteiro; a iniciativa ‘e-escolinha’ [inscrita no Plano Tecnológico, que atribui a 
cada criança do 1º ciclo de um computador com acesso à Internet]; o alargamento da acção social escolar; o relançamento dos 
Territórios Educativos e a revalorização dos edifícios escolares”. 
168 Informação disponível em http://www.portugal.gov.pt/media/793501/TIMSS%202011%MATH%204.pdf 
169 Informação disponível em www.portugal.gov.pt/media/793504/TIMSS%202011%20SCien%204.pdf 
170 Informação disponível em www.portugal.gov.pt/media/793498/PIRLS%202011%20Read%204.pdf 
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educação, participação e progressão” (Ibid.:158)171. As influências da União Europeia, segundo os 

autores, são observáveis nas políticas curriculares172 e nos programas, planos nacionais e projectos 

lançados pelo Ministério da Educação que “pretendem contribuir para a aproximação de Portugal 

aos países da União Europeia, no que concerne às metas traçadas e relativamente às quais ainda 

se encontra distante”, adquirindo a europeização da educação uma grande visibilidade (Ibid.:159).  

Teodoro e Aníbal (2008:82) concluem que é possível: 

“identificar processos de convergência com as políticas internacionais, convergência de que resultam 
políticas idênticas assumidas por partidos ideologicamente diferentes, bem como a produção de um 
discurso homogéneo, justificado pela incontornabilidade da necessidade de modernização que promete a 
aproximação aos países do centro. Discursos como o da valorização das competências, da avaliação 
externa como garantia de qualidade e instrumento de controlo, da desestatização das escolas, ou da 
regulação social, evidenciam uma progressiva internacionalização das políticas”. 
 

Contudo, convém não esquecer que a transferência das políticas sob a égide dos diferentes 

organismos foi mitigada pelo contexto económico, político e social nacionais, nas diferentes fases 

em que ocorreu, o que lhe conferiu um carácter híbrido, pois “a especificidade económica, política e 

social portuguesa não se anula com meras transposições do exterior que a tentação do centro 

acolhe” (Ibid.:88).  

Em suma, as políticas educativas e curriculares reflectem uma miscigenação resultante da 

recontextualização nacional das orientações emanadas das organizações internacionais globais e 

regionais. 

 

                                                
171 Entre as medidas concretas, detectadas por Estrela e Teodoro (2008:158-159) encontram-se a introdução dos exames nacionais 
a Língua Portuguesa e Matemática no final do ensino básico; a adopção e medidas e programas tendentes a melhorarem a 
performance dos alunos (face os resultados nacionais obtidos no PISA), tais como: “Plano Nacional de Leitura; Programa Escola a 
Tempo Inteiro; Plano Nacional de Matemática; Programa Nacional de ensino do Português; Definição dos tempos para cada área do 
currículo do 1º Ciclo; Novo enquadramento das Provas de Aferição; Novo enquadramento para apoio aos alunos estrangeiros; Reforço 
da componente experimental no ensino das Ciências; (…) a alteração do Estatuto da Carreira Docente, a aposta nos cursos 
profissionais de educação/formação, a ampliação do sistema de auxílios económicos a alunos carenciados e a alteração dos 
percursos dos alunos no ensino secundário, bem como da sua avaliação”. 
172 As implicações mais evidentes ao nível do currículo são “a introdução das TIC como disciplina curricular, o reforço da segunda 
língua estrangeira, a introdução de áreas curriculares não disciplinares (Estudo Acompanhado e Formação Cívica), a Educação para a 
Cidadania, as TIC e a competência em Língua Materna como áreas transversais do currículo e a generalização do Inglês no 1º ciclo. 
São igualmente criados os Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, com uma alusão explícita, no 
preâmbulo do articulado, às conclusões decorrentes do Conselho Europeu de Lisboa no que respeita à educação ao longo da vida” 
(Estrela & Teodoro, 2008:159).  
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II.O PROCESSO 

A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO 

1. GLOBALIZAÇÃO E POLÍTICAS EDUCATIVAS E CURRICULARES 

1.1. O DÉDALO EDUCAÇÃO-GLOBALIZAÇÃO 

A educação também se encontra enredada na complexa teia da globalização, e isso porque, 

como explicam Xavier Bonal, Aina Tarabini-Castellani e Antoni Verger (2007), a educação não pode 

ser excluída do conceito de globalização pois “los processos educativos están sujetos a câmbios 

externos a su sistema que repercuten en su función social y en su funcionamiento institucional” 

(Ibid.:13), visto que: 

“una de las transformaciones primarias relacionadas com la globalización se situa en el acceso a la 
información y en la velocidad de sus flujos, la educación se convierte en un input fundamental de los 
procesos productivos y en un factor clave de la competitividad en las economías capitalistas” (Ibid.:14). 
 

A globalização é, pois, um termo mobilizado na literatura “para justificar a reestruturação 

radical de sistemas educacionais estatais desde meados da década de 1980 na maioria dos 

Estados-nação capitalistas liberais do Ocidente e, cada vez mais, em muitos Estados-nação ‘em 

desenvolvimento’”(Blackmore, 2004:91).  

Sacristán (2008) enquadra a educação num contexto amplo que integra um conjunto de 

fenómenos diferentes mas entrelaçados, constituindo uma rede de intercâmbio, empréstimos e 

acordos de cooperação (Figura 1), que se constituem como “sistema intelectual para captar o 

sistema-mundo” (Ibid.:21) e a partir do qual é possível deduzir mudanças no sentido e orientação 

da educação: “a concepção da democracia e as suas implicações na educação, a ordenação do 

sistema educativo, a concepção e valorização do sujeito e a visão da aprendizagem: a sua 

finalidade, contexto, conteúdo e motivações” (Ibid.:21-22).  

Esse contexto geral “dá a ideia de um todo apesar de uma débil coesão”, pois as suas 

consequências são desiguais e complexas, uma vez que “é o resultado de imposições dos 

poderosos sobre os que estão em inferioridade de condições, de hibridações culturais, 

substituições, justaposições, etc.” (Ibid.:22). 
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Figura 1 - O Contexto da Educação no Nosso Tempo. 
Fonte: Sacristán (2008:21). 

 
Efectivamente, “la globalización altera el panorama del sistema de educación nacional 

tradicional”, sendo o impacto mais relevante “sobre la demanda de aptitudes y calificaciones” 

(Green, 2007:69-70), fruto da crescente e continuada competitividade global que compele cada 

Estado à promoção dos sectores ligados à economia do conhecimento, disparando a exigência por 

mais, e a procura de mais, oportunidades de aprendizagem. Sendo provável que o impacto da 

globalização na educação “se torne ainda maior no futuro, criando desafios e oportunidades 

inusitadas e imprevisíveis” (Dale, 2008a:13). Como observam Raymond Morrow e Carlos Alberto 

Torres (2004:34), a globalização fornece “a base racional para reorganizar o ‘princípio da 

correspondência’, que conecta (…) a economia e os sistemas educacionais”. 

Uma mestiçagem invade o processo nacional de formulação das políticas, marcado por 

complexas interdependências e influências “globais, distantes e locais” traduzindo-se, nas palavras 

de Ball (1999:132), num processo de “bricolage”: 

“trata-se de tomar emprestado e de copiar pedaços e segmentos de idéias de outros locais, aproveitando-
se de abordagens localmente testadas e experimentadas, remendando-as, canibalizando teorias, 
pesquisas, tendências e modas e, não raramente, saindo em busca de qualquer coisa que pareça, 
minimamente, funcionar. A maior parte das políticas são constituídas de montagens apressadas, de 
ensaios de tentativas e erro, que são retrabalhadas, remexidas, temperadas e modificadas através de 
complexos processos de influência, de produção de textos de disseminação e, em última análise, de 
recriação no contexto da prática”. 
 

Bernard Charlot (2007) considera que as relações que enredam a educação na teia da 

globalização devem ser olhadas à luz de quatro fenómenos distintos. O primeiro, circunscrevendo-se 
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às décadas de 1960 e 1970, quando a educação é submetida à lógica económica de um Estado 

Desenvolvimentista que procura mediante a qualificação da população estimular o crescimento 

económico, tendo subjacente a Teoria do Capital Humano, e contando com um amplo consenso 

social ao satisfazer as expectativas de mobilidade social das classes média e popular. Decorrente 

deste interesse do Estado Desenvolvimentista encontra-se o prolongamento da escolaridade 

obrigatória e a massificação da escola.  

O segundo fenómeno ocorre na década de 1980, emergindo um Estado Regulador que se 

guia pelas novas lógicas socioeconómicas adoptadas pelas empresas e baseadas na qualidade e na 

eficiência. O Estado retrai-se e guia-se pela ideologia da modernização com implicações directas na 

educação, pois, por um lado, “as novas lógicas requerem trabalhadores e consumidores mais 

formados e qualificados, quer para produzirem mercadorias ou serviços, quer para utilizá-los” 

(Ibid.:131) e, por outro lado, “a escola deve levar em conta as novas lógicas na sua própria 

organização. Passa a ser interpelada sobre a sua qualidade e avaliada repetidamente” (Ibid.:131). 

O terceiro fenómeno, a globalização que se sustenta na ideologia neoliberal a qual progride 

no campo da educação “pela mão” de organizações internacionais de natureza intergovernamental 

como a OCDE, o FMI, o Banco Mundial e a OMC. O destaque vai para a OCDE considerada o 

“reservatório para idéias” e “o centro do pensamento neoliberal no que tange à educação” 

(Ibid.:133). 

O quarto fenómeno centra-se no movimento altermundialista que, em reacção à 

globalização neoliberal, defende a educação como “um direito humano prioritário e inalienável para 

toda a vida” (Ibid.:135), advogando a escola pública para todos. 

Ainda, no âmbito da lógica económica, Phillip Brown e Hugh Lauder (2007) radicam a 

relação da globalização com a educação nas mudanças que se registam nas regras de elegibilidade, 

compromisso e criação de riqueza do sistema capitalista. Relativamente à elegibilidade, os Estados-

nacionais expostos à competição internacional perdem a capacidade de controlar as actividades das 

empresas transnacionais, as quais “no solo son las responsables de una creciente proporción de 

comercio transfronterizo, sino que también son la mayor fuente de nuevas inversiones en 

tecnología, empleos y formación técnica” criando uma “subasta global para inversiones, tecnología 

y trabajo” (Ibid.:259). O compromisso refere-se à relação entre governos, empresários e 

trabalhadores, cuja principal mudança reside no aparecimento do modelo de mercado, pelo que a 

prosperidade dos trabalhadores “dependerá de su capacidad para comerciar con sus habilidades, 

conocimiento y perspicacia emprendedora en un mercado global sin trabas” (Ibid.:261). Quanto às 
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regras de criação de riqueza, emergem novos sistemas baseados no conhecimento e na 

flexibilidade do sistema produtivo, pelo que a vantagem competitiva de cada Estado-nação “depende 

de la mejora de la calidad y de la productividad del capital humano. Conocimiento, aprendizaje, 

información y competência técnica son las nuevas materias primas del comercio internacional” 

(Ibid.:262). 

Concluem os autores que os governos nacionais, independentemente da filiação política, 

“han declarado que lo que va a moldear definitivamente la división laboral y la prosperidad nacional 

es la calidad de la educación y de los sistemas de formación”, pelo que cada Estado-nação para 

garantir a sua competitividade económica vê-se obrigado “a competir en lo que se conece como la 

guerra del conocimiento” (Ibid.:263). Bonal et al. (2007:14) denominam esta renovada necessidade 

em “acumular conocimiento, hacerlo de forma rápida y disponer de capacidad para transformar ese 

conocimiento en producción material o simbólica capaz de generar valor añadido” como os “nuevos 

target” das empresas e dos Estados. 

As implicações sobre os sistemas educativos são significativas e profundas pois alteram: 

“los requerimientos educativos necesarios para los nuevos procesos productivos, los procesos de 
selección de qué conocimiento debe ser considerado socialmente válido, los incentivos del capital para 
buscar benefícios en el mercado de la educación, las estrategias de planificación educativa de los Estados 
en la pugna por el mejor capital humano, los diferenciales en las primas salariales de cada nivel 
educativo, los umbrales del nivel educativo adquirido para escapar de la pobreza o los sistemas de 
profesionalización del trabajo docente” (Ibid.:14). 
 

O consenso global que se (re)constrói em redor da educação gira em torno da “produção de 

resultados estipulados de forma clara, ao menor custo possível”, pois numa economia globalizada, 

a vantagem competitiva de cada nação reside na “produção de uma força de trabalho educada e 

‘julgada segundo padrões internacionais’” (Lingard, 2004:62), renovando-se a consideração da 

educação como “um dos elemento da política econômica e é considerada vital para a vantagem 

competitiva das nações” (Ibid.:72). 

Também Dale (2007:93) acredita que “los efectos más notables de la globalización en la 

política educativa surgen como consecuencia de la reorganización de las prioridades de los Estados 

para conseguir una mayor competitividad”, pois a característica mais marcante do Estado 

competitivo “es que prioriza las dimensiones económicas de sus actividades por encima de todas 

las otras”. Jill Blackmore (2004:91), de igual modo, admite que a educação é “moldada para se 

tornar o braço direito da política econômica nacional”, sendo encarada, simultaneamente, como o 

problema devido à incapacidade de “proporcionar uma força de trabalho flexível e polivalente”, e 



 

 237

como a solução capaz de “atualizar capacidades e criar uma fonte de renda nacional de 

exportação”.  

Numa reflexão similar, Nico Hirtt (2001:01) associa as necessidades da economia 

capitalista global ao conteúdo das reformas educativas desencadeadas em inúmeros países, as 

quais preconizam a: 

“descentralização, desregulamentações, autonomia crescente dos estabelecimentos escolares, reduções 
dos programas, ‘abordagem pelas competências’, diminuição do número de horas aula para os alunos, 
parcerias com o mundo do trabalho, introdução maciça das tecnologias de informação e da comunicação 
(TIC), incentivo ao ensino privado e pago”. 

 
 António Nóvoa (1998:93) conclui que a educação é afectada pela globalização por motivos 

de diversa ordem:  

“économiques, étant donné la redéfinition des liens entre l’éducation et l’emploi; culturelles, car il faut 
tenir compte d’un ensemble plus vaste et diversifié d’histoires et de systèmes de croyance; politiques, 
puisqu’il y a une reconfiguration des pouvoirs et du concept traditionnel de souveraineté”. 

 
A naturalização de uma internacionalização das políticas educativas que se insinua a 

diversos níveis, “ao nível do estabelecimento da agenda política para a educação, da 

conceptualização das políticas e ao da implementação” (Magalhães & Stoer, 2006:13), parece 

indiciar um putativo consenso ideológico global em matéria educativa (Antunes, 2001; 2008; 

Azevedo, 2000; 2007; Lingard, 2004; Hirtt, 2001; Seixas, 2001), suscitando diversas hipóteses: a 

emergência de um processo de “globalização das políticas educativas” (Seixas, 2001:209); uma 

“globalização dos discursos ideológicos” conduzindo à “produção de políticas hibridizadas” (Ball, 

1999:122); a “construção de uma ordem e um novo modelo educativo de ambição mundial” 

(Antunes, 2008:145); uma agenda globalmente estruturada para a educação (Dale, 2001); “uma 

comunidade de políticas educacionais globais” (Lingard, 2004:73); ou, como refere Jürgen 

Schriewer (1996), que destaca o sector educativo como aquele onde mais se aprofundou o 

processo de internacionalização173, um fenómeno de elevado “grau de padronização” quer nos 

discursos quer nas medidas políticas:  

“en ningún otro ámbito de la política pública, ni en la política económica, social o medioambiental, existe 
tan alto grado de estandarización global de las estructuras organizativas, de los modelos relevantes para 
la política y el discurso de la reforma, como en la política educativa y en la investigación educativa 
orientada hacia la política” (Ibid.:30). 

 
Antunes (2008:101) conclui que as coordenadas que orientam o campo da educação têm 

uma natureza transnacional e reagem a imperativos e constrangimentos de origem global:  

                                                
173 Schriewer (1996:17) considera a internacionalização “el término gemelo más reciente de ‘globalización’”, aplicando ambos à 
“armonización transnacional de los modelos y las estructuras sociales”. 
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“(i) muitas decisões fundamentais têm lugar em fóruns supranacionais; (ii) os modelos, as orientações, 
os programas tomam forma e emanam de organizações internacionais e (iii) as acções públicas e 
colectivas ganham força através de movimentos, alianças, campanhas que envolvem as opiniões públicas 
e populações de âmbito global”. 
 

Fica claro que no contexto actual falar de, e compreender, a educação, implica conhecer a 

política económica prosseguida, as suas necessidades e pressões, enquadradas em processos 

multidimensionais complexos e contraditórios, em rápida e profunda transformação a que se chama 

globalização. 

 

1.2. SIGNIFICADO(S) E IMPLICAÇÕES DOS PROCESSOS DE GLOBALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS 

EDUCATIVAS E CURRICULARES 

No sentido de solucionar determinados “problemas educacionais” estão a ser adoptadas 

por diferentes Estados “soluções genéricas de política”, o que sugere, na óptica de Ball (1999:121) 

a emergência de um novo “currículo oculto” marcado pelo recurso a soluções “tomadas de 

empréstimo do mundo empresarial” e que afectam a “forma da oferta de educação”, o seu 

significado, a experiência de aprendizagem e a “natureza da cidadania” (Ibid.:121). 

Dale (2006a:45) fala da emergência de uma “estratégia ‘transformativa’ para a mudança” 

que desafia “os parâmetros existentes, tradicionais”, através da “’mercadorização’ da 

escolarização, que desafia e que, efectivamente, parece ter derrubado as concepções tradicionais 

acerca da educação como serviço público”. 

Charlot (2007) perante esses desenvolvimentos, assinala a sua apreensão face à 

globalização de feição neoliberal que considera a educação “como uma mercadoria entre outras, 

num mercado ‘livre’ onde prevalece a lei da oferta, de demanda e da concorrência” e, como tal, 

deve “ser rentabilizada no mercado dos empregos e das posições sociais” (Ibid.:135, 136).  

Também Nicholas Burbules e Carlos Alberto Torres (2004:19) manifestam a sua 

inquietação face à “versão neoliberal da globalização”, presente na agenda educativa patrocinada 

pelas organizações bilaterais, multilaterais e internacionais, que privilegia “certas politicas de 

avaliação, financiamento, padrões, formação de professores, currículo, instrução e testes” 

afectando o ensino e a aprendizagem, e introduz instrumentos mercantis “para regular as trocas 

educacionais e outras politicas que busquem reduzir o patrocínio e o financiamento estatal e impor 

modelos de administração e eficiência emprestados do setor empresarial como um arcabouço para 

a tomada de decisões envolvendo a educação”. 
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Parece, pois, que as necessidades da economia global transportam consigo “uma nova 

concepção de desenvolvimento, adjectivado de sustentável, que traz novamente para primeiro plano 

a teoria do capital humano” (Estrela & Teodoro, 2008:135), alterando quer a natureza das políticas 

educativas quer o seu modo de produção, “mudou sua ênfase, de insumos e processos para 

resultados, do liberal para o vocacional, do valor intrínseco da educação para o seu valor 

instrumental, e de medidas qualitativas para medidas quantitativas de sucesso” (Blackmore, 

2004.92). 

Dale (2007) argúi que a expansão dessa alteração deve-se ao facto de a globalização lançar 

desafios semelhantes aos Estados e estes formularem respostas similares, no entanto isso não 

significa uma homogeneização das soluções, pois “la naturaleza y el impacto de los efectos de la 

globalización varían enormemente entre diferentes países, según su posición dentro de la economía 

mundial y regional” (Ibid.:90). Além disso, os efeitos da globalização são mediados pelas estruturas 

nacionais, nomeadamente sociais e culturais, pelo que “ni la globalización es un proceso 

homogéneo, ni son homogéneos sus efectos” (Ibid.:91), e há que ter em conta “as dinâmicas 

sociais dentro da sociedade civil [que] exercem uma forte pressão sobre a política do Estado para a 

Educação” (Estrela & Teodoro, 2008:137). 

Bob Lingard (2004:59) mobiliza o conceito “globalização vernacular” para explicar o 

fenómeno de convergência e divergência que acompanha a reestruturação educacional à escala 

global: “a aparente convergência de políticas educacionais entre nações, facilitada por uma 

interconexão global maior e uma emergente comunidade global de políticas educacionais – são 

mediadas, traduzidas e recontextualizadas dentro de estruturas educacionais nacionais e locais”.  

Joaquim Azevedo (2007:13) frisa que a convergência no campo educativo é comprovada 

“quer na similitude da retórica subjacente – as exposições de motivos, as contextualizações sociais 

e os objectivos gerais – cujos traços principais quase se decalcam de país para país, quer [na] 

simultaneidade da sua enunciação”. Elementos que, na perspectiva do autor, revelam quer “um 

relativo consenso ideológico entre políticas educativas nacionais de diferentes países”, quer “um 

progressivo grau de padronização de estruturas organizativas e de modelos curriculares” (Ibid.:13). 

No entanto, Dale (2007:89) relembra que as diferenças nacionais permanecem apesar da 

expansão da globalização, o que lança dúvidas sobre a convergência: 

“aunque la globalización representa un nuevo conjunto de normas, no existe razón alguna para esperar 
que todos los países interpreten esas normas de idêntica forma, o que jueguen según esas normas de 
idéntica forma. De hecho, se puede argumentar que la restricción de la discrecionalidad en las políticas 
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de los Estados no tiene por qué provocar una mayor convergência entre sus políticas que la existía bajo la 
libertad formal de la que gozaban antes”. 
 

Os efeitos da globalização nas políticas educativas nacionais são, por conseguinte, alvo de 

atenta reflexão. Alguns autores entendem que tais efeitos não exprimem numa uniformização ou 

homogeneização das políticas, orientações e práticas educativas (Afonso, 2001; Dale, 1999;2001; 

2007; Barroso, 2003; Green, 1997; Nóvoa, 1998; Seixas, 2001; Teodoro, 2001b). Embora a 

globalização promova a interacção entre actores e instituições, e a transferência de políticas de um 

contexto para o outro, muitas vezes, sob a forma de cooperação internacional (Crespo & Chávez, 

2002), não se pode negligenciar o facto de ser uma “globalização vernacular” (Lingard, 2004), pois: 

(1) a intensificação das relações transnacionais apesar de originar fenómenos complexos de 

“convergências, isomorfismos e hibridações entre as diferentes culturas nacionais”, estes “estão 

longe de conduzir a uma cultura global” (Santos, 2001:53); (2) o processo não é linear nem 

unidimensional, há uma panóplia de respostas “locales, régionales et nationales (...) un peu partout, 

on assiste à des mouvements de dé-localisation/re-localisation des appartenances et des identités 

nationales et culturelles” (Nóvoa, 1998:93); (3) os grupos receptores nacionais promovem 

processos de reinterpretação e de adaptação, o que significa que: 

“los modelos ofrecidos transculturalmente son seleccionados, en este nuevo ambiente, según los 
intereses prevalecientes, adaptados a las situaciones y necesidades específicas, reinterpretados de 
acuerdo con líneas culturales y, en grados históricamente diversos, transmutados en reformas 
estructurales” (Schriewer, 1996:38); 
  

(4) o processo de configuração das políticas nacionais é confrontado pela permanência de 

especificidades nacionais, de espaços de ambiguidade e mesmo resistências (Afonso, 2001); (5) o 

contexto da prática é delimitado pelo hibridismo e recriação (Ball, 1999); (6) a alteração das 

políticas nacionais por acção da globalização não significa a remoção das especificidades nacionais 

“globalization may change the parameters and directions of state policies in similar ways but it does 

not inevitably override or remove existing national peculiarities” (Dale, 1999:4-5); (7) as 

semelhanças a nível macro “mascaram e falseiam a diversidade de políticas efectivas que são 

postas em prática, suas origens e efeitos”, não obtendo correspondência a nível micro (Barroso, 

2003:27); (8) “se, por um lado, a globalização é um referente para as políticas de homogeneização 

do currículo, especialmente ao nível do currículo prescrito, por outro, contribui para a diversidade 

das práticas de formação” (Pacheco, 2011a:78). 

 Green (1997:171) defende que embora os sistemas educativos nacionais “have been 

partially internationalized through increased student and staff mobility, through widespread policy 
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borrowing and through attempts to enhance the international dimension of curricula at secondary 

and higher levels”, não correm perigo de extinção, pois na maioria dos países a educação continua 

a ser encarada como um “process of nation-building which involves both economic and social 

objectives. Education systems are still national institucions devoted, in varying degrees, to the 

preparation of future workers and the formation of future citizens” (Ibid.:181), e meio de promoção 

da coesão social, dos valores e cultura nacionais. 

Teodoro (2001b; 2003) ao sublinhar que os efeitos da globalização são reconhecíveis nas 

políticas educativas de diversos países, destaca, porém, que nos países centrais esses efeitos 

sentem-se “através da fixação de uma agenda global, e não tanto pela afirmação de um mandato 

explícito” (Teodoro, 2001b:151-152), a qual é patente nos países periféricos (Estrela & Teodoro, 

2008). Este investigador propõe a designação de “globalização de baixa intensidade” (termo 

cunhado de Santos, 2001) para o fenómeno educativo, em virtude da “mediação obrigatória dos 

Estados nacionais na formulação das respectivas políticas, condicionada em geral por fortes 

movimentos sociais internos” (Teodoro, 2003:61)174.  

 Considerando as diferenças entre políticas e práticas educativas, Luiza Cortesão e Stephen 

Stoer (2001:372) defendem que a educação é simultaneamente um “localismo globalizado” e um 

“globalismo localizado”. Argumentam que a escola pública, gratuita e laica é um localismo europeu 

que se globalizou; por outro lado, a escola actual “sofre, mais uma vez a partir do espaço europeu, 

um processo de internacionalização que promove a heterogeneização e a diversidade no seu 

interior, sendo ambas identificadas com a construção europeia” (Ibid.:372-373). 

 Uma posição discordante assume John Meyer (2000) arguindo que a globalização está a 

contribuir para a reconstrução de currículos educativos idênticos para formar “estudantes 

globalizados”, reunindo algumas provas: (1) a “sociedade global fornece modelos que influenciam 

bastante os sistemas educativos nacionais”, suscitando “isomorfismos nas configurações 

educacionais em todo o mundo”; (2) os “padrões de influência ou domínio” podem ser entendidos 

como “configurações centrais ou hegemónicas, que se tornam numa espécie de modelo para todos 

os países”; (3) o “emergente sistema educativo global” tem os seus próprios agentes que “alteram 

e globalizam as configurações educacionais preferenciais”; (4) “os padrões curriculares tradicionais 

                                                
174 Azevedo (2007:24-25-26) discorda com esta classificação, arguindo que devido ao “facto de as políticas educativas serem (por 
agora) obrigatoriamente mediadas pelos Estados nacionais, não nos parece correcto partir do pressuposto de que a educação 
constitui um caso de globalização de baixa intensidade”, pois “essa posição implica considerar que, no campo da educação, as 
trocas (importa repetir: entre países, interesses, actores ou práticas) e as relações de poder não são desiguais, nem sequer são 
marcadas pela posição que os países ocupam no sistema mundial”, e “se alguns fenómenos educativos são lentos e ambíguos, 
outros irrompem velozes, numa clara predominância do global sobre o local”. 
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(...) são agora menos legitimados e aceites, devido ao seu carácter nacionalista e etnocêntrico” 

(Ibid.:16). Conclui o autor que o moderno currículo mundial “é gerado por profissionais, 

associações e processos de modelação que constroem, apesar de o fazerem ao nível nacional, 

currículos ajustados a uma sociedade mundial imaginada” (Ibid.:23). 

 Dale (2008a:21) prossegue uma outra abordagem, assume que a globalização desafia o 

currículo como processo e como projecto, pois: 

“a relação entre a globalização e currículo é que a questão está se tornando não tanto uma questão de 
‘atualizar’ os conteúdos do currículo como recipiente, mas uma questão em que a própria forma ou 
desenho do recipiente e o seu lugar nos processos educacionais, estão passando por uma mudança 
significativa”.  
 

Tal sugere, segundo o autor, mais do que modificações uma transformação do currículo 

determinada pela “nova economia global do conhecimento “ pelo que o currículo “não pode ser 

pensado exclusivamente em relação a questões nacionais, ou tratado apenas no nível nacional” 

(Ibid.:20)175. Assim: 

“as competências terão prioridade sobre o conhecimento de conteúdos, e o universalismo dará lugar a 
ofertas sob medida (customizadas) até o ponto da ‘aprendizagem personalizada’. ‘Por via das dúvidas’, a 
provisão educacional, a base tradicional do currículo, dará lugar à provisão ‘na mesma hora’, e 
finalmente à provisão ‘exatamente para mim’, a qual deve ser alcançada através da Aprendizagem ao 
Longo da Vida ‘em qualquer lugar, a qualquer hora, por qualquer provedor’” (Ibid.:21). 

 

Pacheco (2009:50) conclui que “no contexto de decisões globalizadas”, o currículo 

enquanto “veículo de conhecimento” ganha uma nova centralidade, sendo “valorizado como um 

recurso económico” e sujeito a um processo de ressignificação imposto pelo contexto 

hipercompetitivo da economia e sociedade do conhecimento. Decorrente dessas novas exigências: 

“a globalização cria e alarga os mecanismos que instituem padrões curriculares uniformes e homogéneos 
em termos de aprendizagens, e seus níveis e ciclos de organização curricular, com conteúdos orientados 
para a qualificação de uma mão-de-obra flexível face às contingências de uma ordem mundial” (Ibid.:50-
51). 
 

Uma abordagem conciliatória é desenvolvida por Azevedo (2000; 2007) ao convocar duas 

teorias opostas que, no seu entender, devem ser tidas em conta no campo educativo, a teoria da 

convergência e a teoria da divergência. A teoria da convergência defende que a intensificação dos 

contactos internacionais e os tratados de cooperação bilateral e multilateral contribuem para que 

cada país esteja disposto a abandonar a sua autonomia cultural, contribuindo para uma crescente 

                                                
175 Dale (2008a:21) regista que a gramática da escolarização e as necessidades específicas de cada Estado-nação determinaram no 
passado “o desenho do recipiente curricular” e o “lugar do currículo” que “deveria incorporar as metas e objectivos da educação 
através da determinação de qual conteúdo deveria ser ensinado, e como, nas escolas”. No entanto, a globalização alterou “a posição 
do ‘nacional’ tanto no mandato quanto na governação da educação, e a demanda das escolas no que é representado como 
Economia Global do Conhecimento muda de conhecimentos de conteúdo para competências” (Ibid.:21). 
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harmonização dos sistemas educativos. Assim, “à medida que os países mais desenvolvidos (do 

centro) adoptam certas medidas e essas medidas se apresentam como convergentes entre si, cria-

se um poderoso factor de homogeneização mundial” (Azevedo, 2000:147). A convergência é 

sustentada pela imitação, pela aprendizagem, pela pressão do sistema social e:  

“pelo desenvolvimento da economia de mercado e pelo seu peso avassalador no espaço mundial e pelo 
enorme poder disseminador da ‘opinião’ da elite internacional – líderes políticos, peritos, agências 
internacionais e consultores técnicos” (Ibid., 2007:37). 
 

No entanto, é necessário ter em consideração a persistência de “fortes ‘coerências societais’ que 

configuram, no espaço nacional-local, assinaláveis divergências (...) resultantes de um labor de 

reinterpretação nacional-local promovido tanto pelos decisores políticos como pelo jogo dos actores 

sociais” (Ibid., 2000:151). A divergência é assegurada pelas: 

“diferenças no nível de desenvolvimento económico (desigual posicionamento na economia capitalista) ou 
na diferenciação de sistemas políticos (é o caso da Espanha e de Portugal na Europa, longamente sob o 
efeito social e político da ditadura), seja pela persistência de valores e de tradições históricas com 
expressão social coerente e formal, seja pelas diferentes dinâmicas sócio-históricas que caracterizam 
cada sociedade, e pelos conflitos de interesses que aí jogam, ou ainda pela disparidade dos recursos 
disponíveis e afectos à educação escolar” (Ibid., 2007:37). 
 

Lingard (2004) assume a perspectiva de uma convivência tensa entre a homogeneização e 

a heterogeneização no âmbito dos efeitos da globalização: 

“inter-relações locais, nacionais e globais estão sendo reconstituídas, mas mediadas pela história do local 
e do nacional e pela política bem como pela hibridização, uma importante característica cultural 
resultante dos fluxos multidirecionais da globalização cultural e da tensão entre homogeneização e 
heterogeneização” (Ibid.:60). 
 

Gita Steiner-Khamsi (2005:126) assume que, na perspectiva culturalista, os sistemas 

educativos não caminham no sentido de uma convergência segundo um modelo único de reforma 

educativa: 

“ce qui est en train d’être égalisé et ce qui est perçu comme la convergence internationale des systèmes 
éducatifs nationaux, c’est le langage international et les pavillons de complaisance dont les politiciens et 
les décideurs politiques se servent quand ils mettent en pratique leurs programmes politiques dans le 
cadre de la réforme éducative”176. 
 

Uma reoganização das políticas educativas e curriculares está a ser encetada à escala 

global, e perante problemas similares procuram-se soluções comuns, partilhando-se uma mesma 

linguagem conceptual, prioridades e propostas que abrigam a percepção de uma convergência e 

harmonização, porém a sua transferência é mediada pelos factores nacionais, designadamente a 

                                                
176 “Pavillons de complaisance” é uma expressão, utilizada por James Lynch (1998), para designar “des réalités éducatives qui ont 
récemment reçu des financements internationaux” (Steiner-khamsi, 2005:108), que resultaram de projectos forjados no contexto da 
cooperação internacional, construídos em torno de conceitos que visam atrair o apoio público e o financiamento, porém, após a sua 
aprovação, os seus responsáveis afectam os fundos a outros fins. 
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posição de cada país no sistema mundial e as caracterísicas económicas, sócio-culturais e outras 

condicionantes externas que fracturam essa putativa homogeneização. 

 

1.3. MANDATOS DE RAÍZ GLOBAL ENDEREÇADOS AOS SISTEMAS EDUCATIVOS NACIONAIS 

Afirma Dale (2007:88) que é fundamental conhecer a natureza da globalização que afecta a 

educação de modo a “rastrear con más precisión cómo y con qué consecuencias afecta a las 

políticas nacionales”. Um itinerário possível prende-se com os mandatos177 económico e social 

endereçados aos sistemas educativos nacionais, pois a globalização “envolve forças sociais e 

econômicas operando supranacionalmente e transnacionalmente” (Dale 2008a:19).  

Antunes (2008:182) argumenta, precisamente, que as coordenadas que enquadram a 

educação são económicas e sociais, “as políticas económicas para a competitividade e as políticas 

sociais focadas na sustentação da coesão social básica, envolvendo inclusão e controlo sociais”. E o 

currículo, enquanto construção social e território político, torna-se espaço de poder oscilando entre a 

disputa e o conflito, actuando “ideologicamente para manter a crença de que a forma capitalista de 

organização da sociedade é boa e desejável” (Silva, 2000:98-99), e torna-se central nos mandatos 

socioeconómicos, consolidando determinada gramática curricular e validando certos conhecimentos 

pois: 

“as reformas educacionais e curriculares que estão sendo actualmente levadas a efeito em vários países, 
sobretudo no contexto das reformas económicas e sociais chamadas de neoliberais, baseiam-se, em 
geral, em alguma teoria educacional, pedagógica ou curricular que é, então, imposta a todo o sistema 
educacional” (Ibid.:85). 
 

 O mandato económico funda-se numa retórica técnico-funcionalista, em rápida expansão, 

pois é difundida pelas organizações internacionais, e alimenta num novo senso comum no campo 

da educação e na formulação das políticas nacionais (Azevedo, 2000; 2007). 

 A sua emergência é a réplica de cada Estado-nação à chamada “competitividade estrutural” 

a qual impele as nações “a competir entre si para atrair os investimentos das ETN e para apoiar as 

suas próprias empresas na competição global” (Murteira, 2003:48). 

As linhas mestras desse mandato assentam, na perspectiva de Licínio Lima (2002), na 

racionalidade económica, na optimização, na eficácia e na eficiência, recorrendo à ideia da empresa 

como modelo de inovação, resposta e adaptação às pressões do mercado, expressando-se na: 

                                                
177 Adopta-se a conceptualização de mandato preconizada por Dale (1989:66): “conceptions of what it is desirable and legitimate for 
the education system to seek to bring about”. O autor sublinha que, por vezes, coexistem vários mandatos, atribuindo diferentes 
prioridades ao sistema educativo. 
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“crença nas capacidades reguladoras do mercado, na concorrência e na competitividade, nas ideologias 
meritocráticas e no sucesso, no racionalismo económico, na empresa como sinónimo de organização, 
nos resultados quantificáveis, no controlo da qualidade” (Ibid.:19). 

 
 Esta retórica técnico-funcionalista supre progressivamente o discurso da democratização178 e 

toma como referência os sistemas económicos mais desenvolvidos e competitivos “forjando-se 

deste modo um efeito mimético, que parte dos países periféricos em direcção aos países do centro 

do sistema económico mundial, efeito este que vai moldando novas políticas nacionais 

‘consensuais’ de educação e de formação” (Azevedo, 2007:59). Esses consensos são estratégicos 

para a formulação das políticas educativas, pois criam a ilusão de uma ampla convergência de 

interesses dos diversos sectores da sociedade. 

Antunes (2000:125) observa que o modelo técnico-funcionalista prescreve e justifica a 

orientação vocacionalista179 a imprimir ao sistema educativo, tornando-o mais próximo do sistema 

produtivo, através de vários cenários: (1) alterações na estrutura e organização do sistema 

educativo com a diversificação de percursos e vias escolares; (2) alterações no conteúdo da 

educação mediante a socialização dos alunos com as competências ligadas ao sistema produtivo; 

(3) reorganizações curriculares que poderão incluir ou induzir orientações para posições no sistema 

ocupacional.  

Uma “nova ortodoxia” incrusta-se pois na elaboração das políticas educativas, cujos 

principais traços são: (1) o estímulo à economia nacional mediante a “conexão entre escolarização, 

emprego, produtividade e comércio”; (2) fomento das “habilidades e competências relacionadas 

com o emprego”; (3) o controlo dos conteúdos curriculares e da avaliação; (4) a redução das 

despesas públicas em educação; (5) o envolvimento da comunidade no processo educativo, 

mediante a “pressão da escolha exercida pelo mercado” (Carter & O’Neill, citados por Ball, 

1999:126). Esses desenvolvimentos acabam a jusante por confluir na “instauração de uma cultura 

curricular de prestação de contas” (Pacheco, 2009:56-57) ao implicar um reforço do currículo 

nacional e o controlo dos resultados das aprendizagens no âmbito da ideologia de mercado. 

                                                
178 Lima (2002) refere que o discurso da democratização é reconvertido e subordinado à ideologia da modernização e as finalidades 
políticas estabelecidas em função desta. Constrói-se uma nova semântica utilizando velhas palavras (democratização, participação, 
autonomia, descentralização, justiça social) com novos significados. Verifica-se, ainda, “uma tendência no sentido de remeter a 
democratização para o discurso político e normativo mais visível, presente em leis fundamentais, ao passo que o discurso da 
modernização tende a estar presente de forma mais constante nos domínios da regulamentação e da acção política, domínios mais 
operativos e implementativos e, por isso, aparentemente menos sujeitos a critérios de conveniência discursiva” (Ibid.:22-23). 
179 A orientação vocacionalista é definida pela autora como a “socialização geral de todos os frequentadores para o mundo das 
empresas e do emprego” através da “estruturação e tradução de conteúdos e processos de trabalho, que genericamente estruturam 
o sistema produtivo, em conteúdos e actividades de aprendizagem escolar” (Antunes, 2000:125, 126). 
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Os sistemas de ensino e formação ganham, consequentemente, uma renovada projecção 

enquanto garante de produção, distribuição e certificação dos conhecimentos e explicam as novas 

formas de organização social e económica. Ball (1999:126) considera que o documento “Towards 

The Learning Society”, produzido em 1995, pela União Europeia, ao introduzir os conceitos de 

“sociedade de aprendizagem” e “economia baseada no conhecimento”, para além de marcar o fim 

da discussão sobre os princípios educativos, mostra “a crescente colonização da política 

educacional pelos imperativos da economia”.  

A educação é “funcionalmente adaptada aos imperativos da economia, reconvertida em 

aprendizagem de ‘habilidades economicamente valorizáveis’ ou em ‘qualificações para o 

crescimento económico’” (Lima, 2010:42). Opera-se mesmo “uma mudança de paradigma nas 

políticas educativas, baseada na transição do conceito de educação [e/ou instrução] para o 

conceito de aprendizagem” (Ibid.:45), a qual “deixa de ser lenta e profunda e passa a ser 

apressada” (Pacheco, 2011a:78), sintoma de uma individualização das relações educativas 

(Antunes, 2008; Lima, 2010). 

Robertson (2008:35) considera que “o foco no conhecimento como motor principal da 

economia, em como criá-lo, distribuí-lo e gerenciá-lo, colocou a educação no centro das políticas 

públicas e da política”, o que determina a revitalização da Teoria do Capital Humano por teóricos 

“do novo crescimento, as/os quais argumentam que não é apenas mais educação que importa, 

mas os tipos de experiências educacionais que geram aptidões inovadoras” (Ibid.:35) apontando 

para uma “educação de alta qualidade” (Ibid.:36). 

 Antunes (2008:139) corrobora essa perspectiva salientando que: 

“este início do século XXI tem sido marcado pela elevação da economia(/sociedade) do conhecimento 
(…) ao topo da agenda política, designadamente no contexto da União Europeia, mas também em 
documentos programáticos quer do Banco Mundial (…), quer da OCDE; tal orientação suscita implicações 
decisivas no campo da educação associadas ao projecto-estratégia de aprendizagem ao longo da vida 
(…). Permanece a questão de saber se se trata sobretudo de um slogan ou de uma realidade, ainda que, 
mesmo quando as propostas incidem na primeira alternativa, não fiquem dúvidas de que os sistemas 
educativos são colocados sob pressão político-ideológica face à perspectiva de uma real ou virtual 
economia(/sociedade) do conhecimento”. 
 

 A propósito, Murteira (2003) alerta para o facto de a economia baseada no conhecimento 

ter como contraponto o conhecimento baseado na economia, isto é, o conhecimento científico e 

tecnológico requerido pela competitividade no mercado global. 

 Decorre deste novo contexto sócio-político e económico, ligado à Sociedade & Economia do 

Conhecimento e à transição paradigmática da educação/ensino para a aprendizagem, uma 

ressignificação teórica do currículo: 
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“quer do que se entende por currículo (mais centrado em quem aprende e não tanto em quem ensina, 
alterando-se, desde já, a relação com o conhecimento e do que se passa a entender por conhecimento), 
quer novas (ou velhas) formas de organização curricular, com destaque para a organização modular, 
metodologia activa, currículo nacional enroupado em competências/metas de aprendizagem e 
qualificação dos aprendentes” (Pacheco, 2011a:78). 

 
 Intimamente ligado ao mandato económico encontra-se o mandato social de “cariz 

fortemente económico” (Azevedo, 2000:219) entendido como:  

“um conjunto articulado de requisitos que certos grupos sociais, organizações internacionais, redes de 
peritos e sectores de actividade social em geral identificam, de forma mais ou menos explícita e coerente, 
para sustentar um determinado ordenamento social global e o cumprimento de certas funções por parte 
de subsistemas sociais, como o de ensino e da formação profissional inicial” (Ibid.:219).  
 

Este mandato social recomendado pelos organismos internacionais promove um novo perfil 

de conhecimentos e competências, gerais e transferíveis, requeridas pela evolução do sistema 

económico. O debate educativo constrói-se em torno de um conjunto de palavras e conceitos vagos 

inseridas no campo semântico da competitividade, como “competências, flexibilidade, formação ao 

longo da vida, avaliação, autonomia, TIC, descentralização, harmonização, mobilidade, adaptação 

ao mundo do trabalho, empregabilidade” (Antunes, 2008:141). 

Assim, “à educação coloca-se o desafio de preparar para não se sabe muito bem o quê, ao 

desconhecer-se que saberes e competências serão rentáveis no futuro dos sujeitos”, debilitando e 

instrumentalizando a educação ao pretender-se que esta sirva as necessidades “da produtividade e 

da competitividade exigidas pelos mercados globalizados. Mudando este rapidamente, deixam-nos 

sem referências claras” (Sacristán, 2008.30). 

Tudo se resume na esperança e/ou fé de que, na alvorada do século XXI, a educação 

permitirá a cada indivíduo “conquistar um papel ‘criador’ na sociedade, construir e defender as 

garantias pessoais e delinear para si um papel dificilmente atacável pelos trabalhadores sub-

remunerados dos países emergentes” (Gaggi & Naarduzzi, 2008:135). Ou seja, “a aprendizagem é 

cada vez mais um assunto privado, e cada vez mais dependente da prestação de serviços segundo 

os estilos de vida, as culturas de aprendizagem, os interesses e as capacidades aquisitivas de cada 

indivíduo” (Lima, 2010:45), proporcionando benefícios essencialmente económicos.  

Em consequência, Hirtt (2001:02) sustenta que assistimos a um período de transição da 

“massificação” do ensino para a sua “mercantilização”, com o sistema educativo a ter que “servir 

melhor e mais a competição económica, de três formas: adaptando o trabalhador a uma economia 

instável e dual, educando e estimulando o consumidor e enfim abrindo-se para a conquista dos 

mercados”.  
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As competências tornam-se a língua oficial de um “padrão curricular” conjecturado para 

servir a economia global (Pacheco, 2009:57), afectando os “conteúdos do curriculum e as formas 

de aprender” e o próprio sujeito (Sacristán, 2008:30).  

Propostas dualistas inspiradas no neofordismo e pós-fordismo180 parecem estar a influir nos 

processos de elaboração das políticas educativas (Ball, 1999; Bóia, 2003), as “que ligam a escolha 

individual – baseada no consumidor e em mercados educacionais – com a retórica e as políticas 

dirigidas a fortalecer os interesses econômicos nacionais” (Ball, 1999:126). Acentuando-se “o nível 

de competitividade dentro do sistema escolar” (Azevedo, 2007:23) e, também, por essa via, os 

sistemas de educação e formação tornam-se organismos de alocação social decisivos. 

Ball (1999:124) observa, que neste contexto, a “incerteza” e o “congestionamento” 

enformam a mudança global no campo socioeconómico e afectam o processo de elaboração das 

políticas educativas. Por um lado, são os valores que regem o conteúdo da vida quotidiana que se 

tornam mais fugazes e volúveis, ameaçando a coesão social. Por outro lado, as mudanças no 

sistema económico e na estrutura de emprego levam a nova classe média a temer pelo seu futuro e 

dos seus descendentes, devido à ameaça do “congestionamento incontrolado” e de competição 

intensificada”, desconfiando das medidas de “democratização da educação e da política social” e 

apostando nas “políticas centradas na idéia de mercados sociais”, de modo a garantir a 

“reprodução social e a manutenção da vantagem social” (Ibid.:125). 

 Clementina Marques Cardoso (2003) destaca que regras emprestadas pelas teorias de 

mercado e das relações privadas de tipo empresarial estão a introduzir mudanças na organização 

dos sistemas educativos, patentes no/a: 

“- uso de instituições e práticas privadas como referência na definição de prioridades e nos processos de 
decisão; 
- supremacia dos princípios e mecanismos de mercado sobre os princípios de cidadania, escolha e 
mecanismos de aprovisionamento e financiamento democráticos; 
- selecção de escolas pelas famílias, selecção de alunos pelas escolas e segregação curricular; 
- liderança individual, iniciativa empresarial e competição são utilizados como modelos de conduta 
profissional para as relações de escola e inter-escolas; 
- supremacia dos princípios empresariais sobre os princípios educacionais; e predominância dos critérios 
financeiros sobre os critérios educacionais” (Ibid.:183). 

 

                                                
180 O neofordismo caracteriza-se pela “criação de uma maior flexibilidade de mercado, através de uma redução dos custos sociais e 
de diminuição do poder dos sindicatos, da privatização dos serviços públicos e do Estado do Bem-estar, bem como em termos da 
celebração do individualismo competitivo”; o pós-fordismo caracteriza-se pela actuação do Estado “como um negociante estratégico a 
moldar a direção da economia nacional, através de um investimento em setores econômicos cruciais no desenvolvimento do capital 
humano” (Ball, 1999:125). O neofordismo apostado na privatização generalizada do sistema educativo teve grande expansão na 
década de 1980. Já o pós-fordismo difundiu-se na década de 1990 centrando-se na qualificação dos recursos humanos em áreas 
estratégicas da economia, renovando a teoria do capital humano (Bóia, 2003). 
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Ball (1999:122) conclui que reformas “micro-económicas” estão a transformar as 

actividades educativas em “produtos vendáveis”, a oferta educativa “susceptível ao lucro”, e os 

processos educacionais tornam-se essenciais “à criação da cultura empresarial e no cultivo de 

sujeitos empresariais”. Em suma, a ideologia tecnocrática reconhece a importância central da 

educação para a competitividade económica nacional, tornando os imperativos económicos em 

imperativos educacionais. 

A empresarialização da educação surge como a resposta necessária à: 

“consecução das opções políticas e sociais que são apresentadas como determinismos 
macroeconómicos à escala europeia ou mundial, impossíveis por isso mesmo de ignorar, e de equacionar 
fora do quadro dos grandes desafios consensualmente definidos” (Lima, 2002:23). 
 

Essas mudanças decorrem, na perspectiva de Michael Peters, James Marshall e Patrick 

Fitzsimons (2004), duma “despolitização da educação”, na sequência da introdução do 

“gerencialismo” (designado também por Nova Gestão Pública), concebido como uma tecnologia 

(neoliberal) aplicável à organização institucional do sector privado e público, e responsável pela 

introdução do discurso neoliberal nas políticas educativas (Apple, 2002; Ball, 1999; Dale, 2010; 

Lima, 2010; Peters et al., 2004),  

Ball (1999:128) fala de um novo paradigma que visa “a inserção das teorias e técnicas de 

gerência empresarial e de ‘culto de excelência’ nas instituições de setor público. (…) No setor da 

educação, o diretor ou a diretora da escola é o principal ‘veículo’ e corporificação do novo 

gerencialismo, sendo crucial para a transformação dos regimes organizacionais das escolas”. 

Afirma Michael W. Apple (2002:110) que o gerencialismo induz a uma “transformación cultural que 

modifique las identidades profesionales con el fin de hacerlas más sensibles a las demandas de los 

clientes y a las evaluaciones externas”. 

Efectivamente, o gerencialismo baseia-se “no modelo de gerencialismo empresarial e em 

estilos de gestão do sector privado (…) na teoria da escolha pública (…) na teoria da agência e na 

análise de custos de transações” (Peters et al., 2004:77), e advoga que a conceptualização e a 

gestão da educação se processe de modo idêntico a qualquer outro serviço ou instituição. O seu 

êxito radica, precisamente, na “sua aplicabilidade a todas as esferas da administração e [na] 

homogeneização de todos os problemas técnicos e institucionais como problemas de gestão” 

(Ibid.:78), cumprindo-se, por esta via, o desígnio neoliberal de mercantilização e privatização da 

educação em nome da eficiência. Acreditam os autores que o gerencialismo: 

“funciona como uma tecnologia de governança emergente e cada vez mais racionalizada e complexa, que 
opera em diversos níveis: o individual (do ‘estudante autogerido’ e professor), a sala de aula (‘técnicas de 
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gestão da sala de aula’), o programa académico (com a promoção explícita de objectivos de autogestão) e 
a escola ou instituição educacional (‘instituições autogeridas’)” (Ibid.:78). 

 

Consequentemente, “a administração e as políticas educacionais perderam o seu carácter sui 

generis de outrora, e as vozes da profissão ficaram um tanto mudas, com os professores tornando-

se objectos da produção de políticas educacionais, em vez de serem os seus sujeitos” (Lingard, 

2004:61).  

Também Afonso (2002:118) fala de um Estado que imbuído de um “ethos competitivo” 

aposta na importação de modelos de gestão privada” para o campo educacional, enfatizando os 

“resultados ou produtos da educação”. 

 Na perspectiva de Jurjo Torres Santomé (2000), o processo de empresarialização da 

educação segue quatro linhas de acção: descentralização, credencialismo e excelência competitiva, 

inatismo e privatização, denominadas “palavras de efeito” por Burbules e Torres (2004:21) cuja 

função é dirigir “a formação de políticas em educação e agendas de pesquisa baseadas em teorias 

de administração e organização racional”. 

 A descentralização conhece quatro dimensões: (1) a delegação de poderes e funções que 

concede novas responsabilidades às escolas, o que não equivale a uma maior dotação financeira; 

(2) a desregulação que através da redução da normatividade estatal, concede (teoricamente) maior 

autonomia às escolas; (3) o descentralismo através da liberdade de escolha das escolas pelos pais, 

permitindo-lhes impor as suas concepções educativas; (4) a colegialidade competitiva que obriga as 

escolas a rivalizarem e a competirem entre si na disputa pelos alunos. 

 Christian Maroy (2006) nota que a competição entre escolas é patente na crescente 

preocupação pela promoção da imagem externa da escola de modo a captar mais e/ou melhores 

alunos. O autor identifica cinco factores justificativos: (1) o decréscimo populacional; (2) o aumento 

de alunos problemáticos; (3) as estratégias a que as famílias recorrem para “escolher” as escolas, 

tendo como referência o lugar que a escola ocupa nos rankings e a imagem que projecta; (4) a 

incapacidade dos responsáveis institucionais em controlar a competição entre escolas; (5) a 

interdependência entre o número de alunos/sucesso escolar e o financiamento atribuído. 

Acrescenta Maroy que a competição serve os interesses das famílias “especialmente as 

pertencentes à classe média, para assegurar que os alunos tenham as melhores condições 

escolares possíveis e, como consequência, assiste-se a um aumento da competição entre 

estabelecimentos” (Ibid.:242). 
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 Quanto ao credencialismo e à excelência competitiva constituem, nas palavras de Santomé 

(2000:73), a expressão de um “darwinismo economicista”, que apenas valoriza os conteúdos 

culturais e os títulos académicos valorizados pelo mercado, “utiliza-se o sistema educativo como 

uma instituição bancária na qual se realizam investimentos em estudos e títulos com os quais será 

mais fácil encontrar um posto de trabalho e obter benefícios económicos e sociais”. Impõe-se ainda 

o vocacionalismo, cada um nasce com uma determinada vocação, uma tendência natural para 

determinado tipo de trabalho:  

“este ‘vocacionalismo construído’, que orienta as escolhas escolares realizadas em momentos-chave, nos 
quais as alunas e os alunos optam por áreas que condicionarão as suas especialidades académicas e 
profissionais futuras e que limitam, em grande parte, as suas aspirações sociais e culturais, é 
influenciado de modo decisivo, pelas famílias a que pertencem, pela sua inserção numa determinada 
classe ou grupo social” (Ibid.:74). 

 
 Já o inatismo ou naturalização do individual que se baseia nas capacidades individuais e 

inatas, renovando o interesse pelos instrumentos de medição do quociente de inteligência, pelas 

teorias explicativas da hereditariedade dos comportamentos sociais e das diferenças de 

comportamentos masculinos e femininos, impulsiona a excelência e a competitividade 

menosprezando as condições estruturais que produzem o fracasso social.  

 Finalmente, a privatização obriga as escolas a disputar os recursos financeiros no mercado, 

submetendo-se, dessa forma, às normas e condições impostas pelos financiadores privados, o que 

pode condicionar “significativamente o conhecimento que nelas possa ser construído e produzido. 

(...) [Pois] segundo as leis que regem o economicismo, quem financia pode exigir condições” 

(Ibid.:73). 

 A referência à privatização surge como forma de promover a competitividade, a eficiência e 

a eficácia (Estêvão, 2000), apresentando-se, aparentemente, coerente com a liberdade e a 

democracia, pois “os pais têm o direito de educar os seus filhos em função daquilo que consideram 

adequado em termos filosóficos, religiosos, políticos e de estilo de vida” (Levin, 2003:116). 

 Carlos Estêvão (2000) equaciona diversas possibilidades de privatização: a privatização do 

financiamento; a privatização de serviços educacionais de inspecção e avaliação; a concessão de 

subsídios a escolas privadas; cedência de instalações a grupos privados; exploração privada de 

escolas públicas; introdução de técnicas empresariais, de gestão e de marketing na organização 

escolar; o recurso a consultores educacionais privados; a escolha da escola pelos pais; maior 

participação de actores ligados a actividades sócio-económicas, culturais e políticas na vida da 
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escola; reformas curriculares marcadas pela introdução de conteúdos conotados com o contexto 

empresarial. 

 Pablo Gentili (1999:322) considera “a privatização educacional mais difusa e indirecta que 

a privatização das instituições produtivas”, e que se produz através de três modalidades 

complementares de privatização: a privatização do financiamento, a privatização do fornecimento e 

a privatização do financiamento e do fornecimento, ou seja, privatização total. A privatização do 

financiamento é a principal modalidade e consiste em delegar a entidades privadas (empresas, 

famílias e indivíduos) a responsabilidade pelo financiamento, reduzindo, desse modo, o Estado a 

sua participação como agente central (Gentili, 1999, 2001). Alega-se que:  

“os indivíduos com mais poder aquisitivo, as empresas e as organizações patronais devem investir em 
educação evitando os efeitos desagregadores que produz o abandono estatal em matéria de políticas 
sociais e, consequentemente, o aumento progressivo da criminalidade que hoje faz perigar o bem-estar” 
(Gentili, 1999:328). 

 
 Na privatização do fornecimento de actividades educativas mantém-se o financiamento 

público, mas permite-se que grupos privados utilizem os recursos públicos e passem a monopolizar 

funções ou actividades que o Estado abandona em seu favor. Esta privatização do fornecimento 

“torna o Estado num agente ativo, com poder decisório e capacidade de controle quase sempre 

discricionário e autoritário” (Ibid.:330). 

 O apelo à privatização renova a polémica do ensino público versus o ensino privado e 

conduz ao esgrimir de argumentos na arena pública. Os defensores do ensino público sustêm que a 

legitimidade democrática exige uma neutralidade e pluralidade ideológicas e culturais, a existência 

de um currículo comum como garante de equidade e igualdade de oportunidades no acesso e 

frequência e de um ensino em liberdade e para a liberdade. Os adeptos da privatização do ensino 

defendem a plena liberdade de cada escola definir a sua cultura pedagógica e o seu ideário, os 

quais são sinais de identidade do “produto” singular que oferecem, o qual se submeterá a uma 

valoração externa expressa na opção dos pais e no êxito obtido na avaliação externa (Gómez, 1998). 

 Dale (2006b:69) considera que o discurso em torno da privatização liga-se a uma 

“mudança no papel e modo de agir do Estado, resultante da ligação estreita e explícita ao projecto 

neoliberal”. Nesse novo papel, mais do que ‘fazer’ tudo, o Estado determinava agora qual o 

organismo que devia ‘fazê-lo’”, tornando-se “coordenador de coordenação” (Ibid.:70)181. Green 

(2007) liga esse novo papel ao dilema que os Estados enfrentam, pois, se por um lado, a 

competitividade exige maior oferta de aprendizagens e competências, por outro lado, o mercado 
                                                
181 O conceito “coordenador da coordenação” é desenvolvido adiante no ponto 1.5. “A Regulação Pluri-escalar da Educação. 
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global exige um controlo da despesa pública para evitar elevados impostos que travem o 

investimento estrangeiro (a título de exemplo, a União Europeia, no âmbito do Pacto de Estabilidade 

e Crescimento, obriga os Estados-membros a manter o seu défice abaixo dos 3% do PIB), assim, a 

abertura a investimentos provenientes do sector privado é um expediente utilizado para contornar 

esse dilema. 

Ball (1999) identifica duas agendas políticas complexas no cerne das transformações que 

invadem os sistemas educativos. A primeira procura articular a educação com os interesses 

económicos nacionais, exigindo “uma reafirmação das funções da educação estatal como um ‘bem 

público’”, a segunda pretende desvincular a educação do controlo estatal e submetê-la à lógica do 

mercado, redefinindo-a “como um bem privado competitivo” (Ibid.:131). Ambas as agendas são 

estimuladas mediante a adopção de de “um conjunto de políticas genéricas (escolha por parte dos 

pais e competição institucional, autonomia local, gerencialismo, controle performativo, 

fundamentalismo curricular)” cujo hibridismo e intensidade variam conforme a localização de cada 

Estado no sistema mundial, “lugares como Portugal (…) exibem versões híbridas e de baixa 

intensidade” (Ibid.:131). 

Dale (2006b:78) entende que o fim prosseguido é a transformação dos sistemas de 

educação (e não tanto a sua melhoria), através de uma reforma da governação, a qual “constitui o 

primeiro passo necessário, quer envolva mudanças no controle da pedagogia, quer revisões dos 

conceitos de tempo e espaços educativos”, e as próprias “finalidades às quais os currículos devem 

servir não são mais exclusivamente nacionais, e os meios de alcançar tais finalidades não são mais 

tão fortemente centrados em torno do currículo” (Dale, 2008a:24).  

 A emergência de um mercado internacional para a educação é já um sinal de 

transformação. Com efeito a educação apresenta-se como um sector com um enorme potencial 

lucrativo, muito apetecível aos olhos dos investidores, nomeadamente o ensino superior e a 

investigação universitária que se convertem “en productos comerciales que prometen potenciales 

beneficios a las instituciones más competentes dentro del mercado” (Green, 2007:70-71)182. Outro 

sinal de mudança que desafia a noção de sistema educativo é a aprendizagem ao longo da vida, “el 

discurso más camaleónico y globalizado, que enmascara y legitima a su vez los câmbios múltiples 

                                                
182 Green (2007:71) exclui, por enquanto, a educação básica e secundária dessa internacionalização e exploração comercial, pois 
“la mayoria de los niños no cruzará fronteras para ir a la escuela y la escolarización virtual internacional no es una opción cuando el 
cuidado de los niños y la socialización son dos objetivos cruciales de la escolarización tanto para los padres como para los Estado. 
Las oportunidades de benefícios no parecen ser suficientemente buenas como para que las empresas se sientan atraídas a invertir 
masivamente en el aprendizaje a domicilio, aunque ultimamente está aumentando el inteés en el sector”. 
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en la política, incluyendo los de la privatización” (Ibid.:73), e que ameaça marginalizar as escolas e 

as universidades como locais de aprendizagem, em favor de métodos mais informais de 

aprendizagem que podem ocorrer em qualquer lugar. Com efeito, não é expectável que a 

aprendizagem ao longo da vida “tenha lugar em organizações reconhecidas até agora como 

organizações educacionais” (Dale, 2006a:46). A própria noção de escolarização de co-presença 

(sala, professores, alunos, ano escolar) encontra-se: 

“na mira de ataques provenientes de inúmeras direcções (…) estimulada pelas possibilidades abertas 
pelo desenvolvimento das TIC. Uma destas possibilidades é a de reduzir os custos da educação através 
da redução do número de professores; outra, mais radical, é frequentemente apresentada como 
prefigurando a ‘escola (ou sala de aula) do futuro’, esboça a possibilidade de reconceptualização do 
espaço físico e temporal ocupado pela escola” (Ibid.:48). 
 

O prognóstico de Dale (2008a:13) é que a educação “que se terá dentro de vinte ou 

cinquenta anos pode ter pouca semelhança com o que conhecemos por educação nesta última 

metade de século [XX]”. 

Estrela e Teodoro (2008:148) reportando-se ao estudo prospectivo realizado pela OCDE The 

Schooling Scenarios (2004), identificam no cenário “De-schooling: Learning networks and network 

society”, “uma desinstitucionalização dos sistemas escolares, constituindo as escolas terminais de 

redes controladas por uma entidade externa que impõe um conhecimento codificado, homogéneo e 

hegemónico” compatível com o ensino doméstico.  

Robertson (2007:30) fala da “solução tecnológica” que através do ensino personalizado, “o 

novo chavão” da OCDE e do Banco Mundial, pretende proporcionar “uma experiência de 

aprendizagem encomendada e embalada na Internet ‘só para mim’”. A autora reporta um conjunto 

de projectos que representam uma ruptura na gramática de escolarização, além da personalização 

da aprendizagem183, supõem “a modernização da escola”, a “cientificização do conhecimento 

docente”, a “bioligização/neurologização” do aluno e a “mercantilização da escolarização em 

produto” (Robertson, 2008:36). Esses projectos representam, na interpretação de Robertson 

(2008), a tradução para o campo da educação do discurso da economia do conhecimento. 

Os sistemas de educação e formação encontram-se em processo de transformação, não 

sendo possível, por enquanto, perceber que sistemas emergirão, todos os prognósticos têm algum 

grau de viabilidade, o que se depreende é que inerente a todo esse processo transformativo 

                                                
183 Robertson (2008:53) entende que a personalização além de concretizar o neoliberalismo é uma estratégia concebida como 
“mecanismo de governança”, como “meio de constituir o sujeito ativo e de co-construir uma economia baseada no conhecimento 
competitiva. Mas vai mais além ao introduzir “o consumismo na educação” possibilitando aos consumidores decidir quais os 
produtos: “o/a consumidor/a, neste caso, o/a aprendiz, constrói o sistema, tornando-se nesse momento tanto consumidor quanto 
produtor – um modelo fluído e auto-organizador” (Ibid.:53). 
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encontra-se o novo modelo de crescimento económico alicerçado no conhecimento, o qual é 

disputado no mercado global. 

 

1.4. A FIXAÇÃO DE UMA AGENDA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO 

 Na análise da relação entre os processos de globalização e as mudanças na educação 

destacam-se duas perspectivas teóricas, a Cultura Educacional Mundial Comum (CEMC), 

desenvolvida por John Meyer (e a sua equipa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos), e a 

Agenda Globalmente Estruturada para a Educação (AGEE) desenvolvida por Roger Dale (Afonso, 

2001; Antunes, 2001; 2004; 2008; Cortesão & Stoer, 2001; Dale, 2001; Estrela & Teodoro, 2008; 

Scocuglia, 2008). 

 A primeira perspectiva – CEMC – baseada na teoria neo-institucionalista (que combina 

investigação histórica internacional e conceitos analíticos culturalistas e fenomenológicos), defende 

a institucionalização de modelos universais estandardizados de educação, Estado e sociedade e “a 

ideologia do Mundo dominante” (Dale, 2001:136), que modelam não só as instituições nacionais, 

incluindo o próprio Estado, bem como o desenvolvimento dos sistemas educativos nacionais e das 

categorias curriculares, rejeitando, assim, as criações nacionais autónomas e únicas.  

 Esta teoria com base na recolha empírica efectuada defende “que as ideologias e sistemas 

educacionais modernos nasceram na Europa dos séculos XVIII e XIX e ganharam aceitação global, 

particularmente durante a segunda metade do século XX, em correlação óbvia com a emergência 

de um ‘transnational cultural environement’ (Schriewer, 2000:107). No campo educativo, Meyer 

(2000:18-19) apresenta como provas irrefutáveis:  

“a expansão em massa do número de alunos (...) o principio da escolaridade obrigatória de massas [que 
se alarga] num processo de difusão global; (...) os currículos educativos apresentam evidentes 
semelhanças e mudanças convergentes (...); os currículos de disciplinas específicas, em diferentes 
países, mostram padrões de relativo isomorfismo e de mudança convergente; (...) a configuração 
estandardizada da ‘sala de aula’ com o ‘professor profissionalizado”. 
 

De acordo com esta perspectiva, os sistemas educativos nacionais partilham um 

isomorfismo transnacional que não se compadece com diferenças nacionais ao nível económico, 

político e cultural, submetendo-se a normas homogeneizadoras, pois os Estados são modelados por 

uma ideologia dominante. Conclui Meyer (2000) que “a educação, por si só é uma formalidade 

mundialmente estandardizada pelo que, ao adoptarem a educação, os países ficam implicados em 

dispositivos comuns” (Ibid.:20). E o optimismo associado aos efeitos económicos e sociais positivos 

da educação contribuiu para a difusão do modelo moderno de educação que “é adoptado onde o 
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progresso tem lugar e será adoptado onde o progresso for um objectivo importante ou principal, ou 

seja, em todo o mundo, actualmente” (Azevedo, 2007:33). 

 A CEMC considera os organismos internacionais, como a OCDE, a UNESCO e o Banco 

Mundial, determinantes na disseminação de orientações, categorias curriculares e organizacionais. 

 Na defesa desta perspectiva, Francisco Ramirez (1992:416) afirma que:  

“as Nações-Estado e as nações candidatas a Nação-Estado adoptam cada vez mais organizações e 
atividades educacionais semelhantes porque aprovam um modelo cultural no qual essas atividades e 
organizações são chaves importantes para o progresso individual e nacional”. 

 
 A perspectiva desenvolvida por Dale - AGEE –, inspirada nas investigações sobre economia 

política internacional, advoga que as mudanças e tendências registadas nos sistemas de ensino se 

enquadram numa agenda globalmente estruturada para a educação, marcada por uma mutação na 

natureza da economia capitalista mundial, pelo que “ganham realce os imperativos, exigências, 

prioridades e expectativas colocados à educação pelos arranjos e processos económicos, políticos e 

culturais globais em construção” (Antunes, 2008:104). No entanto, esta abordagem contempla a 

existência de mediações locais e de articulações divergentes e convergentes entre os processos 

nacionais e as dinâmicas transnacionais e globais (Dale, 2001). 

 Ambas as teses “Mundial” e “Global” coincidem em dois pontos: reconhecem a influência e 

intervenção de forças supranacionais sobre os sistemas educativos nacionais, afectando os 

processos e objectivos educativos; a modelação supranacional e nacional dos quadros 

interpretativos nacionais (Afonso, 2001; Cortesão & Stoer, 2001; Dale, 2001; Meyer, 2000; 

Scocuglia, 2008). No entanto, apresentam diferenças fundamentais nos seus pressupostos e 

argumentos que as diferenciam enquanto projectos (Quadro X) 

 A teoria da Cultura Educacional Mundial Comum procura demonstrar a existência e o 

significado de uma putativa cultura mundial (ocidental) assente num conjunto particular de valores. 

Defende a existência de uma “comunidade internacional” constituída por Estados-nação individuais 

e autónomos que partilham um conjunto de recursos; em relação às políticas educativas nacionais 

elas não passam de interpretações de guiões formatados e legitimados nas ideologias, culturas e 

valores do sistema mundial, o qual possui um discurso padronizado que enforma a selecção, 

organização e hierarquização do conhecimento escolar; há uma prescrição externa assumida 

voluntariamente e que induz a um isomorfismo educacional (Dale, 2001). Por outras palavras, a 

CEMC sugere que o vínculo entre a globalização e os processos educativos é mediado pelo 

currículo, o qual incorpora o modelo ocidental (ou seja, a constituição de uma padronização 
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curricular a partir de uma matriz mundial homogeneizadora), sendo veiculado pela acção de forças 

supranacionais (Scocuglia, 2008). 

 A Agenda Globalmente Estruturada para a Educação preconizada por Dale (2001), 

apresenta-se como uma “agenda estruturada” pois abarca um conjunto de questões incontornáveis 

para os Estados-nações e enquadradas na sua relação com a globalização. É “global” pois procura 

demonstrar de que modo os sistemas educativos nacionais são afectados pelas forças económicas 

que operam supra e transnacionalmente (o ‘global’), rompendo as fronteiras nacionais e 

reconstruindo as relações entre as nações. 

 

Quadro X - Cultura Educacional Mundial Comum Versus Agenda Globalmente Estruturada para a 

Educação 184 

 Cultura Educacional Mundial Comum Agenda Globalmente Estruturada para a 
Educação 

N
at

ur
ez

a 
da

 
G

lo
ba

liz
aç

ão
 

É um conjunto supranacional de ideias, normas 
e valores que informam as respostas nacionais a 
determinados desafios. 
A força causal de mudança encontra-se no inter-
subjectivo, na partilha de ideias e crenças fortes 
acerca do mundo 

É o conjunto de actividades económicas, políticas e 
culturais relacionadas entre si, que se centram em 
três agrupamentos regionais de Estados, na 
Europa, América e Ásia. 
A força causal de mudança encontra-se na procura 
do lucro, ou seja, no apoio ao regime de 
acumulação, assegurando o contexto à sua 
contínua expansão e fornecendo uma base de 
legitimação. 

C
om

pr
ee

ns
ão

 d
a 

Ed
uc

aç
ão

 

Reduz os sistemas educativos ao seu mandato, 
ou seja, ao que é considerado desejável que 
eles alcancem. 
Ignora como o sistema é coordenado a fim de 
alcançar os seus fins. 
Educação = Escola de massas + categorias 
curriculares. 

Procura perceber os princípios e processos de 
distribuição da educação formal; como se 
processa a definição, formulação, transmissão e 
avaliação do conhecimento escolar; como é que os 
sistemas educativos afectam as oportunidades de 
vida dos indivíduos e grupos e a relação dos 
sistemas educativos com as outras instituições. 

R
el

aç
ão

 
G

lo
ba

liz
aç

ão
/ 

Ed
uc

aç
ão

 Concentra-se na crítica aos modelos 
tradicionais, procurando demonstrar a sua 
incapacidade para acompanhar as mudanças a 
nível nacional, utilizando explicações de nível 
nacional 
 

A educação é factor chave na competitividade 
entre Estados. 
Procura estabelecer as ligações entre as 
mudanças na economia mundial e as mudanças 
na política e práticas educativas. 

 

 Dale (2001) julga que a compreensão sobre o modo como a globalização afecta as políticas 

e práticas educativas nacionais “implica a apreciação da natureza e da força do efeito extra 

nacional”, isto é, “o que é que pode ser afectado e como é que esse efeito acontece” (Ibid.:134). 

Pelo que, prossegue o autor, uma teorização dos efeitos da globalização sobre a educação deve: 

“(a) especificar a natureza da globalização, (b) indicar claramente o que é que se quer dizer com 
‘educação’, e (c) especificar como é que a globalização afecta a educação, quer directamente, de forma 

                                                
184 Quadro elaborado com base na distinção realizada por Dale (2001:147-157) 
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identificável, e indirectamente, quer, e por consequência, especificando outras mudanças que possa 
trazer no seu próprio interior ou no sector da educação” (Ibid.:134-135). 
 

A teoria da AGEE considera o capitalismo na sua busca de lucro como a força causal das 

mudanças que visam assegurar a sua manutenção e reprodução. A adesão aos seus princípios é 

alcançada mediante a pressão económica e pela percepção das eventuais vantagens por parte de 

cada Estado-nação. A educação surge como variável dependente em toda este processo, 

confrontando os Estados-nação com um conjunto de três questões: o primeiro conjunto centra-se 

nos princípios e processos de distribuição da educação formal “a quem é ensinado o quê, como, 

por quem e em que circunstâncias?”; o segundo, na definição, formulação, transmissão e avaliação 

do conhecimento escolar “como, por quem e através de que estruturas, instituições e processos 

são definidas estas coisas, como é que são governadas, organizadas e geridas?”; o terceiro, no 

modo como esses elementos se relacionam entre si “quais são as consequências sociais e 

individuais destas estruturas e processos?” (Ibid.:149). 

 A AGEE identifica um novo paradigma (que tem vindo a mudar o papel do Estado tanto a 

nível nacional como internacional) que leva os Estados a cederem, de modo voluntário, aspectos da 

sua soberania nacional em prol de organismos internacionais a fim de solucionar problemas de 

natureza económica:  

“todos os quadros regulatórios nacionais são agora, em maior ou menor medida, moldados e delimitados 
por forças supranacionais, assim como por forças político-económicas nacionais. E é por estas vias 
indirectas, através da influência sobre o estado e sobre o modo de regulação, que a globalização tem os 
seus mais óbvios e importantes efeitos sobre os sistemas educativos nacionais” (Ibid.:151). 
 

 Os Estados-nação em resposta às pressões económicas e políticas globais, e com o intuito 

de promover a competitividade económica nacional, acomodam no mandato endossado aos 

sistemas educativos três problemas centrais do Estado capitalista: o “apoio ao regime de 

acumulação, assegurando o contexto que não inibe a sua contínua expansão e fornecendo uma 

base de legitimação para o sistema como um todo” (Dale, 2001:147-148). 

 Estes problemas exigem respostas concretas dos sistemas educativos. No que concerne ao 

apoio ao processo de acumulação pode passar por uma intervenção do Estado que vise o fomento 

da produção de conhecimentos, investigações e inovações necessários ao sistema produtivo, a 

formação e qualificação da mão-de-obra especializada e ainda a mercadorização dos serviços 

educativos; a necessidade de controlo social pode traduzir-se numa sobrevalorização da função 

socializadora da escola, subvalorizando-se a componente cultural; a necessidade de legitimação 
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passa por uma transferência de responsabilidades através da institucionalização de modalidades 

privadas que assegurem o bem-estar social e pela redefinição dos direitos sociais (Antunes, 2001).  

 Emerge um “novo modelo educativo, liberal e utilitarista-produtivista” (Antunes, 2008:104), 

liberal, pois elege o mercado como modelo organizacional para o sistema educativo, utilitarista, pois 

a educação interessa enquanto bem privado e comercilizável, acarretando benefícios económicos; 

produtivista, pois busca a produtividade, a empregabilidade e a competitividade económica. A 

combinação política da acumulação com a legitimação passam a enformar a oferta educativa que 

imbuída nas “estratégias de ‘competitividade” prioriza “a economia do conhecimento, os mercados 

escolares, o espírito de iniciativa, a avaliação internacional, a linguagem e a literacia dirigidas para o 

comércio, os padrões, a exportação da educação, etc.” (Robertson e Dale, 2001:118). 

Entretanto, Dale (2010) reviu o seu referencial teórico face às mudanças registadas nos 

conceitos de currículo, educação e Estado, induzidas pela ruptura suscitada pela economia do 

conhecimento global/neoliberalismo: “as palavras continuam as mesmas, mas os seus significados 

mudam. (…) significa que aquilo que chamamos de ‘currículo’, ou de ‘estado’, por exemplo, pode 

não se parecer muito com o que essas palavras designavam 20 anos atrás” (Ibid.:1107). O autor 

mantém a validade da sua perspectiva teórica (AGEE), no entanto, introduz como elemento inovador 

e condicionador na relação entre a educação e a globalização, o reconhecimento de que as 

consequências da modernidade são mais abrangentes e os seus princípios são reproduzidos como 

universais. Conclui Dale (2010) que: 

“a mudança de ênfase e de expectativas da educação sob a ordenação neoliberal dos problemas centrais 
criou desafios completamente novos e distintos para a educação. Estes parecem não poder ser 
enfrentados facilmente através de formas de escolaridade que vingavam vinte anos atrás. Um fluxo de 
documentos de organizações internacionais enfatiza a necessidade de mudanças radicais, por exemplo, 
de ‘ensino para aprendizagem’ no cerne do empreendimento educacional, uma mudança de conteúdo 
para competências (mais particularmente o programa PISA) e a necessidade de aprendizagem ao longo 
da vida. Ou seja, a educação tal como ofertada e praticada sob as condições da modernidade não é 
suficiente para as exigências do presente e deve ser radicalmente reformada” (Ibid.:1117). 
 

 Em suma, aceitar a validade da perspectiva de uma agenda globalmente estruturada para a 

educação, implica reconhecer que as transformações que assaltam os sistemas de educação e 

formação têm raízes e propósitos económicos que radicam nas alterações produzidas pelo novo 

paradigma de crescimento, a economia baseada no conhecimento. 
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 1.5. A REGULAÇÃO PLURI-ESCALAR DA EDUCAÇÃO 

Nóvoa (1998:95) realça que a ascendência da globalização sobre a educação introduz 

novos elementos de reflexão:  

“les reformes éducatives doivent être lues comme des discours autorisés (et des discours d’autorité) qui 
introduisent de nouvelles formes de régulation sociale dans le cadre d’une réorganisation de l’État et 
d’une reconfiguration des pouvoirs entre les différents niveaux de décision”. 
 

Com efeito, o papel regulador do Estado no campo educativo é cada vez mais escrutinado, 

emergindo a governação como uma nova forma de regulação política pós-estatal “capaz de 

ultrapassar a crise de regulação das sociedades modernas, dilaceradas entre o Estado e o 

mercado” (Teodoro, 2010:44-45). Green (2007:72-73) sustém que a globalização “no reduce el 

interés nacional por la educación, ni el deseo del gobierno de suministrar esa educación, pero (…) 

aumenta la demanda de aptitudes y conocimientos al mismo tiempo que reduce la capacidad del 

Estado para suministrarlos”. Também Stoer e Cortesão (2004:178) reconhecem que, em 

consequência da globalização, o Estado já “não é mais o único espaço de tomada de decisões no 

campo da educação”, mas “continua sendo o principal”. 

Dale (2006b) introduz o conceito de “efeitos indirectos” para adjectivar a relação entre a 

educação e a globalização tendo como intermediário o Estado185. Desenvolvendo a tese de que 

esses efeitos se notam na “governação da educação”, o autor localiza as suas origens em três 

fontes interligadas, sem ligação directa à educação mas com consequências intencionais e 

previsíveis nos sistemas educativos nacionais, e que decorrem do papel fulcral atribuído à educação 

no desenvolvimento económico. A primeira fonte, designada “constitucionalização do neoliberal”, 

toma o Estado como parceiro na expansão do mercado livre, efectuando uma “redução do Estado”, 

por acção do próprio Estado, e uma abertura ao sector privado. A segunda fonte geradora de efeitos 

indirectos encontra-se na cedência voluntária, por parte do Estado, de elementos da sua autonomia 

e soberania de modo a melhor proteger os seus interesses, fá-lo através de organizações 

internacionais como a OCDE ou regionais como a União Europeia. A terceira fonte, a “globalização 

da produção”, ao introduzir mudanças na divisão do trabalho, exige aos sistemas educativos 

nacionais respostas capazes de satisfazer os diversos padrões de procura de capital humano, e ao 

afastar a actividade económica do plano nacional, altera a forma de regulação. 

Conclui Dale (2006b) que o primeiro dos efeitos indirectos: 

                                                
185 Dale (2006b:65) considera os Estados como “os mais activos agentes da globalização”, distinguindo as relações entre Estados e 
globalização em três categorias “as de efeitos directos (específicos, intencionais e previsíveis), indirectos (não específicos, 
intencionais e previsíveis) e colaterais (não específicos, não intencionais mas previsíveis)”.  
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“o projecto neoliberal, envolve mudanças nos padrões de organização dos sistemas educativos; o 
segundo, a colectivização do risco e partilha de benefícios da globalização, envolve mudanças na escala 
dessa governação; e o terceiro, a globalização da produção, envolve, simultaneamente, mudanças em 
ambos” (Ibid.:68).  
 

Assim, a governação considerada como “coordenação da coordenação das actividades de um 

sector” (Ibid.:74), “reorienta e re-escala o papel regulador do Estado” (Ibid.:77). O Estado que se 

torna “Ectópico” é incapaz de: 

“controlar o modo como se atinge a governação como coordenação da coordenação, mas retém tanto a 
autoridade para o fazer como a responsabilidade por ela. A autoridade baseia-se na capacidade 
continuada do Estado de estabelecer as regras do jogo. O Estado continua a ser o coordenador e 
regulador de último recurso (…); continua a assumir a responsabilidade pela falência da coordenação ou 
o abuso da regulamentação” (Ibid.:77). 
 

Em suma, o Estado no papel de coordenador da coordenação “dita as regras do jogo 

político-económico”, e não o faz de forma neutra, pois privilegia determinados interesses em 

detrimento de outros, e no papel de regulador é “o único organismo de quem se espera e que é 

capaz de fazer face aos três principais problemas de acumulação, ordem e legitimação, e de 

resolver, ou pelo menos tentar resolver, as contradições dentro ou entre eles” (Ibid.:78). O Estado 

“continua sendo o coordenador em último recurso, e o lugar para onde se dirigir quando os outros 

agentes de governança falham (…). E continua sendo o único recurso quando os problemas centrais 

parecem não estar resolvidos” (Dale, 2010:1106). 

Posição similar é arguida por Barroso (2006:65) que atribui ao Estado a função de 

“regulador das regulações” de modo a “equilibrar a acção das diversas forças em presença, mas 

também continuar a garantir a orientação global e a transformação do próprio sistema”, 

adjectivando a regulação exercida pelo Estado como uma “globalização de baixa intensidade” 

(Barroso, 2003:27). 

Dale (2006b:71-72) propõe o conceito de “governação pluri-escalar” na análise da 

governação da educação, justificando essa acepção: 

“(a) porque potencialmente tem lugar em várias escalas, e não apenas ao nível do Estado-nação; (b) 
porque não é internacional, com as suas implicações de múltiplas localizações (tipicamente Estados-
nações) na mesma escala; e é governação porque os seus pressupostos são mais vastos do que os 
pressupostos da ‘burocracia do Estado’”.  
 

 Assim, a governação pluri-escalar envolve três escalas, supranacional,  nacional e 

subnacional, nas diversas actividades de governação (financiamento, posse, fornecimento e 

regulação), envolvendo instituições de coordenação de natureza diversa, o Estado, o mercado, a 

comunidade e a família. Dale (2006b) salienta que: 
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“as combinações de actividades à escala nacional e as instituições de governação têm de ser 
aumentadas pelo reconhecimento de que, potencialmente, qualquer uma ou todas essas actividades 
podem ser geridas também em uma escala diferente. (…) há actividades de governação que podem ser 
fragmentadas através das escalas, em vez de distribuídas como ‘totalidades’” (Ibid.:72). 
 

Entende ainda o autor que existe “a possibilidade de todas as combinações de actividades e actores 

poderem ser realizadas a qualquer nível e não apenas no nacional” (Ibid.:72). 

 Em suma, as políticas educativas já não estão sob regulação exclusiva do Estado-nação: 

“assim, podemos esperar que as atividades de sistemas educacionais que estão relacionadas aos 
elementos predominantemente ‘nacionais’ de integração do capitalismo, tal como coesão (ordem social + 
identidade nacional) e legitimação societais, que incluem uma parte maior das políticas e dos processos 
que têm tradicionalmente preocupado os sistemas educacionais, continuem sendo exercidas em nível 
nacional, embora num contexto alterado pelo poder de ‘modelagem’ das organizações internacionais. Por 
outro lado, podemos também esperar que, numa era da Economia do Conhecimento supranacional e de 
reduzida importância das economias ‘nacionais’, algumas das atividades educacionais associadas com o 
apoio à acumulação sejam cada vez mais governadas num nível supranacional, em resposta à ‘agenda 
globalmente estruturada para a educação’” (Dale, 2010:1112).  
 

 Barroso (2006:60) também identifica três níveis de regulação, transnacional, nacional e 

microrregulação local, que agem de forma complementar, mas com diferentes “finalidades, 

processos e actores, interagindo entre si, de modo muitas vezes imprevisível, segundo 

racionalidades, lógicas, interesses e estratégias distintas” (Quadro XI).  

 O autor conclui que, perante a “diversidade de fontes e modos de regulação” a que se 

submete o sistema educativo, a expressão mais adequada será “multirregulação”, uma vez que “as 

acções que garantem o funcionamento do sistema educativo são determinadas por um feixe de 

dispositivos reguladores que muitas vezes se anulam entre si, ou pelo menos, relativizam a relação 

causal entre princípios, objectivos, processos e resultados” (Ibid.:64). 

Marroy (2006: 233-234) alerta para o facto da multirregulação não significar “mais ordem, 

ajustamento ou cumprimento legal pois, resultam muita vezes em importantes contradições e 

tensões”, e poder conduzir a uma acentuada fragmentação ao nível das políticas prosseguidas em 

cada escola, suscitando:  

“novos problemas relacionados com as desigualdades escolares, mas poderá também produzir 
incoerências, procedimentos burocráticos excessivos, perca de sentido de intervenção, falta de confiança 
e resistência por parte das escolas na existência de mecanismos de regulação das suas práticas”. 
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Quadro XI - Níveis de Regulação no Domínio da Educação 186 
        Regulação Transnacional Regulação Nacional Microregulação Local 

D
ef

in
iç

ão
 

Conjunto de normas, discursos e 
instrumentos produzidos e 
veiculados nos fóruns de decisão 
e consulta internacionais e 
adoptados pelas burocracias 
nacionais para justificarem via 
“legitimação” ou obrigação as 
mudanças introduzidas. 

Coordenação, controlo e 
influência exercidos pelo 
Estado sobre o sistema 
educativo. 

Processo de coordenação da 
acção dos actores no plano 
local. 

O
ri

ge
m

 
 

Países centrais no quadro de 
dependências e 
constrangimentos estruturais 
(efeitos da globalização). 
Organismos Internacionais 
(Banco Mundial, OCDE, UNESCO) 
e organismos regionais (União 
Europeia). 

Estado – institucionalização do 
serviço público de educação, 
combinando a administração 
burocrática (racionalidade 
administrativa) e 
profissionalismo (racionalidade 
pedagógica). 

Serviços de administração 
desconcentrada ou 
descentralizada.  
Grupos de interesse (políticos, 
sociais, económicos, 
religiosos, étnicos, 
profissionais e outros). 
Actores individuais (pais, 
alunos, professores, 
funcionários, gestores 
escolares). 

Pr
oc

es
so

s 

Contaminação/empréstimo de 
políticas educativas: adopção de 
soluções “transportáveis” em uso 
em determinado país. 

Hibridismo – sobreposição ou 
mestiçagem de diferentes 
lógicas, discursos e práticas. 

Redes que se constituem em 
função dos interesses e 
estratégias dos actores 
organizacionais sem 
obedecerem a uma 
“racionalidade a priori” 

Ef
ei

to
s 

 

Legitimação com o exemplo 
estrangeiro. 
Convergência no âmbito de 
objectivos políticos mais vastos. 

Coexistência de modelos 
distintos de regulação: 
regulação pelo Estado 
(burocrática e centralizada) e 
regulação pelo mercado 
(promoção da descentralização 
e da autonomia institucional). 

Efeito mosaico marcado pela 
diversidade (decisões locais e 
diversificadas) e desigualdade 
(decisões tomadas em função 
de interesses individuais ou de 
grupo). 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 
 

Ex
em

pl
os

 

Alterações dos modos de 
regulação dos sistemas 
educativos nacionais: diversidade 
dos dispositivos e níveis de 
controlo; reforço da regulação 
mercantil; erosão da situação 
profissional dos professores; 
intensificação da avaliação 
externa institucional e do controlo 
social sobre a escola; diminuição 
do aprovisionamento de recursos 
financeiros; promoção da 
participação social no governo da 
escola pública. 

Aparecimento dos “quase-
mercado”: coexistência de 
estratégias de regulação, 
desregulação, privatização, 
recentralização, autonomia e 
controlo. Emergência de um 
discurso político que privilegia 
a regulação pelo mercado (livre 
escolha da escola, 
profissionalização da gestão, 
controlo pelos resultados, 
autonomia e concorrência 
entre escolas,…) e que serve 
de legitimação de práticas 
centralizadoras e burocráticas, 
e à legitimação da autonomia 
das escolas na gestão de 
recursos. 

Crescente diferenciação entre 
escolas, existência de espaços 
de concorrência, rede ou 
partenariado; multiplicação de 
normas derrogatórias; 
proliferação de programas e 
projectos especiais; criação de 
órgãos de participação local 
(conselhos municipais de 
educação, assembleia de 
escola). 

 

                                                
186 Quadro construído a partir da caracterização efectuada por Barroso (2006:44-59). 
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Azevedo (2007:112-113) reconhece os três níveis de regulação da educação, a regulação 

transnacional/mundial, nacional e sociocomunitária local, mas defende que o Estado-nação 

desempenha ainda um papel essencial, argumentando que: 

“primeiro, o Estado-nação continua a ser uma instância rainha do exercício efectivo da cidadania 
individual e da participação social. Segundo, o Estado-nação detém ainda boa parte do ‘monopólio de 
legitimidade’ da definição das políticas públicas que executa, só ou em parceria com outros actores 
sociais. Terceiro, passa pelo Estado-nação (…) a acção complexa de reinterpretação dos ‘mandatos’ e 
orientações mundiais e internacionais. Quarto, o Estado-nação continua a deter um importante papel 
regulador (incentivo, acompanhamento e avaliação, correcção de assimetrias…) face às dinâmicas, 
projectos e poderes oriundos das diversificadas instâncias e iniciativas locais ou sociocomunitárias”. 
 

Dale (2007:88) embora corrobore que os Estados-nação não se tornaram irrelevantes ou 

impotentes face à globalização nem foram substituídos por outras entidades supranacionais, 

enfatiza que a globalização “ha afectado al contenido y a la forma de al menos algunos procesos y 

resultados de creación de políticas”, pelo que os Estados-nação mantêm a sua soberania territorial, 

mas perdem “su capacidad para crear políticas nacionales independientes”. 

Remata o autor que “a globalização tem um duplo impacto nas políticas educacionais. Ela 

não afeta apenas as metas e finalidades da educação, mas os meios pelos quais são produzidas as 

políticas educacionais” (Dale, 2008a:20). O impacto nas metas e finalidades é patente na 

formulação de uma agenda globalmente estruturada para a educação; o impacto nos meios resulta 

da alteração do papel do Estado, decorrente da constitucionalização neoliberal, que o torna 

coordenador da coordenação.  

 

1.6. MECANISMOS E PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS 

 Dale (1999; 2007; 2008a) argúi que a compreensão sobre o modo como a globalização 

influencia as políticas educativas e o currículo requer a identificação dos mecanismos de 

transferência, “porque a ‘globalização’ por si própria não faz ou afeta coisa alguma” (Dale, 

2008a:24). São esses mecanismos que definem a natureza dos efeitos: “nos encontramos, de 

hecho, ante un clásico análisis de ‘caja negra’, donde el input y el output están claramente 

relacionados, pero los medios a partir de los cuales se lleva a cabo la transformación no son 

evidentes” (Dale, 2007:89), e isto porque, “los mecanismos mediante los cuales la globalización 

afecta a las políticas nacionales son cruciales a la hora de definir la naturaleza de los efectos. Estos 

mecanismos no son meros conductos neutrales, sino que modifican la naturaleza del efecto que 

conllevan” (Ibid.:90). 
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 O autor advoga que os mecanismos através dos quais opera a globalização diferem dos 

mecanismos tradicionais de influência externa, uma vez que: 

“su punto de viabilidad es externo, que su alcance comprende tanto objetivos políticos como procesos 
políticos, que se inician externamente, que arrastran consigo un abanico más amplio de formas de poder 
y que sus orígenes no pueden buscarse directamente en otros países individuales” (Ibid.:90). 

 
 Dale (1999:5) distingue vários mecanismos de transferência de políticas: 

“five mechanisms of external effect on education policy that could be seen to be associated, though not 
exclusively, with globalization, as parts of a ‘globalization effect’. These are labelled ‘harmonization’, 
‘dissemination’, standardization’, ‘installing interdependence’ and ‘imposition’”.  
 

Reconhece, ainda, a persistência de “two ‘traditional’ or ‘orthodox’ mechanisms of external effect on 

national education policies, ‘policy borrowing’ and ‘policy learning’” (Ibid.:5), embora modelados 

pela globalização.  

 Dale (2007:90) sustenta que os mecanismos de transferência “no sólo producen distintos 

tipos de respuesta por parte de los Estados afectados sino que también, de manera independiente, 

configuran y canalizan la forma y la fuerza de los efectos de la globalización”. O autor argumenta 

que estes mecanismos provam a singularidade quer da globalização quer dos seus mecanismos, 

cujos efeitos são mais heterogéneos do que homogéneos. 

 Os mecanismos de transferência (Quadro XII) são analisados segundo diferentes 

dimensões: (1) nature of relationship, que observa o modo como o país receptor acolhe as 

reformas, voluntariamente ou por obrigação (via imposição); (2) explicitness of process, centra-se no 

carácter explícito do processo; (3) scope, debruça-se sobre o alcance da reforma, se os efeitos se 

limitam aos programas e à organização das políticas ou se também incluem objectivos políticos; (4) 

locus of viability, a viabilidade da política que não se limita apenas ao nível nacional de acordo com 

as normas e expectativas nacionais, mas envolve o global; (5) process, analisa o processo pelo qual 

a influência externa é introduzida nos sistemas educativos; (6) source of initiation, centra-se na 

origem da reforma; (7) dimension of power, foca o modo como o poder é definido e utilizado; (8) 

nature of effect on education, concentra-se nos efeitos sobre a educação decorrentes das mudanças 

introduzidas externamente (Dale, 1999; 2007). 
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Quadro XII - A Typology of Mechanisms of External Effects on National Policies 
 

MECHANISMS OF EXTERNAL EFFECTS 
 

Learning 

Characteristics 
of 

Effect 
Mechanisms 

 
Borrowing 

‘Normal ’Paradigmatic’ 

 
Harmonisation 

 
Dissemination 

 
Standardisation 

Installing 
Interdependence 

 
Imposition 

Nature of 
Relationship 

Voluntary Voluntary Formally 
voluntary 

Formally voluntary Formally 
voluntary 

Formally voluntary Voluntary Compulsory 

Explicitess of 
Process 

Explicit Varies Varies Explicit Explicit Quite implicit Explicit Explicit 

Scope Particular 
policy process 

Recognised 
parameters/ 

Policy process 

Policy process 
and policy goals 

Multiple policies Multiple policies Multiple policies Policy goals Particular policy 
goals 

Locus of 
Viability 

National National External Regional 
organization 

External/national International fora Common heritage of 
humankind 

International 
organisation 

Process Borrowing/ 
Imitation 

‘Learning’ ‘Teaching’ Collective 
agreement 

Persuasion/ 
agenda setting 

Condition of 
membership 

Persuasion Leverage 

Parties 
Involved 

Bilateral Bilateral/ 
International 

International Multinational International Multinational Global – ‘Bottom up’ Multinational 

Source of 
Initiation 

Recipient National ‘Policy 
Community’ 

International 
model 

Collectively by 
members 

Supranational 
body 

‘International 
community’ 

NGOs (‘Global Civil 
Society’) 

Supranational 
body 

Dimension of 
Power 

Conscious 
decision 

Conscious 
decision 

Agenda setting/ 
rules of game 

Conscious 
decision 

Agenda setting Rules of game Agenda setting All three 
dimensions 

Nature of 
Effect on 
Education 

Direct (on 
sector or 

organisation) 

Varies Varies Implied – regime 
and sector 

Direct-sector Direct – regime- 
sector relation 

Indirect regime 
Direct – Org. 

Indirect regime 

Example from 
Education 

Scotvec in New 
Zealand 

Human Capital 
Theory in 
1960s 

Increasing user 
charges for 
education 

Maastricht Treaty OECD/CERI 
activity 

UNESCO Science 
Policy 

Declaration of 
Human Rights 

‘Green’ Curriculum 
materials 

World Bank  
Education loans 

 
Fonte: Dale (1999:6).
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 Numa breve análise de cada mecanismo, extraem-se duas conclusões: em primeiro lugar, 

quanto aos mecanismos tradicionais, o empréstimo de políticas envolve políticas específicas que 

um país pretende imitar, emular ou copiar de outro, o processo é conduzido de modo voluntário e 

explicito pelo país receptor; de modo análogo, a aprendizagem de políticas é um processo voluntário 

e explícito, conduzido por iniciativa do país receptor e pode envolver programas, instrumentos e 

objectivos políticos. Em segundo lugar, os mecanismos de globalização diferem significativamente 

dos tradicionais, pois procuram compatibilizar-se mais com as expectativas supranacionais do que 

com as estruturas e práticas nacionais, a mudança tem origem externa, utiliza formas menos 

directas de poder, através de acordos contratuais que decorrem do desenvolvimento de respostas 

supranacionais aos problemas comuns dos Estados (a garantia da competitividade no mercado 

global), o seu alcance abrange processos e objectivos políticos. 

 Os mecanismos associados à globalização alinham com a estratégia de actuação de 

determinados organismos internacionais, a harmonização associa-se à União Europeia (os Estados-

membros cedem e partilham competências na criação de políticas nacionais, funcionando mediante 

um acordo colectivo); a disseminação coaduna-se com o modo de actuação da OCDE 

(estabelecimento de uma agenda com aprovação internacional, funcionando como elemento de 

convergência política e antecipatória); a estandardização com a UNESCO (procura provocar 

mudanças congruentes com as normas partilhadas pela organização); a implantação de 

interdependências com os Organismos Não Governamentais (a sua força motora é a preocupação 

com os problemas que envolvem a humanidade, actua através da persuasão e centra-se em 

objectivos políticos); a imposição associa-se ao Banco Mundial (é o único organismo capaz de 

obrigar os países receptores a adoptar determinadas políticas, não pressupondo qualquer forma de 

aprendizagem, persuasão ou cooperação para suscitar as mudanças (Dale, 1999; 2007).  

Dale (2007:110-111) conclui que, no campo educativo, “los efectos de la globalización son 

en su mayoria indirectos, resultado de posturas adoptadas por los Estados-nación como respuesta a 

la globalización más que el efecto directo de ésta”. 

Considerando que as relações entre a globalização e o currículo são raramente discutidas, 

Dale (2008a) conjecturou uma ferramenta de carácter inquisitivo que pretende abrir caminho a uma 

discussão “comensurável” sobre as consequências da globalização no currículo. Essa ferramenta 

operacionaliza um conjunto de questões que pretendem desocultar o que se passa ao nível da 

prática e da política (Quadro XIII), é “uma ferramenta para possibilitar a comensurabilidade de 
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diferentes discursos educacionais (…) [e] também proporcionam um tipo de ontologia críticorealista 

do currículo” (Ibid.:26).  

 

Quadro XIII - Questões Educacionais 
Nível 1: Prática Educacional 
A quem se ensina (ou quem aprende através de processos explicitamente desenhados para facilitar o 
aprendizado), o quê, como e porque, quando, aonde, através/a partir de quem, sob que circunstâncias 
imediatas e condições mais amplas, e com quais resultados? 
Como, por quem e com que propósitos isto está sendo avaliado? 
Nível 2: Políticas Públicas Educacionais 
Como; em busca de quais objetivos sociais, econômicas, políticos e educacionais implícitos e explícitos; sob 
que padrões de coordenação de governação educacional (financiamento, provisão, propriedade/posse, 
regulação); por quem; e seguindo que vias de depedendência/condicionamento (setoriais e culturais) são 
as quais problematizadas, decididas, administradas, gerenciadas? 
Nível 3: Política da Educação 
Que divisões de trabalho (funcionais, de escala e setoriais) de governação educacional estão operando? 
De que maneiras os problemas centrais do capitalismo (acumulação, ordem e legitimação social) estão 
refletidos no mandato, capacidade e governação da educação? Como e em que escalas são as contradições 
entre as soluções abordadas? 
Como são definidas as fronteiras do setor educacional e como essas fronteiras se sobrepõem e se 
relacionam com os outros setores? Que atividades ‘educacionais’ são assumidas dentro de outros setores? 
Como o setor educacional se relaciona aos regimes de cidadania e gênero? 
Como, em que nível/esfera e em quais configurações setoriais a educação contribui para a 
implantação/estabilização extra-econômica da acumulação? Qual é a natureza das relações intra e inter 
níveis e intra e inter setoriais – contraditória, cooperativa, indiferença mútua? 
Nível 4: Resultados 
Quais são os resultados individuais, privados, públicos, coletivos e comunitários da “educação” em cada 
nível ou esfera (transnacional, nacional, local)? 

       Fonte: Dale (2008a:27-28). 

 

Dale (2008a) destaca que as questões dos três primeiros níveis são colocadas numa inter-

relação hierárquica, mas sem ser determinística:  

“não podemos compreender o que acontece no nível da prática sem ter uma ideia do que acontece no 
nível da política, e não podemos compreender o que acontece no nível da política sem entender o que se 
passa no nível da economia política (…). A influência segue tanto para cima quanto para baixo, e o nível 
da prática define limites para o que é possível ao nível da política, e vice versa” (Ibid.:26-27). 
 

David Dolowitz e David Marsh (2000) também elaboraram um modelo teórico de análise do 

processo de transferência de políticas. Os autores partiram do pressuposto que, se “an increasing 

amount of policy development, and particulary policy change, in contemporany polities is affected by 

policy transfer”, a análise dessas mudanças terá implícita a questão “Is policy transfer involved?” 

(Ibid.:21). A transferência de políticas é definida como:  

“the occurrence of, and processes involved in, the development of programmes, policies, institutions, etc. 
within one political and/or social system which are based upon the ideas, institutions, programmes and 
policies emanating from other political and/or social systems” (Dolowitz, 2000:3). 
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 A transferência pode, no entender dos seus proponents, ser tratada como uma variável 

dependente e independente, “we can seek to explain the process of policy transfer or we can use 

policy transfer to explain policy outcomes. However, the two exercises are related” (Dolowitz & 

Marsh, 2000:8). 

Na perspectiva destes autores razões diversas que radicam quer nas pressões globais a 

que estão sujeitos os Estados-nação, quer na facilidade de circulação da informação disponível e na 

intervenção dos organismos internacionais, explicam o recurso à transferência: 

“no nation in the industrialize or industrializing world can insulate its economy from global economic 
pressures. (…) the rapid growth in communications of all types makes exchange of ideas and knowledge 
much easier; (…) international organizations, such as the European Union (EU), the International 
Monetary Fund (IMF) and the World Bank, advocate, and at times enforce, similar policies across diverse 
countries” (Dolowitz & Marsh, 2000:6-7). 
 
Por seu turno, os motivos que levam os responsáveis políticos a optar por um processo de 

transferência são múltiplos:  

“to set the systemic and/or institutional agendas; solve problems; appear to be acting upon a problem (or 
to make a symbolic gesture towards ‘solving’ the problem); alter the course of existing policies, 
programmes or ‘rules of the game’; harmonize one system with other nations or the international system; 
penetrate another system; or simply to learn what is going on outside an indigenous situation or system” 
(Dolowitz, 2000:34). 

 
 O modelo teórico concebido por Dolowitz e Marsh é susceptível de ser utilizado em 

diferentes áreas académicas e em diferentes áreas políticas (Quadro XIV). O modelo procura 

responder a um conjunto de questões, entre as quais se destacam, as que clarificam as 

características e as razões da transferência. Relativamente às características da transferência, as 

questões são “What was transferred? What degree of transfer occurred?”; quanto às razões da 

transferência, interroga-se “Who transfers policy? Why is policy transferred? What factors constrain 

or facilitate policy transfer?” (Dolowitz & Marsh, 2000:21). 

 Why transfer? 

 O processo de transferência é conceptualizado como “a comtinuum that runs from lesson-

drawing to the direct imposition of a program, policy or institutional arrangement on one political 

system by another” (Ibid.:13). São identificados dois tipos ideais de transferência, a transferência 

voluntária (voluntary transfer) e a transferência coerciva (coercive transfer). 

A transferência voluntária trata-se de uma decisão racional e consciente que leva os 

Estados-nação a adoptarem soluções extraídas de outros contextos na resolução dos problemas 

com que se deparam. Podem ser motivados pelo desencanto face a políticas adoptadas 

anteriormente ou pela incerteza em relação ao futuro. 
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Quadro XIV - Modelo de Análise do Processo de Transferência de Políticas 
 

Why Transfer? 
Continuum 

Want to …………..…………….Have to 

Who is 
Involved in 
Transfer? 

What is 
Transferred 

From Where Degrees 
of 

Transfer 

Constrainsts 
on Transfer 

How to 
Demonstrate 

Policy Transfer 

How Transfer 
leads to Policy 

Failure 
 
 
Voluntary 

 
 
Mixtures 

 
 
Coercive 

   
 
Past 

 
Within-a 
Nation 

 
 
Cross-National 

    

Lesson 
Drawing 
(Perfect 
Rationality) 

Lesson 
Drawing 
(Bounded 
Rationality) 

Direct 
Imposition 

Elected 
Officials 

Policies 
 
(Goals) 
(Content) 
(Instruments) 

Internal State 
Governments 

International 
Organizations 

Copying Policy 
Complexity 
 

Media 
(Newspaper) 
(Magazine) 
(TV) 
(Radio) 

Uninformed 
Transfer 

 International 
Pressures 
(image) 
(consensus) 
(perceptions) 

 Bureaucrats 
Civil Servents 

Programmes Global City 
governments 

Regional 
State 
Local 
Governments 

Emulation Past Policies Reports 
(commissioned) 
(uncommissioned) 

Incomplete 
transfer 

 Externalities Pressure 
groups 
 

Institutions   Local 
Authorities 

 Mixtures Structural/ 
Institutional 

Conferences Inappropriate 
Transfer 

 Conditionality Political 
parties 

Ideologies     Inspiration Feasibility Meetings/Visits  

 (Loans) 
(Conditions 
attached to 
business 
activity) 

       (Ideolology) 
(Cultural 
proximity) 
(technology) 
(economic) 
(bureaucratic) 

  

 Obligations  Policy 
entrepreneurs/ 
Experts 

Attitudes/ 
Cultural 
values 

    Language Statements 
(written) 
(verbal) 

 

   Consultants/ 
Think tanks 
Transnational 
Coporations 
Supranational 
Institutions 

Negative 
lessons 

  Past relations     

   Fonte: Dolowitz e Marsh (2000:9).



 

 271

A transferência coerciva caracteriza-se pela imposição de determinada política por parte de 

outros sistemas políticos ou organizações internacionais. O meio de coerção mais utilizado é a ajuda 

financeira facultada mediante a adopção de determinadas medidas. 

Entre estes dois extremos existem outras categorias com características mistas, envolvendo 

elementos voluntários e/ou coercivos, é o caso da transferência coerciva indirecta (indirect coercive 

transfer) que ocorre por influência de “factores estruturais” associados a mudanças tecnológicas, à 

interdependência económica, ou ao desempenho de um país tomado como referência. 

 Who is involved in transfer? 

David Dolowitz (2000:16) classifica os actores envolvidos no processo de transferência em 

nove categorias: “elected officials, bureaucrats and civil servants; policy entrepreneurs and experts; 

consultants; political parties; pressure groups; think tanks; corporations; and both governmental and 

non-governmental international organizations and institutions”. 

 What is transferred? 

São identificadas oito categorias gerais de objectos passíveis de ser transferidos: “policy 

goals, content and instruments; programmes; institutions; ideologies; ideas and attitudes; and 

negative lessons” (Ibid.:22)187. 

 From where? 

São identificados três níveis de governação: local, nacional e internacional: 

“sub-national units of government draw lessons from each other, but the national government can also 
draw lessons from lower levels of government, while lower levels of government can draw upon the 
national government. It is also common for governments and agents to transfer policies from on nation to 
another. (…) Lastly, lessons can be drawn from, or forced upon a political system by, the international 
level” (Dolowitz & Marsh, 2000:12). 
 
 Degrees of transfer 

 O processo de transferência “is not an all-or-nothing process” (Ibid.:13) variando de 

intensidade ou grau. Os autores distinguem quatro graus: a cópia (copying), o grau mais simples 

que envolve uma transferência directa e total; a emulação (emulation), “which involves transfer of 

the ideas behind, but not the details of, the policy or programme”, a política transferida é utilizada 

para a elaboração de uma política própria; o hibridismo (mixtures), combinação de diferentes 

programas ou políticas; a inspiração (inspiration), a observação de problemas particulares inspira o 

desenvolvimento de um programa ou política própria (Dolowitz, 2000:25). 
                                                
187 Dolowitz e Marsh (2000) distinguem política (policy) e programas (programs). A política é “statements of intention and which 
generally denote the direction policy-makers wish to take”, programas “are the specific means of the course of action used to 
implement policies”, concluindo que “each policy can have multiple programs, while a program is a complete course of action in and 
of itself” (Ibid.:12). 
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 A variação de grau ou intensidade interliga-se com o tipo de actores envolvidos no processo: 

“while politicians tend to look for ‘quick-fix’ solutions and thus rely upon copying or emulation, 
bureaucrats, on the other hand, are probably more interested in mixtures. Similarly, it is possible that, 
while emulation is crucial at the agenda-setting stage, copying or combining several different policies or 
programs may be more applicable at the policy formulation or implementation stage of the policy-making 
process” (Dolowitz & Marsh, 2000:13). 
 
 Constraints on transfer 

O processo de transferência não é linear, uma vez que existem elementos facilitadores e 

inibidores a ter em consideração. Dolowitz (2000:25-26) identifica sete categorias gerais 

facilitadoras/inibidoras, destacando que “each facilitator can also act as a restriction given a 

different set of circumstances”, são elas: “complexity; interactive effects; institutional constraints; 

structural constraints; feasibility constraints; past relationships; and language constraints”. São 

elementos facilitadores ou inibidores, o grau de complexidade do programa ou política, quanto mais 

complexo for mais difícil se torna a sua transferência; a adaptação da política a uma outra pré-

existente; as estruturas institucionais e legais, em caso de acentuada divergência é natural que o 

processo de transferência encontre obstáculos; as semelhanças ou divergências ideológicas, 

culturais, tecnológicas, bem como os recursos económicos disponíveis; a linguagem utilizada na 

documentação; a qualidade das relações internas e externas. 

 How to demonstrate policy transfer? 

 As fontes de informação que poderão comprovar a ocorrência do processo de transferência 

são diversas: (1) os meios de comunicação social, “by examining the content of newspapers and 

magazines it is possible to begin establishing what information was widely available to agents of 

change during the time period under examination”; (2) a internet, “not only can it provide direct 

access to most of the world’s governments, pressure groups, media outlets etc., but it also provides 

a means of directly accessing government documents”; (3) os relatórios e estudos “are a prime 

source of information on other systems”, os contactos (physical meetings) “these contacts can be 

used as an inspiration for change, the justification needed to go ahead with policies and 

programmes already developed, or even as the basis of the development of new policies, 

programmes, institutions, etc”; (4) as declarações oficiais do governo “in written records and 

interviews provide the most direct evidence that transfer has occurred” (Ibid.:29-32). 
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 Um dos problemas que se levanta no processo de transferência é a sua validação188. 

Dolowitz (2000:32) sugere, como forma de validação de uma transferência de políticas, a análise de 

relatórios, programas governamentais e entrevistas, pois constituem “the most direct evidence that 

transfer has occurred” e permitem demonstrar que “that actors were aware of programmes 

operating elsewhere, were interested in them, and utilized them in the development of policies, 

programmes and institutions”. Acrescenta, ainda, o autor que não é suficiente demonstrar a 

existência de informação disponível é também necessário identificar o objecto transferido e os 

agentes envolvidos: “once the object and agent of transfer heve been established, evidence of policy 

transfer must be established” (Ibid.:33)189. 

 How tranfer leads to policy failure? 

 Nem sempre o processo de transferência é bem sucedido, embora “the underlying 

assumption is that policies that have been successful in on country will be successful in another. 

However, that is clearly not always the case” (Dolowitz & Marsh, 2000:17). Três factores podem 

contribuir para o seu fracasso: (1) informação insuficiente e desconhecimento acerca da forma 

como operava no sistema de origem induz num processo de “uninformed transfer”; (2) uma 

transferência incompleta (incomplete transfer) que ocorre quando “crucial elements of what made 

the policy or institutional structure a success in the originating country made not be tranferred, 

leading to failure”; (3) finalmente, a transferência pode ser inapropriada (inappropriate transfer), 

pois “insufficient attention may be paid to the differences between the economic, social, political and 

ideological contexts in the transferring and borrowing systems” (Dolowitz, 2000:33-34).  

 Dolowitz e Marsh (2000:21) concluem que: 

“if we can regard policy transfer as a key explanatory variable in the development of many policies, we 
must also recognize that it is important to follow each policy through to see whether uninformed, 
incomplete or inappropriate transfer leads to policy failure”. 
 

                                                
188 Evans e Davies (1999, citados por Crespo & Chávez, 2002) propõem um método de validação assente em cinco conjuntos de 
questões: (1) Qual é o sujeito/fenómeno que se analisa? (2) Quem ou o quê é identificado como agente(s) de transferência? Quem a 
deseja? Quais os objectivos que se pretende alcançar? Como se processou essa transferência? Em benefício de quem? E, porquê? (3) 
Existem provas da transferência? (4) Quais são as provas? São convincentes? (5) Que conclusões se podem tirar acerca da natureza e 
grau de transferência que se produziu? Foram objecto de transferência ideias ou programas implementados? 
189 Evans e Davies (citados por Crespo & Chávez, 2002:11) consideram que as entrevistas são insuficientes para demonstrar até que 
ponto as ideias ou os programas estrangeiros influenciaram as decisões nacionais, pelo que julgam necessário “saber si la 
transferencia se ha hecho a nível declarativo”, para tal será necessário “comparar los documentos ‘externos’ que pudieran prescribir 
una transferencia de políticas com documentos y programas oficiales”. Em seguida, será necessário comprovar se a política ou 
programa supostamente transferido foi colocado em prática “para saber ‘qué tan lejos ha llegado la transferencia”. Outro aspecto 
acrescentado por Crespo e Chávez (2002) seria a avaliação dos efeitos de transferência. 
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 Barroso (2003) destaca outros meios de transferência de políticas que explicam a similitude 

de discursos, conceitos, conteúdos e processos entre diferentes países, são eles, o efeito de 

contaminação, de hibridismo e de mosaico. 

 A contaminação traduz a adopção, por um país, de soluções em uso num outro país e é 

patente “ao nível da transferência dos conceitos das políticas e das medidas postas em prática, 

entre os países, à escala mundial” (Ibid.:24). Considera o autor que este processo ganha terreno 

devido à “internacionalização dos fóruns de consulta e decisão política, mas também pela 

importância crescente das agências internacionais” (Ibid.:26). 

 O efeito de hibridismo caracteriza-se pela “sobreposição ou mestiçagem de diferentes 

lógicas, discursos e práticas na definição e acção políticas, o que reforça o seu carácter ambíguo e 

compósito” (Ibid.:29), provando, no juízo de Barroso, que não existe uma adopção passiva e linear 

dos modelos externos e que, num mesmo país, podem conviver modelos distintos, sendo de 

relativizar “o uso de taxonomias com que, por vezes, se procuram descrever, comparar e classificar 

as políticas e os modos de regulação entre diversos países” (Ibid.:31). 

 O efeito mosaico refere-se a medidas “avulsas, tomadas em tempos e para espaços e 

públicos diferentes e, na maior parte das vezes, são aprovadas por derrogação de normas 

existentes” (Ibid.:32). O autor ressalva que “as mesmas medidas podem ter objectivos e resultados 

diferentes, conforme os contextos em que são aplicados, as estratégias que integram e a categoria 

de actores que as executa” (Ibid.:37). 

Cardoso (2003:150) sugere que a transferência de políticas ocorre sob condições nacionais 

específicas, pelo que aceitar “o decalque de políticas concebidas em organizações internacionais ou 

noutros países” é um exercício pobre e acrítico, que além de subestimar “a capacidade dos actores 

nacionais para participarem e reagirem aos processos de formulação e aplicação de políticas”, 

ignora “as condições específicas de cada sociedade e as garantias constitucionais existentes”. A 

autora considera que no processo de transferência é necessário ter em conta o que designa por 

“commonality within difference”, ou seja, “o processo de convergência de condições internacionais 

semelhantes que ocorre em contextos nacionais diferentes”. Processo que “afecta níveis ou 

estruturas idênticas, em áreas de políticas sociais equivalentes, e produz um impacto semelhante, 

nos diferentes contextos institucionais” (Ibid.:150). 

Já Ball (2001:100) questiona o significado e a dimensão de “transferência de políticas” e 

coloca a hipótese do “surgimento de um novo paradigma de governo educacional”, acompanhado 

pelo desaparecimento: 
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“gradual da concepção de políticas específicas do Estado Nação nos campos econômico, social e 
educativo e, concomitantemente, o abarcamento, de todos estes campos numa concepção única de 
políticas para a competitividade económica, ou seja, o crescente abandono ou marginalização (não no 
que se refere à retórica) dos propósitos sociais da educação”.  

 
 Conclui o autor que, face ao discurso globalizado, se assiste à banalização das políticas 

educativas nacionais sendo cada vez mais difícil estabelecer a distinção entre políticas educativas 

de partidos políticos tradicionais e rivais, caminhando-se para “o fim da política” (Ibid.:100). 

 Ball (2001) não perspectiva as políticas nacionais de educação como uma fiel transposição 

da agenda educativa veiculada pelos organismos internacionais, porém reconhece que “a educação 

tem um conjunto complexo de relações com e no seio dos processos de globalização”, pelo que 

sugere uma convergência, em matéria de políticas educativas, entre países com passados e 

presentes distintos, fenómeno que designa como “convergência de paradigmas”, o qual é patente 

na “invocação de políticas com uma base de princípios e tecnologias comuns, mecanismos 

operacionais idênticos e efeitos de primeira e segunda ordem semelhantes” (Ibid.:112). 

Uma análise complementar à forma como a globalização afecta a educação é preconizada 

por Cortesão e Stoer (2001:384) que abordam o tema através do termo “transnacionalização”, o 

qual define “o enquadramento numa sociedade mundial das políticas educativas”. Estes 

investigadores reconhecem diferentes modalidades de transnacionalização190, com destaque para: 

(1) a transnacionalização das políticas educativas (analisa o enquadramento das políticas educativas 

nacionais na sociedade mundial); (2) os processos de mercadorização da educação (atende à 

relação Estado-mercado e ao papel de maior protagonismo assumido pelo mercado como entidade 

reguladora); (3) as políticas educativas de integração regional (pondera os acordos de cooperação 

multilaterais). 

 Estas modalidades de transnacionalização são esquadrinhadas sob várias dimensões: (1) 

incidências da globalização: trata-se de um globalismo localizado ou de um localismo globalizado; 

(2) áreas de controvérsia: quais os problemas que podem ser nomeados; (3) agências 

transnacionais: quais as agências internacionais que operam; (4) efeitos normativos e institucionais: 

os resultados decorrentes do funcionamento das agências transnacionais; (5) efeito dominante 

potencial: possíveis efeitos resultantes da interacção de posições contraditórias. 

                                                
190 Cortesão e Stoer (2001:385) consideram ainda outras quatro modalidades de transnacionalização: (1) os processos de educação 
de migrantes e grupos minoritários; (2) o desenvolvimento de um projecto de educação cosmopolita “cuja característica principal é o 
bilinguismo cultural que lhes permite ‘atravessar fronteiras”; (3) as questões universais ligadas a problemáticas actuais; (4) os grupos 
transnacionais (grupos que se movimentam livremente entre os Estados nações). 
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 Cortesão e Stoer (2001:387) exploram possíveis cenários ligados a cada uma das 

modalidades de transnacionalização (Quadro XV), e alertam para “uma simultaneidade de 

mandatos e áreas de influência da educação (...) que, por vezes, coexistem, conflitualmente, num 

mesmo contexto temporal”. 

 Enfim, conhecer os mecanismos de transferência envolvidos na implementação de uma 

política, programa, estratégia, instrumento, objectivos, ou seja, de qualquer objecto passível de tal 

operação, significa compreender melhor a acção das forças globais sobre o espaço nacional, as 

suas motivações e efeitos. 

 

Quadro XV - Modalidades de Transnacionalização das Políticas Educativas 
Cenário 1 - Transnacionalização das Políticas Educativas 

Dimensões Cenários prováveis 
Incidências da Globalização Globalismo Localizado 
Áreas de Controvérsia Adopção de políticas educativas globalmente estruturadas 
Agências Transnacionais OCDE; União Europeia; Banco Mundial; FMI. 
Efeitos Normativos e Institucionais Crise e consolidação da escola. 
Efeito Dominante Potencial Educação para a sociedade performativa. 
Cenário 2- Mercadorização da Educação 

Dimensões Cenários prováveis 
Incidências da Globalização Globalismo localizado. 
Áreas de Controvérsia Adopção de práticas homogéneas de avaliação; currículos alternativos; 

promoção de mercados e dos quase mercados educativos e de novas 
formas de estandardização (contratos programa, etc); escolha 
individual e outras medidas que aumentam a concorrência do sistema. 

Agências Transnacionais FMI; Banco Mundial; União Europeia; OCDE; Mecenato. 
Efeitos Normativos e Institucionais Mercado educacional; escola de massas subvertida pela massificação 

do ensino. 
Efeito Dominante Potencial Privatização da educação. 
Cenário 3 - Políticas de Integração Regional 

Dimensões Cenários prováveis 
Incidências da Globalização Globalismo localizado. 
Áreas de Controvérsia Adopção de padrões europeus de currículo único (implícitos e ocultos); 

aumento da escolaridade obrigatória; nivelamento das taxas de 
sucesso escolar; educação tecnológica; homogeneização  da duração e 
equivalência dos cursos superiores na União Europeia. 

Agências Transnacionais Programas europeus (Erasmus, Sócrates, etc.); peritagens e 
financiamento pelo Banco Mundial; “Exames” da OCDE. 

Efeitos Normativos e Institucionais Homogeneização das políticas educativas. 
Efeito Dominante Potencial Educação para a competitividade regional. 

     Fonte: Adaptado de Cortesão e Stoer (2001:384-385). 
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2. O QUADRO IDEOLÓGICO DA GLOBALIZAÇÃO E SUAS REPERCUSSÕES SOBRE A 

EDUCAÇÃO 

2.1. O NEOLIBERALISMO 

 O neoliberalismo é descrito como a face hegemónica da globalização (Robertson, 2007; 

Torres, 2009), a “força motriz ideológica da globalização” (Dale, 2006b:65-66) ou a “ideologia 

predominante na globalização” (Peters et al., 2004:77) que, independentemente do eufemismo 

utilizado, inspira as organizações supra e transnacionais como o Fundo Monetário Internacional, o 

Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Teodoro, 2010), 

que comungam uma mesma cosmovisão:  

“a existência de um mercado global e a necessidade de expandi-lo para criar mais oportunidades para as 
soluções preferenciais baseadas no mercado, a necessidade de minimizar e focalizar o papel do Estado e 
a importância central da educação para o desenvolvimento económico” (Dale, 2008a:25)191.  
 

Além de uma teoria económica, o neoliberalismo é encarado como “uma nova ordem social 

e uma tecnologia de governo favorável aos mais poderosos” (Teodoro, 2010:11). O neoliberalismo 

representa, desse modo, um “discurso substancial de governança” que combina “a economia, o 

social e a política em nome da escolha racional como princípio de legitimidade” (Peters et al., 

2004:83). 

 Nesse contexto, e na sequência da alteração das próprias condições de produção do 

conhecimento e da sua posição proeminente na economia e sociedade do conhecimento, os 

sistemas educativos são mandatados de modo eficiente e eficaz “para criar a nova casta de 

empreendedores e inovadores” (Robertson, 2007:14). Dai que Robertson considere que o 

neoliberalismo corresponde a um projecto de classe que visa: 

“i) a redistribuição da riqueza entre as elites dirigentes através de novas formas de governação; ii) a 
transformação dos sistemas educativos de modo a que a produção de trabalhadores para a economia seja 
o seu mandato primeiro; iii) o colapso da educação como monopólio do sector público, permitindo a 
abertura do investimento estratégico às empresas lucrativas” (Ibid.:14-15). 
 

 Karen Mundy (2007) fala na ascensão, nas economias desenvolvidas e sob os auspícios da 

OCDE, de formas de multilateralismo educativo defensivo e disciplinador. É um multilateralismo 

                                                
191 As políticas neoliberais começaram a ser impostas no início da década de 1980, nos países da América Latina e África 
Subsariana por imposição do FMI e Banco Mundial, no quadro de programas de ajustamento estrutural. Nos países desenvolvidos, 
essas políticas vão ser acolhidas indistintamente por governos de esquerda e direita, quando na sequência da crise do capitalismo da 
década de 1970, o aumento da divida externa e da inflação se tornaram problemáticos (Robertson, 2007). Assim, no âmbito das 
políticas de reestruturação impõem-se medidas de desregulação, competitividade e privatização (Robertson, 2007; 2008), e o recuo 
do Estado nos sectores sociais como a saúde e a educação (Teodoro, 2010). 
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defensivo pois mune os países desenvolvidos “con defensas educativas adecuadas para la creciente 

competición en el contexto de la economia global” (Ibid.:143). É disciplinador: 

“en la medida en que ayudan a difundir los enfoques neoliberales de las políticas públicas desarrolladas 
por los Estados Unidos y el Reino Unido, poniendo un énfasis particular en el uso de las comparaciones 
internacionales para mostrar la relativa eficácia de reducir el poder del Estado y reorganizar a las 
instituciones públicas en donde se forjaron los compromisos com los derechos de bienestar social” 
(Ibid.:143). 
 

 Os efeitos erosivos das políticas neoliberais efectivam-se na transferência da política 

educativa da alçada do Estado “para o âmbito das decisões privadas” (Sacristán, 2008:30). A 

educação deixa de ser perspectivada como um bem público e um direito e passa a ser considerada 

como uma mercadoria e um serviço de destacado valor, submetida à lei da oferta e da procura 

(Gómez, 1998). Regista-se uma alteração semântica, aparentemente inócua, mas com profundas 

implicações na forma de entender o papel do Estado e as suas funções sociais (Bóia, 2003). 

Assiste-se a uma desvalorização do: 

“sistema educativo enquanto factor de integração e inclusão social, em prol do aumento da iniciativa 
privada, da ideologia que procura um maior ajustamento do sistema escolar (os fluxos da população 
escolar, as suas especialidades, os seus curricula) ao laboral e às necessidades da produtividade 
económica, apoiando-se e acentuando as desigualdades sociais” (Sacristán, 2008:30) 
 

A “deidificação do mercado” (Bóia, 2003), preconizada pelo neoliberalismo, perspectiva a 

educação como um alicerce da economia (Pacheco, 2000). Tendo subjacente a cultura empresarial 

e uma diminuta intervenção do Estado (Estado fraco), adopta como princípios estruturantes a 

subordinação da educação às leis do mercado, promovendo a liberdade de escolha e a 

concorrência entre escolas sob a divisa da escolha, da diversidade e da excelência.  

Morrow e Torres (2004:34) apontam a mercantilização da educação como o “efeito 

estrutural crucial e penetrante que define a forma de globalização neoliberal”, a qual é encarada 

como um “processo determinístico”. Os Estados que perfilham a cartilha neoliberal (Robertson & 

Dale, 2001) preconizam uma nova ordem social, julgada essencial e estratégica para o 

desenvolvimento económico (Afonso, 1999), habitada pelo “sujeito empreendedor” (Ibid.:127-128), 

pelo “indivíduo que se governa a si próprio” (Ibid.:129), legitimada pelo recurso a conceitos 

socialmente valorizados e com forte ressonância humanista, tais como liberdade, democracia, 

autonomia, participação, descentralização192, respeito pela iniciativa privada, e regulada pelos 

princípios do livre mercado (Sacristán, 2000; Taddei, 1999).  

                                                
192 Lima (2002:20) alerta para a recontextualização e reconceptualização de três termos estratégicos à acção neoliberal, a 
autonomia, a descentralização e a participação. A autonomia é um instrumento fundamental à construção da cultura empresarial; a 
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Os mercados são apresentados como meios “de regular e de atribuir responsabilidades, 

reduzindo assim o problema de legitimação do estado e garantindo o controlo e a coesão sociais” 

(Robertson & Dale, 2001:130). 

 Apple (2004) sustenta que toda a acção neoliberal é norteada por uma racionalidade 

económica, assente na eficiência e na análise da relação custo-benefício e numa visão dos sujeitos 

como capital humano, competindo a cada indivíduo maximizar as suas capacidades, pois está em 

marcha “uma construção do mundo em torno das características avaliativas” (Ibid.:46): 

“el mundo es intensamente competitivo desde el punto de vista económico y a los estudiantes – como 
futuros trabajadores – se les deben proporcionar las aptitudes y las actitudes necesarias para competir con 
eficacia. Además, cualquier dinero invertido en las escuelas que no esté directamente relacionado con 
estos objetivos económicos es motivo de sospecha” (Apple, 2002:54-55). 

 
Compreende-se, pois, que questionar a educação e a escola públicas seja o ponto de 

partida da estratégia neoliberal, que conota o público com a ineficácia e a ineficiência, e o privado 

com a qualidade e a excelência, “aquilo que é privado é necessariamente bom, e aquilo que é 

público é necessariamente ruim” (Apple, 2004:46). O modelo neoliberal imiscuiu-se na agenda 

internacional de investigação e no investimento educativo, fazendo a apologia da “privatización 

como solución educativa, tanto para subsanar las deficiencias de la inversión estatal en educación 

como para confrontar la crisis fiscal del estado” (Torres, 2009:34). 

Naturaliza-se uma definição singular de qualidade assente num discurso tecnicista, próprio 

de uma época de cortes nas despesas públicas, fundado nas políticas de racionalização e de 

reestruturação, e enunciado como garante de “uma maior eficácia e uma maior eficiência interna”, 

sem recurso a um aumento do investimento no sector educativo (Lima, 2002:25). Importada do 

discurso empresarial a qualidade é introduzida na educação como panaceia para os males que a 

afectam: a falta de eficiência, eficácia e produtividade, pelo que “o único critério para definir o que é 

a qualidade será a soberania da vontade do consumidor individual. O que serve e o que convém ao 

consumidor em termos de preferências pessoais é por si próprio decidido” (Sacristán, 2000:54). 

 O conceito de qualidade tem, assim, subjacente uma nova visão da escola, do indivíduo e 

do Estado. A escola enquanto subsistema social deve “producir e reproducir el conocimiento 

experto que el sistema económico y social necesita para su mantenimiento y expansión” (Gómez, 

1998:137). Quanto ao Estado e ao indivíduo constituem um mesmo projecto de reforma social, pelo 

que as mudanças institucionais conjugam-se com o “governo da alma” personificado na pedagogia 

                                                                                                                                              
descentralização “é congruente com a ‘ordem espontânea’ do mercado, respeitadora da liberdade individual e garante de eficiência 
económica”; a participação é “uma técnica de gestão, um factor de coesão e de consenso”. 
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escolar que pretende modificar as “capacidades interiores do indivíduo, de modo que cada pessoa 

age como um cidadão auto-responsável e automotivado” (Popkewitz, 2004:107). 

 Ao Estado pede-se que se ausente, se retraia, “criando um espaço amplo e dando uma 

margem de liberdade à empresa privada” (Apple, 1999:32), pois ele é percepcionado não como a 

solução, mas o problema, o seu fracasso radica no excesso de intervenção, de burocratização e na 

incapacidade de resolver os grandes problemas sociais, “incluindo os que se prendem com a 

desmoralização da sociedade (...) o Estado é o obstáculo principal à soberania do consumidor (...) 

[logo] a solução económica justa é esta: mais mercado e menos Estado” (Pacheco, 2000:9-10). 

 O Estado deve limitar-se a promover o quadro legal e financeiro que assegure o 

funcionamento do mercado (Bóia, 2003), e garantir o acesso e cumprimento da educação básica, 

abstendo-se, contudo, de impor a modalidade de o fazer: 

“não se nega a sua [do Estado] obrigação de cobrir as necessidades com a rede pública nos locais onde os 
provedores privados não desenvolvem a sua iniciativa, mas deve conter a sua expansão, e até alhear-se do 
território, quando aqueles estiverem presentes” (Sacristán, 2000:53). 

 
 Efectivamente, a reestruturação neoliberal apoia-se, por um lado, numa visão minimalista 

do papel do Estado e das suas responsabilidades na promoção da justiça social e, por outro lado, 

sustenta “uma fé cega no mercado (por exemplo, nos apelos por mais privatizações de escolas, por 

‘escolhas’ e vales)” e acredita “que o crescimento econômico gere um excedente para ajudar o 

pobre, ou que a caridade privada assuma aquilo que os programas estatais deixam de fora” 

(Burbules & Torres, 2004:15). 

Estas críticas neoliberais ao papel do Estado (nomeadamente o Estado-Providência), 

segundo Afonso (1999:105), partem do princípio que “os indivíduos conhecem melhor que o 

Estado o que é bom para eles, acreditando que o mercado é (...) uma instituição mais justa e 

eficiente para a distribuição de bens e serviços”.  

 Assim, subjacente à educação de perfil neoliberal encontra-se o conceito de “escolhedor 

autónomo e ‘livre’” (Peters et al., 2004:84), que se exprime através do mercado e na “fé na [sua] 

probidade e justiça”, pois os mercados “irão essencialmente distribuir os recursos de maneira justa 

e eficiente, de acordo com o empenho. Eles irão criar empregos para todos os que os desejarem. 

Eles são o melhor mecanismo possível para garantir um futuro melhor para todos os cidadãos 

(consumidores)” (Apple, 2004:49). 

Alega-se que o intervencionismo estatal limita a iniciativa individual e concede-se maior 

protagonismo “à sociedade civil e ao mercado, baseando-se na ideia de escolha, de acordo com as 
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estratégias e racionalidades individuais (e competitivas) mais típicas dos clientes e dos 

consumidores de educação, compatíveis com os seus estilos de vida, interesses e necessidades” 

(Lima, 2006:27). 

Teodoro (2010:44) aponta ao Estado neoliberal duas importantes contradições:  

“(i) em vez de uma ingénua utopia em que os actores possuem todos a mesma informação e podem fazer 
as suas escolhas racionais que lhes permita uma vida melhor, o que se verifica é uma concentração de 
riqueza e uma acentuada restauração do poder de classe; (ii) em vez de um Estado fraco e quase ausente, 
o que se constrói é um Estado fortemente interventivo, não por meio de instituições sujeitas ao escrutínio 
democrático dos cidadãos, mas de organizações (nacionais ou transnacionais) onde as elites e os peritos 
dominam – os bancos centrais, as instituições reguladoras, a Organização Mundial do Comércio – e 
impõem os interesses dos poderosos”. 
 

 Em torno do mercado constrói-se um conjunto de premissas utópicas: (1) os mercados são 

naturais e neutrais e regem-se pelo esforço e mérito (Apple, 2002); (2) o mercado dá expressão à 

necessidade humana de competição entre indivíduos (Ball, 2001); (3) o mercado é uma força 

transformadora que possui e dissemina um conjunto de valores morais positivos por si mesmos 

como o “esforço, austeridade, auto-confiança, independência e sem medo de risco” (Ibid.:107); (4) 

os mercados estão menos sujeitos à interferência política e aos procedimentos burocráticos, pois 

dependem das escolhas racionais do indivíduo e produzem resultados neutrais. Decorre dessa visão 

“una ‘moralidad débil’ donde domina el individuo competitivo del mercado y se deja que la justicia 

social se las componga como pueda” (Apple, 2002:114). 

 Em suma, “los valores del mercado han sido promovidos a la posición de los valores 

sociales” (Llorente, 2000:111), e a insistência no mercado193 acaba por conduzir à 

reconceptualização de determinados conceitos: (1) o conceito de cidadão “o cidadão é 

simplesmente um consumidor” (Apple, 2001:17) que escolhe a entidade prestadora de serviços, 

cujo currículo seja mais consentâneo com os seus desejos (Llorente, 2000); (2) o conceito de 

educação que se confunde com uma mercadoria e uma indústria de serviços “existe toda una teoria 

de calidad de la educación que define ésta como la óptima satisfacción de las expectativas del 

demandante, del cliente” (Ibid.:107); (3) o conceito de escola, agora percepcionada como uma 

pequena e média empresa, como uma entidade provedora de serviços que concorre para atrair 

consumidores194 (Bóia, 2003), e uma empresa produtiva que deve responder “às cambiantes 

                                                
193 Pacheco (2000:10) chama a atenção para termos como “qualidade, flexibilidade, participação, autonomia, descentralização, 
devolução”, entre outros, que se tornam recorrentes nos textos orientadores das políticas educativas e curriculares legitimando “o 
mercado como alternativa à política pública de educação”. 
194 Libienski (citado por Bóia, 2003:128) considera difícil identificar quem é o(s) consumidor(es) da educação: “Alguns vêem a 
comunidade ou a sociedade como ‘consumidor final em educação’, atendendo ao impacto que ela pode ter. Outros afirmam que 
consumidores de educação são as entidades empregadoras porque são elas que ‘consomem’ ‘o produto da educação’: quadros 
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demandas do mercado (...) subordinada às necessidades do mercado de trabalho”, não com a 

função de garantir esses empregos ou criar fontes de trabalho, mas, antes, promover a 

“empregabilidade” (Taddei, 1999:353), a qual substitui a profissionalidade (Teodoro, 2006) e passa 

a modelar “o currículo, a prática pedagógica e a avaliação” (Lima, 2006:28); (4) o conceito de 

conhecimento, percebido como um bem de consumo que adquire valor no intercâmbio entre a 

oferta e a procura, concebido como um indicador:  

“de aquisiciones útiles para la acreditación académica o para la legitimación profesional (...) se vincula 
directamente a sus aplicaciones tecnológicas y adquiere valor porque sirve para optimizar la rentabilidad de 
cualquier proceso o de cualquier producto (...) adquiere valor en la nueva epistemologia por su utilidad 
para producir objetos y servicios valorados en el intercambio mercantil” (Gómez, 1998:136); 

 

O conhecimento deixa de ser um campo sujeito à interpretação e à controvérsia e uma questão 

cultural, ética e política para se transformar num campo de transmissão de técnicas e habilidades 

relevantes para o sistema capitalista. Em consequência, o currículo tem de ser redefinido, 

transformando-se num dos alvos preferenciais de reforma (Silva, 1999); (5) o conceito de 

democracia acaba por se despolitizar confundindo-se com um um conceito económico, com um 

conjunto de práticas de consumo. Redefine-se a democracia como a garantia de escolha num 

mercado livre, logo a escolha do consumidor será princípio de legitimação democrática: “ a ‘escolha 

do consumidor’ é a garantia de democracia” (Apple, 2004:47), contundo reduz-se “a influência 

democrática sem [reduzir] a intervenção do governo central” (Cardoso, 2006:217).  

 Escolas e alunos “tornam-se mercadorias que são compradas e vendidas do mesmo modo 

como se compram e vendem outro género de mercadorias (...) o mundo é visto como um vasto 

supermercado” (Apple, 2001:17). A educação é perspectivada como um negócio, “que será mais 

bem administrado e produzirá a excelência escolar se for regulado pelos interesses dos grupos 

sociais que controlam o mercado” (Pacheco, 2000:10).  

 A metáfora do mercado é susceptível de diferentes interpretações, numa postura radical 

pede a retirada do Estado, numa postura moderada defende a escolha, “o poder de optar 

concretiza-se através da existência da iniciativa privada, mas também libertando o consumidor de 

ter que receber a educação em escolas públicas quando não puder pagar com os seus próprios 

meios as privadas” (Sacristán, 2000:54).  

 Na perspectiva neoliberal, o Estado não pode continuar a determinar o estabelecimento de 

ensino que o aluno deve frequentar mediante a imposição de uma carta escolar, tornando-o dessa 

                                                                                                                                              
especializados formados nas escolas. Por fim existem aqueles que nomeiam o Estado como verdadeiro consumidor uma vez que é 
ele, muitas vezes, que arca com as despesas”. 
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forma refém da área de residência e garantindo às escolas “consumidores forçados”, 

independentemente da qualidade dos serviços por elas prestados (Bóia, 2003).  

 Observa Sacristán (2000:54) que a utilização mercantilista da escolha reforça “as escolas 

que sejam coerentes com as visões educativas dos pais, fazendo coincidir a qualidade com o gosto 

do cliente”, compelindo as escolas públicas a competirem com as escolas privadas a fim de 

conquistar os pais (consumidores por procuração) e os seus educandos, agora percepcionados 

como clientes (consumidores directos). Isto consubstancia uma redefinição do que é o serviço 

público de educação e uma tendência para o privatizar, embora não seja necessário privatizar para 

introduzir a lógica de mercado e de privatização. 

 São, desse modo, introduzidos princípios parciais de mercado (Robertson, 2008), 

designados por “quase-mercados” que diferem substancialmente dos clássicos mercados livres na 

questão da oferta e da procura. São quase porque ao procurar atrair mais e novos clientes não 

visam a maximização dos lucros, e o “poder de compra” dos consumidores não é necessariamente 

expresso em termos monetários. São mercados porque substituem o monopólio estatal por uma 

variedade de “fornecedores” que competem entre si (Afonso, 1999; 2002b). Os quase-mercado 

evidenciam o “paradoxo do Estado Neoliberal”:  

“por um lado, o Estado quer controlar mais de perto os resultados escolares e educacionais (tornando-se 
mais Estado, Estado-avaliador) mas, por outro lado, tem que partilhar esse escrutínio com os pais e outros 
‘clientes’ ou ‘consumidores’ da educação (…) tornando-se mais mercado e menos Estado” (Afonso, 
2002b:122). 
 

 Os quase-mercados combinam três variáveis: a escolha parental, a autonomia da escola, a 

regulação financeira e governamental, divergindo de um serviço público em dois aspectos: “a 

separação do comprador (encarregado de educação) do vendedor (administrador da escola) e um 

elemento de escolha do utilizador entre vendedores” (Whitty & Power, 2002:16). E, desse modo, 

são privilegiados determinados instrumentos de financiamento como os “vouchers” (cheques 

ensino) ou de descentralização educativa como as “charter schools”, tendo subjacente a ideia das 

taxas de retorno em educação (Torres, 2009).  

 O sistema “voucher” ou cheque-ensino consiste num sistema de financiamento público e 

directo às famílias, as quais recebem um cheque do Estado para o pagamento de propinas em 

qualquer escola pública ou privada que cumpra certos requisitos (Levin, 2003). Esse cheque poderá 

ter um valor variável que permitirá pagar a totalidade ou parte das propinas (Barroso, 2003). Este 

sistema incentiva a competição mercantil entre as escolas a fim de captar mais alunos (e cheques-

ensino) e putativamente ampliará o “leque de escolhas, aumentando a eficiência e inovação na 
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educação, dado que as escolas [terão] incentivos financeiros para atrair e manter os seus efectivos 

escolares (Levin, 2003:112).  

As “charter schools” são escolas públicas sujeitas a um estatuto designado por “charter” 

que têm de observar. Não podem cobrar propinas pois gozam de uma dotação financeira por cada 

aluno, alimentada por dinheiros públicos. Embora dependam da autorização e do controlo das 

autoridades escolares, e tenham de cumprir um conjunto de objectivos ao nível dos resultados 

escolares, são isentas da maior parte da regulamentação estatal e local e gozam de uma 

considerável autonomia financeira, administrativa, pedagógica e na contratação de pessoal. Podem 

ser criadas por iniciativa dos pais, professores, associações, empresas, representando filosofias 

educacionais distintas (contudo, não podem promover o ensino religioso), e a sua gestão pode ser 

entregue a empresas especializadas com fins lucrativos (Barroso, 2003). A aposta nas “charter 

schools” parece resultar da crença que estas melhoram “o sistema educativo em geral, competindo 

com as escolas públicas normais, tornando-se ‘incubadoras’ de mudança e modelos de referência 

para as escolas públicas” (Levin, 2003:111). 

Carlos Alberto Torres (2009:34) conclui que estes instrumentos de financiamento educativo 

“con sus distintas variantes criollas, se han constituido en modelos y premisas hegemónicas – y por 

lo tanto no negociables – en la formulación de políticas educativas”.  

O público e o privado afirmam-se como duas formas de prestar um serviço, o mais 

competente será o sector que conseguir atrair mais alunos e fundos195. Como consequência global, 

melhorará o desempenho de todas as escolas que sobreviverem ao mercado, eliminando no 

percurso as que não conseguirem suportar a competição. Prevalece a ética da escolha e do 

consumo, pois “a opção de pais e filhos recairá nas escolas de maior sucesso, obrigando as escolas 

que ficam abaixo do desempenho mínimo a melhorar os seus resultados ou a fechar, tal como 

acontece no sector privado” (Giddens, 2008:514). Na lógica do mercado neoliberal, o fracasso de 

alguns é justificável face ao sucesso de outros” (Robertson & Dale, 2001). 

Os defensores da livre escolha sustentam a sua postura com os argumentos da 

democraticidade e da qualidade. A escolha constitui-se como um direito parental face à 

irresponsabilidade e ineficiência do sistema estatal, burocratizado e incapaz de se auto-reformar, 

pois ao substituir o monopólio educacional pela competição mercantil, o sistema escolar conquista 

                                                
195 Apple (2002:59) refere que o Neoliberalismo é receptivo à ideia de se investir mais fundos públicos e/ou privados nas escolas 
desde que estes satisfaçam as necessidades do capital “así, se destinan recursos a ‘reformas’ y políticas que conecten aún más el 
sistema educativo con el proyecto de hacer más competitiva nuestra economía”. 
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uma maior eficiência, eficácia e produtividade196, quer na gestão dos dinheiros públicos, quer na 

produção de melhores resultados educacionais (Levin, 2003). A livre escolha e a privatização 

melhoram a qualidade das escolas e os seus resultados, graças à competitividade e à prestação de 

contas perante o consumidor (Barroso, 2003), tornando as escolas mais produtivas e socialmente 

mais responsáveis, além de conferir liberdade aos encarregados de educação para escolher a 

escola que mais se harmonize com os seus valores, filosofias educativas, orientação religiosa, 

perspectivas políticas e que melhor atenda às necessidades dos seus filhos (Levin, 2003), “os 

estudantes e os pais são vistos como pessoas capazes de deliberar sobre alternativas, escolhendo 

entre programas educacionais alternativos conforme necessidades e interesses individuais e as 

qualidades dos programas” (Peters et al., 2004:84-85).  

Acreditam ainda que a livre escolha favorece a agenda económica nacional, pois:  

“cuando la gente tiene que pagar por la educación es más probable que tome decisiones de inversión que 
le aporten en benefícios económicos. Esto llevará a los consumidores a elegir cursos y asignaturas en 
campos en los cuales hay demanda de empleo y, por lo tanto, acabará com el problema de la escasez de 
habilidades. Del mismo modo, habrá una tendência a que la formación laboral se guie por la demanda 
según las condiciones cambiantes del mercado” (Brown & Lauder, 2007:267). 
 

 Há quem denuncie uma falsa noção de liberdade que acompanha a visão do exercício do 

direito à escolha, “pois as formas de racionalidade e as leis pelas quais o mercado livre deverá 

operar irão moldar as pessoas como tipos específicos de sujeitos, para que escolham a partir de 

uma certa perspectiva geral” (Peters et al., 2004:84), isto é, como em outras escolhas de consumo, 

a livre escolha permite ao consumidor “apenas optar entre alternativas cujas características ele não 

escolhe” (Ibid.:86). Pois, central na agenda das reformas neoliberais em educação é “o princípio de 

treinar as pessoas para a economia globalizada” (Morrow & Torres, 2004:38), mediante “a 

padronização do ensino e do currículo (…) intimamente ligada à desespecialização do professor e à 

lógica do controle técnico em educação” (Ibid.:39).  

Reformar os sistemas educativos com base nesses pressupostos poderá ser 

manifestamente útil para determinados tipos de empregadores, mas talvez não satisfaça os 

interesses mais amplos da sociedade e até dos futuros trabalhadores altamente qualificados, pois o 

nicho de mercado para esses trabalhadores não é amplo (Morrow & Torres, 2004). Lima (2006:28) 

sublinha que “uma escola que fosse capaz de responder totalmente às exigências e às 

necessidades da economia, produzindo os perfis e as competências que lhe são apresentadas 

como imperativos, estaria condenada ao colapso”, visto que “as vantagens competitivas e o 
                                                
196 Levin (2003:120) explica que neste contexto “a produtividade refere-se à relação entre os recursos atribuídos à escolarização e o 
seu impacto educacional”. 
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aperfeiçoamento individual passariam, então, a ser partilhados por todos, ou pela grande maioria 

dos indivíduos, deixando portanto de ser vantajosos e competitivos” (Ibid.:28). 

As vozes críticas à livre escolha consideram-na um obstáculo: (1) à autonomia da escola, 

pois a escola “só é autónoma dentro das margens dos gostos dos consumidores” (Sacristán, 

2000:61); (2) à capacidade inovadora dos professores pois estes têm de cumprir directivas “do 

governo central relativas aos conteúdos curriculares, métodos de ensino e de avaliação” (Cardoso, 

2003:185), as quais limitam a sua liberdade profissional; (3) à democratização do acesso e sucesso 

escolares em consequência da institucionalização da “escolha orientada pelos princípios de 

mercado e as noções associadas de autonomia, descentralização e prestação de contas orientadas 

pelo princípio da competição” (Ibid.:187), contribuindo “para acentuar, ainda mais, as 

desigualdades escolares e sociais, promovendo formas de ‘tribalização’ da escola” e, por sua vez, 

da sociedade (Nóvoa, 2009:5); (4) à melhoria das práticas pedagógicas e curriculares, pois a 

atenção dos “consumidores” pode ser facilmente desviada para aspectos simbólicos como a 

qualidade das instalações, o uso do uniforme escolar, a disciplina (Sacristán, 2000), sendo a 

energia e recursos da direcção da escola aplicados em estratégias promocionais e de marketing 

(Barroso, 2003), visando a criação de uma imagem consentânea com os interesses da classe 

média (Bóia, 2003). E, assim, ao investir-se mais em estratégias que reforçem a imagem pública da 

escola, remete-se para um segundo plano a melhoria das práticas pedagógicas e curriculares, pelo 

que se mantêm os métodos de ensino e currículos tradicionais, muitas vezes por pressão dos 

próprios pais, e o modelo de escola existente não chega a ser questionado (Apple, 2002; Bóia, 

2003). 

Neste sistema de mercado, os pais têm, teoricamente, a possibilidade de escolher, porém, 

nem todos detêm o capital cultural e social para o fazerem (Apple, 2002; Roberteson, 2007), sendo 

reforçada a estratificação económica, social e étnica (Barroso, 2003; Bóia, 2003), estabelecendo-se 

um crescente “apartheid educacional” (Apple, 2000), uma vez que: 

“cuando los pobres ‘eligen’ mantener a sus hijos en escuelas infradotadas y deterioradas de zonas rurales 
y urbanas degradadas (a causa del coste y el deterioro de los transportes públicos, la poca información, la 
falta de tiempo y unas condiciones económicas insuficientes, por mencionar solo algunas realidades), se 
les culpará a ellos (a los pobres), tanto desde un punto de vista individual como colectivo, por hacer malas 
‘elecciones de consumo” (Apple, 2002:8). 
 

E, “mesmo que essas escolas não sejam necessariamente ‘más’, elas têm um pequeno ou limitado 

‘valor’ quando se trata de prosseguimento de estudos ou, de modo geral, no mercado de trabalho” 
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e, desse modo, “fecha o acesso a posteriores privilégios”, reproduzindo o “sistema de estratificação 

social” (Robertson, 2007:28). 

Além de que existe “um défice de informação fiável e pública sobre as características das 

escolas”, pelo que as escolhas são efectuadas sobretudo em função da “qualidade do público 

escolar” (Barroso, 2003:93). De forma irónica, Apple (2000:56) nota que o mercado educacional 

apenas permite aos grupos desfavorecidos um consumo pós-moderno:  

“hay indivíduos que pueden entrar en el supermercado y elegir entre una inmensa variedad de 
productos similares o distintos, y hay indivíduos que solo pueden realizar lo que se podría llamar un 
consumo ‘posmoderno’: se quedan fuera del supermercado y sólo pueden consumir la imagen”. 

 

Em síntese, a liberdade de escolha em vez de provocar uma diversificação horizontal da 

oferta hierarquiza-a de acordo com o nível sócio-económico dos alunos (Bóia, 2003), beneficiando 

as classes média e dirigente “que são capazes de usar o seu capital social, económico e cultural no 

sentido de conseguirem assegurar a educação numa escola privada, ou mesmo em escolas 

públicas de alto estatuto social” (Robertson, 2007:28), reforçando as divisões de classe e 

ameaçando certos direitos e garantias constitucionais, pois: 

“os mercados (educacionais) transformam-se em arena privada, onde os indivíduos exercem a escolha e as 
instituições (da sociedade social) influenciam o financiamento, a atribuição de recursos, a vigilância e a 
tomada de decisão. O cumprimento do direito à educação fica, como em outros mercados privados, aberto 
à esfera privada ou, apenas em último recurso (através da litigação privada), à esfera pública e, tal como 
acontece em outros mercados, será exercido de forma desigual” (Cardoso, 2006:217). 

 

A retórica da globalização utilizada para promover a agenda neoliberal e usada para guiar 

as estratégias de reforma dos sistemas educativos assenta, na perspectiva de Morrow e Torres 

(2004:42), “mais em ideologias do que em análises empiricamente justificáveis dos benefícios de 

um modelo de ‘produção flexível’ que destrói as tarefas culturais e humanistas mais amplas de 

educação”. 

 A. I. Pérez Gómez (1998:134) considera que as propostas neoliberais assentes na 

competitividade e no exercício do direito de escolha, como estratégia de incremento da 

produtividade das escolas e melhoria de resultados (em termos académicos e na redução de 

custos), constituem: 

“los primeros pasos en el camino de la desregulación del sistema educativo, la privatización de las 
instituciones o al menos de sus servicios y la consideración y el tratamiento de la educación como una 
mercancía más en el escenario competitivo del libré mercado”. 

 
 Consolida-se um discurso reformador, alicerçado na competitividade e na prestação de 

contas, que constitui no seu conjunto “uma tecnología política que oferece uma alternativa 
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políticamente atraente à tradicional ligação da educação a um direito social e ao bem estar público” 

(Teodoro, 2006a:82) 

Em suma, o recurso ao mercado é perspectivado como a “solução mágica” para os 

problemas educacionais, com a aplicação da fórmula: “mercados sociais/devolução institucional = 

elevação de padrões (do desempenho educacional) = competitividade internacional aumentada” 

(Ball, 1999:130). Além disso é uma nova forma de desresponsabilização política, pois “trata-se de 

uma reforma sem intervenção direta, uma intervenção não-interventiva (...). Ela distancia o 

reformador dos resultados da reforma” (Ibid.:130). 

 Robertson (2007; 2008) salienta que estas mutações afectam a arquitectura dos sistemas 

educativos a diferentes níveis (1) no seu mandato (aquilo que seria desejável que fizessem): “foram 

mandatados para desenvolver estudantes e trabalhadores criativos, eficientes e capazes de resolver 

problemas para uma economia globalmente competitiva” (Robertson, 2007:25); (2) na capacidade 

ou formas de competência legal (meios fiscais e humanos que permitem a operacionalização do 

mandato), os cortes no orçamento educativo em consonância com a estratégia de redução do 

financiamento do sector público obrigam ao uso mais eficiente dos fundos, mas também a procurar 

formas alternativas de financiamento, como “no sector empresarial (por exemplo, através de 

doações locais, financiamento directo de infra-estruturas escolares, parcerias público-privado), e a 

comercialização dos seus próprios serviços (incluindo peritos do currículo)” (Ibid.:25); (3) nos 

mecanismos de governação (meios de coordenação), alterados pela introdução de um novo modelo 

de gestão, a “Nova Gestão Pública”, “o financiamento é baseado em outcomes; alguns serviços são 

descentralizados enquanto outros passam a ser centralizados; departamentos e instituições são 

colocados a competir entre si através de vários sistemas de escolha, de modo a emular o 

mercado”, introduzindo-se “um elemento ‘privado’ na educação” (Ibid.:26). 

 Concluem Teodoro e Torres (2006:12) que a agenda neoliberal no ensino não superior 

“prioriza a privatização e a descentralização das formas públicas de educação, o estabelecimento 

de standarts educacionais, uma forte ênfase nos exames e testes nacionais, e um focus na 

accountibility”. No que concerne ao ensino superior é sugerida a reforma das universidades em 

quatro áreas “eficiência e accountibility, acreditação e universalização, competitividade internacional 

e privatização”, reformas que os autores designam por “reformas baseadas na competição” 

(Ibid.:12). Essas reformas “tendem a adoptar uma orientação vocacional e a reflectir o ponto de 

vista de que as universidades e institutos existem fundamentalmente para servir a saúde económica 

de uma sociedade” (Ibid.:12). 
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 A argumentação neoliberal possui um elevado grau de sofisticação e consegue articular de 

modo eficaz conceitos social e culturalmente valorizados, criando um discurso convicente acerca da 

bondade e das virtudes dos seus princípios doutrinários, legitimados na sua agremiação às 

economias avançadas e a organizações internacionais reputadas que os veiculam. 

 

 2.2. O NEOCONSERVADORISMO 

 O neoconservadorismo é um movimento ideológico que faz a apologia de “um ‘retorno’ a 

padrões mais elevados” (Apple, 2004:51), preso a um saudosismo que se alimenta duma imagem 

bucólica do passado: 

“un pasado en el que imperaban el ‘verdadero conocimiento’ y la moralidad, donde cada persona ‘conocia 
su lugar’ y unas comunidades estables guiadas por un orden natural nos protegían de los males de la 
sociedad” (Apple, 2002:65). 

 
 Este movimento defende o autoritarismo social, a sociedade disciplinada, a hierarquia, a 

nação e governo fortes. Tem como principal preocupação a restauração cultural da tradição 

ocidental, enfatizando o conhecimento, a ordem social, a moral e os valores tradicionais. 

 A agenda educativa neoconservadora espelha inquietações de natureza cultural e social. A 

sensação de perda de controlo social (a perda de fé e de pessoas com ideias, normas e valores 

idênticos e que se regiam pela mesma Tradição Ocidental) leva-os a evocar uma comunidade 

escolar (idealizada) de outrora; o perigo de contaminação, ou seja, o receio do imigrante e das 

outras etnias induz à crítica ao bilinguismo e ao multiculturalismo, e justifica a defesa do currículo 

nacional padronizado e a insistência em exames obrigatórios de âmbito nacional de modo a 

alcançarem-se níveis de exigência mais elevados; a falta de confiança nos professores, 

administradores escolares e sindicatos, explica a defesa de um Estado Forte, com um duplo e 

reforçado papel: intervencionista e regulador (Apple, 2000; 2001; 2002; 2004). 

 O Estado Forte é considerado pelos neoconservadores “como o único baluarte contra a 

permissividade e a erosão dos valores sociais e morais tradicionais” (Afonso, 1999:106). 

Contestam, no entanto, os efeitos do Estado-providência sobretudo a nível das políticas sociais “que 

tendem a enfraquecer a iniciativa individual ou a responsabilidade da família, bem como a pôr em 

causa a prioridade da autoridade e da ordem social” (Ibid:105). 

 O Estado Forte, na versão intervencionista, assegurará que apenas serão ensinados os 

conteúdos e utilizados os métodos considerados “legítimos” que a realização de exames nacionais 

permitirá fiscalizar. Na versão reguladora procurará normalizar, racionalizar e vigiar o trabalho dos 
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professores, conduzindo à substituição da autonomia permitida pela autonomia regulada e a uma 

avaliação do trabalho docente em função dos métodos e resultados (Apple, 2002; 2004). Estas 

políticas conduzem “à desespecialização dos professores, à ‘intensificação’ do seu trabalho e à 

perda de autonomia e respeito” (Apple, 2004:54).  

O discurso neoconservador constrói-se “em torno de ‘padrões’, ‘excelência’, 

‘responsabilidade’” (Apple, 2004:53), sendo postulada uma série de soluções para a crise que 

julgam minar os sistemas educativos197. Assim, as escolas devem: (1) focalizar-se na excelência 

académica e nas competências de base; (2) elevar o nível de ensino; (3) promover a disciplina e a 

segregação dos alunos com problemas comportamentais; (4) fomentar a competitividade e os 

valores tradicionais; (5) solicitar maior empenho aos docentes, examinar as suas competências e 

remunerá-los de acordo com o mérito; e, finalmente, (6) prestar contas do seu desempenho 

(Normand, 2008).  

 A procura de níveis mais elevados de qualidade induz a que “a própria escolarização deve 

ser mais competitiva com os estudantes a serem re-estratificados através daquilo que é visto como 

o conhecimento e testes de desempenho ‘neutros” (Apple, 2001:07).  

 Argumenta Romuald Normand (2008) que a agenda neoconservadora ganhou visibilidade, 

quer “através do recrutamento de investigadores, da difusão das recomendações políticas e do 

acesso aos políticos” (Ibid.:55), quer mediante a deturpação de dados e análises estatísticas, 

produzindo a ideia de crise na educação, de declínio dos níveis de desempenho e de perda da 

competitividade económica. De modo a promoverem a sua agenda, os ideólogos neoconservadores 

exploram a “tese do efeito perverso” de um conjunto de proposições:  

“a investigação imperativa da igualdade de oportunidades contribui para reforçar a desigualdade de 
oportunidades; a manutenção da carta escolar obriga as famílias a adoptar estratégias alternativas; o 
aumento do número de diplomados no ensino superior gerou uma desvalorização dos diplomas; o acesso 
ao ensino secundário por parte dos alunos de meios desfavorecidos desencadeou um relaxamento do nível 
de exigência. A escola de todos serve, na realidade, uma minoria de alunos” (Ibid.:74). 

 

 O discurso neoconservador embora não tenha a capacidade interpelativa do discurso 

neoliberal, precisamente pelo seu teor conservador e conotado ao pensamento de certos grupos 

mais abastados e de uma certa direita política, não é totalmente oposto ao neoliberalismo, sendo 

                                                
197 Charlot (2007:130) lembra que a “crise da escola” mais não é que o reflexo de contradições estruturais que atravessam a escola 
contemporânea “enquanto a escola seleciona os seus alunos, ela vive numa situação de relativa paz; quando ela se abre a novos 
públicos escolares, ingressam também nela novas contradições sociais. Cada vez que acontece uma democratização numa parte da 
escola, essa parte entra em crise”. 
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possível encontrar bases de entendimento entre as duas ideologias como se analisa no ponto 

seguinte. 

 

2.3. A AGENDA DA MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA 

 Modernização Conservadora ou Nova Direita é o termo adoptado para identificar o bloco 

hegemónico que enquadra movimentos ideológicos aparentemente opostos: o neoliberal e o 

neoconservador (Afonso, 1999; Apple, 1999; 2001). A liderança nos aspectos mais substantivos é 

exercida pelos neoliberais ligados ao liberalismo económico, que se distinguem por uma defesa 

tenaz da liberdade económica e dos valores do mercado: “o que é privado é bom e funciona bem e 

o que é público funciona mal e é ‘despesista’” (Teodoro, 2009:13), prescrevem “um Estado 

pequeno, orçamentos equilibrados, mercados livres, mercados financeiros e de trabalho 

desregulamentados e maior flexibilidade (…) em um pós-Estado de bem-estar social” (Blackmore, 

2004:92). O movimento neoconservador ligado ao conservadorismo social enclausurado no 

preconceito social e no temor ao outro (raça, género ou classe), pleiteia pelo controlo social e pela 

restauração cultural, enfatizando os valores tradicionais, a ordem, a disciplina, a meritocracia e um 

currículo central e básico (Blackmore, 2004).  

A combinação de facetas tão díspares como a liberdade económica de tradição liberal e a 

defesa da autoridade do Estado de tradição conservadora é apontada como a principal 

singularidade da modernização conservadora (Afonso, 2002b; Blackmore, 2004; Sácristán, 2000). 

De modo surpreendente “aspectos de progressivismo aparecem juntamente com um 

tradicionalismo revigorado, e os centros de inovação aderem a valores sociais tradicionais” 

(Blackmore, 2004:92).  

Bonal (2006) nota que esta aliança possui uma considerável “capacidade de adaptação 

discursiva e política” (Ibid.:91), tendo-se apropriado do conceito de “mudança”, central na 

“modernização”, símbolo da “adaptação económica e política às novas regras do jogo impostas por 

uma ordem económica inexorável”, e garante do “interesse geral”, o qual acaba por redundar na 

“reprodução [das] posições de poder” (Ibid.:92). O seu êxito revela-se “na sua capacidade para 

convencer uma boa parte da sociedade das [suas] virtudes” doutrinárias (Ibid.:96), nomeadamente 

através da “adesão de amplos sectores das classes médias ao fundamentalismo do mercado” 

(Ibid.:96).  

A modernização conservadora conta precisamente com o apoio da classe média cuja fonte 

de rendimento e estatuto assenta nas credenciais escolares (Teodoro, 2009). Os temores dos 
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progenitores de classe média - inquietos com o futuro dos seus filhos face a uma “economia cada 

vez mais condicionada pelos baixos salários, pela fuga de capitais e pela insegurança” (Apple, 

1999:32-33) -, são evocados nos discursos da modernização conservadora e introduzidos como 

justificativa das suas propostas (Blackmore, 2004). Desse modo, esta classe social, embora 

assuma posições mais liberais e moderadas, revê-se nas soluções técnicas e gestionárias 

apontadas à educação, nomeadamente as que se prendem com a liberdade de escolha, prestação 

de contas e performance (Teodoro, 2009).  

Com este movimento ou bloco hegemónico198, a educação é identificada como um dos 

motores das mudanças que se pretendem implementar na sociedade (Lima, 2006), o que implica 

“redefinir o que é a educação e como devemos interpretar a educação tanto como uma prática, 

quanto como um conjunto de políticas” (Apple, 2001:06). O sistema educativo é colocado sob o 

escrutínio e a pressão de amplos sectores da sociedade, governos, opinião pública, meios de 

comunicação social, grupos económicos e empresariais, classe média, ou seja, todos aqueles que 

embalam na narrativa de que o futuro da sociedade e da economia se joga na (e depende da) 

performance do sistema educativo (Lima, 2006).  

Não é pois de estranhar que, numa época marcada por uma acérrima competitividade 

económica internacional, o receio de perder, face aos parceiros internacionais, mercados, dinheiro e 

empregos (Apple, 2004) reacenda a crítica à escola e à educação pública, concertada por 

neoliberais e neoconservadores, que a definem como um sector em crise, apresentando como 

evidências a descida dos níveis de rendimento, a incompetência dos professores, a inércia dos 

alunos e a desresponsabilização moral do Estado (Pacheco, 2000). À escola é imputada “a culpa 

pelo desemprego e subemprego, pela perda de competitividade económica e pela suposta ruptura 

dos valores e padrões ‘tradicionais’ na família, educação e locais de trabalho remunerado e não 

remunerado” (Apple, 1999:58). É-lhe passado um atestado de incompetência uma vez que não 

colocou no centro da sua missão “a adaptação à economia e à performance competitiva” (Lima, 

2006:27). 

 Como observa Ball (1999), as novas políticas cimentam a sua credibilidade através da 

censura às políticas anteriores. Entre as críticas mais recorrentes que procuram demonstrar a crise 

da escola e o fracasso da educação pública, destacam-se: (1) a incompetência das escolas 

acusadas de não ensinarem aquilo que supostamente deveriam ensinar: o conhecimento, as 

                                                
198 Apple (1999:41) conceptualiza a hegemonia como “um processo em que os grupos dominantes de uma determinada sociedade 
se unem, de modo a formarem um bloco social que mantém e garante a sua liderança perante os grupos dominados”. 



 

 293

normas e os valores “correctos” e, por isso, tornam-se num obstáculo à competitividade económica. 

Transfere-se a culpa dos fracassos da economia para as escolas199, pois “o potencial competitivo da 

‘nossa’ economia vê-se bloqueado pelos baixos níveis, pela falta de disciplina no trabalho e ainda 

pelos maus resultados” (Apple, 1999:47); (2) o controlo excessivo e burocrático do Estado que 

conduz “invariavelmente ao desperdício dos recursos financeiros e a serviços de baixa qualidade” 

(Bóia, 2003:108); (3) a falta de qualidade, flexibilidade e inovação dos sistemas escolares, pois, ao 

invés de servirem os alunos, são construídas para servir os interesses dos professores e burocratas 

do Estado (Apple, 2002); (4) as escolas não conseguem providenciar os resultados “desejáveis” e 

“adequados”, não rentabilizam o dinheiro investido, são “buracos negros” nos quais o dinheiro é 

investido e aparentemente desaparece, “desperdiçam recursos económicos que podem ser 

canalizados para o domínio privado (...) fracassam na preparação dos alunos para o mundo do 

trabalho (...) absorvem a saúde financeira da sociedade” (Apple, 2000:25). 

E face ao fracasso da escola na produção do capital humano exigem-se “padrões mais 

elevados, testes mais rigorosos, educação para o emprego e uma relação muito mais íntima entre a 

educação e a economia em geral” (Apple, 2004:46).  

 Lima (2006:21) argumenta que a denominada “crise da escola pública”, mais do que uma 

crise educativa ou pedagógica, é uma: 

“crise ideologicamente construída através de um discurso ideológico (…). Ao partir de diferentes 
referenciais políticos e de distintas agendas e mandatos para a educação, a crise da escola parece 
inevitável, embora, como se compreende, só muito parcialmente se afirme como uma crise tipicamente 
escolar”. 

 
O autor identifica como crise a que decorre dos ataques que colocam em perigo a “vocação 

pública” da escola “fazendo evacuar da escola toda a ideia de responsabilidade e de 

aperfeiçoamento social, de solidariedade e de comprometimento cívico e moral, com vista à plena 

educação do Público” (Ibid.:21). 

 Ainda, segundo Apple (1999), os modernizadores conservadores manipulam e exacerbam 

um conjunto de receios sociais: a indisciplina e a violência escolar, os maus resultados em estudos 

internacionais, a iletracia e o abandono escolar, procurando concentrar o debate sobre a educação 

em temas como o tradicionalismo, a estandardização, a produtividade e as necessidades da 

economia.  

                                                
199 Os empresários são os primeiros a acusar as escolas de não cumprirem as suas funções e de contribuírem para o aumento do 
desemprego entre os jovens, pois não dão resposta às necessidades de formação da indústria e “num cenário de crise económica e 
de desemprego generalizado estas críticas foram, pouco a pouco, encontrando eco junto de sectores cada vez mais vastos da 
sociedade civil” (Bóia, 2003:84). 
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 Desse modo, a modernização conservadora recria temas que ecoam profundamente nas 

experiências, receios e expectativas das pessoas (Apple, 2002), de modo a granjearem uma 

alargada base social de apoio, a qual congrega grupos diversificados e com interesses próprios: (1) 

a elite económica e política que pretende tornar o sector económico mais competitivo; (2) a classe 

média que desconfia do Estado e está preocupada com a preservação da segurança, da família, do 

saber e dos “valores” tradicionais; (3) os conservadores económicos e culturais que defendem a 

disciplina, a hierarquia e o regresso “aos níveis elevados”; (4) um novo sector que emerge na 

classe média, a nova classe média profissional (Teodoro, 2010), que pretende assegurar o seu 

capital cultural200 assente na responsabilidade, na eficiência e na gestão (Apple, 1999). Esta aliança 

aposta “em promover as condições educacionais que julga necessário para não só aumentar a 

competitividade internacional, o lucro e a disciplina, como também para nos fazer regressar a um 

passado romantizado do lar, família e escola ‘ideais’” (Ibid.:57).  

 A mensagem é clara, as escolas precisam de ser transformadas/reformadas dentro de uma 

nova dinâmica, “organize-se a escola e tudo o resto se ordenará por arrastamento” (Apple, 

1999:36), pois, no âmbito da perspectiva adoptada, as causas do insucesso escolar “não deveriam 

ser procuradas no meio social dos alunos, mas sim nas condições de funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino” (Normand, 2008:50). 

Os modernizadores conservadores procuram assim integrar na sua agenda: 

“estratégias políticas e económicas que visam a revalorização do mercado, a reformulação das relações do 
Estado com o sector privado, a adopção de novos modelos de gestão pública preocupados com a eficácia e 
a eficiência (new public management), e a redefinição dos direitos sociais” (Afonso, 2002b:118).  

 
Tudo radica na melhoria da eficácia e da eficiência do sistema educativo, mediante “o 

aumento das competências básicas das jovens gerações, o reforço da livre escolha da escola, a 

descentralização das decisões em matéria de educação e o desenvolvimento de uma cultura de 

avaliação” (Normand, 2008:50). 

Na perspectiva de Llorente (2000:105), “se está ‘desideologizando’ la cuestión escolar, se 

está planteando en términos mercantiles”. Esboça-se uma visão míope do indivíduo “um escolhedor 

autônomo, racional e automaximizador” (Blackmore, 2004:92). Torna-se responsabilidade do 

indivíduo a procura das oportunidades de aprendizagem que têm de ser pensadas estrategicamente 

de modo a se transformarem em vantagem competitiva. Recai “sobre o indivíduo todas as 

                                                
200 Apple (2002:107) considera que o capital cultural tem uma crescente importância “impregna tanto todas las instituciones que los 
privilégios de clase, en lugar de reproducirse de una manera directa (principalmente dentro de las famílias y por médio de la 
propiedad económica) se transmiten por médio de la educación”. 
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consequências das suas boas ou más escolhas, dos seus sucessos ou fracassos no mercado de 

emprego, da sua capacidade de cálculo e de previsão dos percursos formativos, considerados 

óptimos” (Lima, 2006:27). Cada Indivíduo deve delinear a sua biografia de aprendizagem, com a 

qual, alegadamente, “produzirá elevados índices de empregabilidade, competitividade, 

adaptabilidade e mobilidade” (Ibid.:27). 

Teodoro (2009) conclui que a modernização conservadora conseguiu impor um novo senso 

comum no discurso e nas políticas educativas, “assente numa redução dos conceitos de 

democracia às práticas de consumo, de cidadania a um individualismo possessivo e de igualdade 

ao ressentimento e medo do outro” (Ibid.:12), contando com um poderoso e influente aliado, a 

OCDE, “principal think tank mundial e privilegiado agente de globalização hegemónica” (Ibid.:16) e, 

por fim, recorrendo a políticas de descentralização, de diferenciação do ensino e de livre escolha da 

escola, assentes num novo quadro regulatório, baseado na “avaliação dos resultados e na sua 

permanente comparação através de grandes inquéritos estatísticos internacionais (TIMSS, PISA, 

PIRLS)“ (Ibid.:16).  

 A agenda reformadora desenhada para o sistema educativo pela modernização 

conservadora prescreve: (1) programas de escolha parental; (2) promoção de níveis elevados de 

qualidade, mediante a regulamentação das competências dos professores e dos alunos, dos 

conteúdos curriculares e da implementação de exames nacionais; (3) a inclusão das necessidades 

do mundo empresarial; (4) a legitimação de um currículo nacional (Apple, 1999; 2002); (5) o mérito 

como critério de sucesso; (6) publicitação de um ranking de escolas (Pacheco 2000). Consolida-se 

uma triologia reformadora assente em três conceitos, competitividade, prestação de contas e 

performatividade, a partir de um conceito vago de qualidade (Teodoro, 2010; 2011). 

 Conclui Apple (1999:78) que a modernização conservadora, apesar de pretender passar a 

imagem de um movimento “único e relativamente consensual”, não passa de uma “montagem 

complexa de tendências diferentes”, que coincidem na atribuição de responsabilidades à escola 

pelo estado da economia e da sociedade (e não às políticas sociais e económicas vigentes), mas 

divergem num aspecto fulcral que diz respeito ao papel do Estado.  

Embora, o convívio entre neoliberais, que pugnam por um Estado fraco, e os 

neoconservadores, que se batem por um Estado forte, aparente ser tenso e propício ao conflito, 

pois representam dois impulsos opostos, conseguem, contudo, ultrapassar as diferenças e imprimir 

à sua acção um carácter complementar a longo prazo (Afonso, 1999; 2002b; Apple, 2002). Com 

efeito, a mercantilização da educação (opção neoliberal) que nasce da competição entre escolas 
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baseada na livre escolha carece de uma padronização dos conteúdos e da avaliação (opção 

neoconservadora), pois só “quando houver conteúdo e avaliação padronizados, o mercado poderá 

ser liberado, já que o ‘consumidor’ poderá, então, ter os dados ‘objetivos’ com relação a quais 

escolas estão ‘obtendo sucesso’ e quais não estão” (Apple, 2004:55). Essa ênfase na regulação e 

no controlo, propiciado pela avaliação externa, alicia os grupos sociais que detêm capital 

económico, social e cultural, ou seja, uma certa classe média profissional (Apple, 2002). 

 Articula-se criativamente a regulação do Estado, que se espelha num aumento do controlo 

sobre as escolas através do estabelecimento de um currículo oficial e único e de exames nacionais 

(Estado forte), com elementos de mercado presentes na promoção de mecanismos de publicitação 

dos resultados escolares, os quais se constituem como os primeiros passos no sentido da 

mercantilização do ensino, combinados com modalidades da livre escolha (Estado fraco) (Afonso 

2002b). 

Com a estandardização dos conteúdos e das avaliações, os resultados obtidos por cada 

estabelecimento de ensino serão considerados como indicadores objectivos sobre o seu grau de 

sucesso/qualidade, permitindo a sua classificação e consequente comparação, logo o 

funcionamento do mercado. Assim, “os propósitos são definidos e controlados pelo que é público e 

os resultados são entregues aos interesses dos grupos de mercado” (Pacheco, 2000:11), abrindo 

espaço para as pressões competitivas nos sistemas educativos.  

Os testes nacionais e internacionais padronizados acabam por funcionar como 

“mecanismos ‘normalizadores’” dos mercados educacionais, possibilitando “a escolha individual” e 

promovendo a competitividade, pois esses testes “classificam estudantes, professores, escolas, e 

até mesmo Estados, uns contra os outros” (Blackmore, 2004:99).  

 Essas tabelas de classificação podem ser utilizadas no plano nacional, por um lado, como 

“meios de alocação diferencial de recursos às escolas e como forma de responsabilização dos 

professores” (Afonso, 1999:123), tornando-se instrumento de responsabilização e prestação de 

contas (impondo uma prévia definição de objectivos e indicadores que meçam as performances dos 

sistemas educativos), sobrepondo-se os resultados académicos aos processos pedagógicos (Afonso, 

2002b):  

“o resultado vale mais que o processo e (…) os resultados da aprendizagem, operacionalizáveis em metas 
de aprendizagem, representam um regresso aos objectivos curriculares de nível/ciclo/ano e aos objectivos 
mínimos só que agora trabalhados no sentido da avaliação de competências” (Pacheco, 2011a:86).  
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E, por outro lado, as tabelas de classificação ditarão o valor relativo de cada indivíduo no mercado 

educativo. A performatividade torna-se numa forma de “controlar à distância” mediante o recurso à 

prestação de contas e à comparação. 

A avaliação é utilizada como instrumento de racionalização, facultando mediante a 

desregulação uma redução da responsabilidade do Estado, e torna-se também instrumento de re-

regulação social (Afonso, 2002b).  

 O Estado consegue manter em equilíbrio os dois pratos da balança, o controlo, de um lado, 

e o individualismo mercantilizado, no outro, mediante o recurso à avaliação pública com fins 

competitivos. A combinação do mercado com o Estado Forte leva a que a educação, os seus meios 

e os seus fins, seja excluída do debate público, uma vez que tudo se reduz a uma escolha individual 

do consumidor (Apple, 1999). 

Em Portugal, propostas de reformas na educação na linha do pensamento da modernização 

conservadora são, explicita e publicamente, advogadas por certos sectores da sociedade201, e em 

consonância com a narrativa de essa ser a forma de debelar a crise económico-financeira e a crise 

na educação. O pensamento linear que consubstancia essa postura é que “a qualidade da nossa 

escola é muito, mas mesmo muito, inferior à dos nossos parceiros”, pois “sempre que se realiza 

mais um teste internacional de conhecimento, os resultados dos alunos portugueses são 

desoladores” (Reis, 2011:187), pelo que se deduz “que o presente e o futuro da economia 

portuguesa não são decididos no Ministério das Finanças ou da Economia, mas antes no Ministério 

de Educação” (Ibid.:187). 

Feito o diagnóstico da doença que afecta a saúde da economia e educação nacionais, 

prescreve-se um conjunto de terapêuticas: (1) “a concorrência entre escolas públicas”; (2) “a 

transição gradual para um sistema de cheque ensino e a criação de um sistema de parceria 

público-privado que permitiria entidades privadas gerir escolas públicas”; (3) a “atribuição de 

recursos a centros de investigação em função da qualidade da sua investigação”; (4) “a cobrança 

de propinas a todos os níveis do ensino público, desde o primário ao ensino superior” (Cabral, 

2011:76-77). Defende-se, ainda, a necessidade de “reforçar a exigência, o rigor e a cultura do 

mérito em todos os níveis de ensino, promovendo a liberdade de escolha do ensino, e permitindo 

uma maior adequação da formação obtida às reais necessidades do mercado de trabalho” 

(Frasquilho, 2011:127). Para a concretização de tal desígnio é proposto: 

                                                
201 Os proponentes destas propostas são maioritariamente empresários e economistas com projecção na sociedade quer pelas 
funções públicas que desempenham (ou desempenharam) quer pelo comentário pontual ou regular na comunicação social. 
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“ - monitorizar continuadamente os resultados obtidos nos vários estabelecimentos de ensino (a todos os 
níveis), programas, docentes e alunos, que devem ser avaliados de forma rigorosa por uma entidade 
independente; 
 - conceder autonomia aos estabelecimentos de ensino como forma de garantia de diversidade e 
competitividade – e, consequentemente, reduzir a burocracia e intervenção do Estado, que deve 
concentrar-se nas tarefas de regulação e avaliação; 
 - permitir a liberdade de escolha do estabelecimento de ensino, garantindo diversidade e igualdade de 
oportunidades; 
 - reforçar a exigência e a qualidade pelo progressivo alargamento do número de exames nacionais, quer 
em mais anos, quer em mais disciplinas; 
 - alterar profundamente o Estatuto do Aluno, que deve assentar em valores como a disciplina, a 
assiduidade e o civismo; 
 - devolver a autoridade perdida aos professores (sobretudo na sala de aula) (…); 
 - apostar decisivamente no ensino técnico como diferenciador de oferta especializada; 
 - desenvolver o ‘on job training’, e permitir, dessa forma uma formação contínua adaptativa às funções a 
desempenhar ao longo da vida activa” (Ibid.:127-128). 
 

 A agenda da modernização conservadora apresenta-se, pois, como um poderoso afrodisíaco 

capaz de alavancar a economia e os sistemas de educação e formação num processo simbiótico, 

captando o apoio daqueles que mais peso detêm na sociedade civil, elites e classe média, visto que 

esses princípios são aqueles que lhes dão maior vantagem competitiva e permitem manter as suas 

posições de privilégio. 

 

2.4. ASPECTOS CONTROVERSOS DA AGENDA DA MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA 

Na perspectiva da modernização conservadora a “educação torna-se num propósito bem 

definido”, que cumpre, por um lado, o papel de “serviço e produto sujeito às mais elementares 

regras de mercado” e, por outro lado, de “símbolo que agrega valores e define standards nacionais 

em termos de escolarização do saber” (Pacheco, 2000:11). A definição e avaliação de conteúdos 

curriculares pelo Estado e a utilização dos seus produtos pelo mercado educativo tem como 

consequências “a defesa de ideias e práticas educativas que privilegiam mais os resultados do que 

os processos de aprendizagem” (Ibid::11), sendo menosprezadas as questões ligadas à equidade, à 

justiça social e educativa (Apple, 2002). O currículo é bloqueado pela imposição de exames 

nacionais (que destacam a memória e a abstracção descontextualizada), e converte-se num marco 

de referência que domina o trabalho dos professores, sendo favorável aos alunos que dispõem de 

abundantes recursos. Segundo Apple (2002:94):  

“el mercado competitivo, en lugar de conducir a una mayor diversificación y sensibilidad del currículo, no 
ha creado nada diferente a los modelos tradicionales tan consolidados en las escuelas de hoy ni ha 
alterado de una manera radical las relaciones de desigualdad que caracterizan la enseñanza”. 

 

Desenvolve-se um modelo de “estándares educativos refrendados vía comparaciones 

internacionales de rendimento educativo”, que acabam por envolver “todos los niveles educativos, 
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desde el preescolar hasta la universidad” (Torres, 2009:35), e que se afirmam como mecanismos 

de controlo e não de melhoria, induzindo mudanças substantivas “en la formación docente, en la 

importancia cada vez mayor que se atribuye a las pruebas y exámenes para la evaluación del 

aprendizaje y en los mecanismos mismos de evaluación de los sistemas” (Ibid.:35).  

 A educação dominada por valores, procedimentos e metáforas comerciais é reduzida a 

mais um bem de consumo de valor relativo no mercado educacional. A educação, de direito 

constitucional atribuído aos cidadãos e delimitada pela estrutura política do Estado-nação, evolui 

para o estatuto de “reclamação de soberania” por parte de grupos de indivíduos, e passa a estar 

delimitada “por contextos mais complexos que vão desde as opções pessoais por dados estilos de 

vida até à transnacionalização da estruturas do mercado de trabalho passando pela comunidade” 

(Magalhães & Stoer, 2006b:30-31). 

Encarar a educação como um serviço e não um direito, penaliza os grupos sociais mais 

desfavorecidos que se encontram em posição desfavorável para concorrer no mercado (Santomé, 

2000; Bóia, 2003) e “minimiza a importância da educação pública e anula a sua função 

democratizante” (Capella, 2004:166), pois a visão da educação “como algo consumível representa 

a imposição de uma narrativa individulizante, totalizante, e económica e instrumental da educação” 

(Peters et al., 2004:88). 

O sistema tenderá a polarizar-se, de um lado, as escolas de mercado, altamente selectivas, 

menos regulamentadas e mais privatizadas, para os alunos percepcionados como melhores e 

oriundos das classes sociais mais favorecidas (Afonso, 1999), do outro lado, as “escolas mínimas”, 

que recebem verbas reduzidas, frequentadas por “consumidores” de estatuto económico mais 

baixo (Apple, 1999). Estes “fornecedores pouco escolhidos” arriscam-se “a cessar a sua actividade 

por ‘fracasso’ se não conseguirem deter o ciclo de declínio” (Robertson & Dale, 2001:131). Apple 

(2002:100) defende que estamos perante um processo no qual “o Estado transfiere a ciertas 

escuelas, ciertos padres y ciertos niños la culpa de las manifiestas desigualdades en cuanto a 

acceso y resultados que él mismo había prometido reducir”. 

Além disso, encarar a educação como mercadoria supõe a procura de benefícios a curto 

prazo, através de resultados observáveis e mensuráveis em detrimento de “valores de desarrollo 

más lento e imprevisible, que sin embargo son los que facilitan la autonomia intelectual y la 

formación reflexiva” (Gómez, 1998:142). 

O mercado competitivo torna-se um mecanismo de selecção e exclusão, uma vez que os 

alunos são perspectivados como matéria-prima (Afonso, 1999). As escolas procurarão atrair os 
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“pais motivados” com “filhos competentes” a fim de garantir uma posição cimeira nas tabelas de 

classificação, afastando os alunos com “necessidades especiais” (em termos cognitivos, emocionais 

ou comportamentais), uma vez que prejudicam a imagem pública da escola, pois “las necesidades 

del estudiante importan menos que su rendimiento, y donde lo que el estudiante hace por la 

escuela importa más que lo que la escuela hace por el estudiante” (Apple, 2002:94).  

A esses propósito, Ball (2001:108) fala da “economia do valor do/a estudante”, ou seja, o 

que se torna essencial para a sua admissão em determinada instituição é a sua reputação (posição 

no mercado educacional) e não as suas necessidades ou interesses. Isto sugere a existência pré-

estabelecida de um perfil de cliente mais e menos desejável. As escolas procurarão, deste modo, 

admitir tipos concretos de alunos com determinadas características. Assiste-se a uma “inversão de 

papéis, em que o consumidor não escolhe mas é escolhido [subvertendo], por completo, a lógica do 

mercado” (Bóia, 2003:127). 

O acto de transformar a educação num serviço sujeito às leis da oferta e da procura produz 

efeitos diferenciadores, uma vez que o seu acesso é desigualitário, pois é condicionado pela 

capacidade aquisitiva de cada um, favorecendo os detentores do capital cultural e material que 

acederão sempre aos melhores “serviços educativos” (Bóia, 2003). Tal representa uma ameaça à 

“escola como agência fundamental de redistribuição” (Magalhães & Stoer, 2006b:30) e garante do 

princípio de igualdade de oportunidades e de justiça social. A classe média surge como o grupo 

melhor posicionado para colher vantagens da livre escolha e da competição, detendo o capital 

cultural, social e económico para manobrar o sistema de escolha: 

“pueden permitirse llevar a sus hijos al outro extremo de la ciudad para que asistan a una escuela ‘mejor’. 
Também podem proporcionar recursos culturais encobertos (actividades extracurriculares) que “dan  a sus 
hijos una ‘soltura’ y un ‘estilo’ que parecen ‘naturales’ y que actúan como un conjunto de recursos 
culturales” (Apple, 2002:97). 

 
Em suma, a classe média faz um uso estratégico da escolha, procurando preservar as suas 

prerrogativas de classe quer no plano económico quer no social (Bóia, 2003), acabando por 

controlar determinadas escolas e impedir “democraticamente (...) que os descendentes dos grupos 

sociais menos favorecidos tenham possibilidades de acesso a tais escolas” (Santomé, 2000:72). 

Desse modo, estabelecer-se-á “un sistema disimulado de selección educativa según la clase social” 

(Brown & Lauder, 2007:268), que conduzirá a uma polarização no seio do sistema educativo em 

termos de classe social, etnia e recursos económicos: 

“a medida que los niños de clase media abandonen las escuelas a las que concurren también niños de 
clase trabajadora se llevarán com ellos los recursos necesarios para estas escuelas com el objeto de 
añadirlos de forma efectiva a las escuelas de clase media, ya bien provistas” (Ibid.:268). 
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Além dos problemas de polarização das escolas e dos alunos, a conjunção dos 

antagonismos ideológicos que dominam os movimentos ideológicos que enformam a modernização 

conservadora, conduzirão, por um lado, ao aumento da privatização e, por outro, ao aumento da 

centralização do controlo sobre o conhecimento oficial (Apple, 2001). 

 Pacheco (2000) julga que esta agenda educativa contribui para a recentralização do Estado, 

o qual, instrumentaliza o currículo a fim de regular os conteúdos e objectivos de aprendizagem 

através da selecção e organização de um “conhecimento oficial”, permitindo: (1) um controlo 

político do conhecimento, consumado numa avaliação aferida, controlada pela administração 

central, para medir a prossecução dos objectivos curriculares; (2) uma responsabilização das 

escolas, professores, alunos e pais pelos resultados obtidos, induzindo práticas de segregação 

social, uma vez que tem implícita a meritocracia (sucesso e fracasso são duas faces da mesma 

moeda):  

“o mérito é o critério máximo dessa avaliação e se, entretanto, a erosão da mediocridade persistir, é 
porque os parâmetros nacionais não são correctamente definidos e avaliados, ou os pais se alheiam da 
escola, ou os professores são incompetentes, ou os alunos são irresponsáveis” (Ibid.:13). 

 
 Lima (2002:91) considera que estamos perante a emergência de um novo paradigma que 

designa de “educação contábil”, a educação que conta, que aglutina diversos elementos: “a 

privatização e a desregulação, o mercado educacional e as políticas de livre escolha, a avaliação 

institucional, o controlo de qualidade e a aferição da eficácia e da eficiência nas organizações 

educativas”, em suma, valoriza “as dimensões mensuráveis, comparativas e avaliativas da 

educação” (Ibid.:106). 

 O discurso da modernização conservadora procura entrar no senso comum combinando, 

nas palavras de Apple (1999:41): 

“duas linguagens diferentes: uma referente às crianças como ‘futuros trabalhadores’, à privatização e ao 
mercado de concorrência para os ‘consumidores’, às necessidades das empresas e a uma prestação de 
contas mais rígida e controlada; a outra alusiva aos valores ‘cristãos’, à tradição ocidental, à tradição 
familiar e ao “back to the basics”, o retorno ao fundamental”. 

 
Obtém dessa forma um poder que lhe permite declarar o que se encontra certo ou errado na 

educação e o currículo é colocado no centro da controvérsia sobre o que se deve ensinar e como se 

deve ensinar, e à avaliação será:  

“conferido o estatuto de fiel da balança, de selo de garantia ou de certificado de qualidade, procurando-se 
desta forma repôr a confiança social no sistema, entretanto perdida ou abalada e cobrindo défices de 
legitimidade” (Lima, 2002:107). 
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 Jill Blackmore (2004) perspectiva dois efeitos opostos sobre o currículo, um no sentido da 

flexibilização e outro de padronização. A flexibilização está na premissa de ajustar a educação e 

formação às necessidades do mercado laboral através da aprendizagem ao longo da vida, o 

“aprender a aprender” e novas formas de aprendizagem flexível. Paradoxalmente: 

“há um afunilamento do currículo, para um foco nos novos ‘fundamentos’ de alfabetização, de aritmética 
e de tecnologia, bem como uma crescente padronização e universalização do currículo e da avaliação, à 
medida que os Estados-nação exercem maior controle por meio das estruturas curriculares nacionais” 
(Ibid.:101).  
 

A autora detecta ainda uma tentativa de “vocacionalização” do currículo com a promoção de 

“conhecimentos ‘estratégicos’ (aqueles com benefícios econômicos imediatos para aumentar a 

produtividade econômica) sobre o conhecimento ‘social’ (como as humanidades ou os estudos 

éticos e morais) (Ibid.:101). 

 Cardoso (2006:210) inquieta-se com o facto das mudanças em curso serem aceites como 

decorrendo “de um estádio de desenvolvimento social ‘natural’”. Esse processo de mudança é 

“lento, persistente, acumulativo e quase invisível. Apodera-se dos corações do público, de 

profissionais e da classe dirigente, infiltra-se em relações existentes e em práticas para se alojar 

numa posição confortável de onde seja difícil removê-la” (Ibid.:216). 

Numa análise comparativa a alguns sistemas educativos europeus202, Maroy (2006) detecta 

alguma convergência, embora com diferentes graus de intensidade e “alguma ‘hibridação’ aos 

níveis institucional, simbólico ou materiais da realidade de cada país” (Ibid.:232), destacando: (1) o 

crescimento de avaliação externa; (2) a promoção da livre escolha da escola pelos país; (3) o 

reforço do currículo ao nível da educação básica a par de políticas de diversificação escolar; (4) a 

pressão para o aumento dos níveis de competências dos alunos de modo a responder melhor às 

necessidades do mercado de trabalho; (5) a redução dos recursos financeios alocados ao sistema 

educativo e a exigência de uma maior eficácia e eficiência; (6) uma maior individualização da 

educação; (7) o reforço do papel da classe média, enquanto “consumidores de bens educativos”, 

reforçando a “pressão social favorável à livre escolha da escola, à individualização e diversificação 

da oferta educativa e dos percursos escolares” (Ibid.:232). 

Compreende-se que a agenda da modernização conservadora seja eficaz num contexto 

marcado por uma acérrima competitividade no mercado global, potenciada pela emergência de 

“novos desafiantes”, as economias emergentes, e que nesse novo contexto os direitos sociais sejam 

reavaliados e que as questões éticas, de justiça social, igualdade e equidade sejam relegados para 
                                                
202 Os países analisados foram a Inglaterra, Bélgica, França, Hungria e Portugal. 
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um derradeiro plano, pois “valores” de natureza eminentemente económica são o guia para a 

gestão da política e da sociedade, e quem tem voz na sociedade embarca nessa narrativa, pois é-

lhe favorável, quem já não tinha voz, permanece mudo e invisível, quem alerta é menosprezado, 

confundido como “voz natural da dissensão”, cujo tom e conteúdo excessivamte radicalizado, ou a 

ausência de contrapropostas válidas acabam por afectar a sua credibilidade e inviabilizar uma 

proposta alternativa capaz de atrair uma base alargada de apoio social. 
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3. O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NA CONFIGURAÇÃO DAS POLÍTICAS 

EDUCATIVAS E CURRICULARES NACIONAIS 

3.1. A EMERGÊNCIA DE UM ESPAÇO SUPRA E TRANSNACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Não gera controvérsia a premissa que advoga que as políticas nacionais são afectadas por 

forças externas, quer por iniciativa dos próprios Estados, “if governments are searching for policy 

solutions to new or changing problems, then they are increasingly likely to look for ‘solutions’ abroad. 

(…) there is no doubt that there is a great deal of transfer and that this transfer has shaped policies” 

(Dolowitz & Marsh, 2000:21), quer por iniciativa dos guardiães dos interesses da economia global, 

as organizações internacionais, que nessa função “estabelecem os parâmetros para a educação e o 

currículo” (Dale, 2008a:19), introduzindo mudanças conceituais (Pacheco, 2011a). 

Esse processo aparenta ser uma súmula de interesses que combina a atitude tácita e 

calculista dos Estados-nacionais e a cumplicidade activa e estratégica dos organismos 

internacionais: 

“globalization is not the result of the imposition of a policy by one country on another, possibly backed up 
by the threat of bilateral military action, but a much more supranationally constructed effect. (…) the point 
of constructing the supra national organizations was not to weaken or dissipate the power of the already 
powerful states, but to strengthen their ability to respond collectively to forces that none of them could 
control individually any longer” (Dale, 1999:8). 
 

Emerge um novo contexto internacional, que confere uma configuração inédita ao sector 

educativo, decorrente de um conjunto de mudanças: 

“1) os novos arranjos através dos quais a educação é governada; 2) a natureza supranacional de alguns 
dos principais actores e actuações no campo educativo – organizações internacionais, iniciativas 
cosmopolitas e/ou referenciáveis a uma sociedade civil global, empresas transnacionais; 3) a ambição 
quase planetária de orientações e modelos que inspiram boa parte das perspectivas, propostas e 
medidas relativas à educação; 4) as prioridades, problemas e soluções através dos quais a educação é 
reestruturada para responder a imperativos e constrangimentos com origem global” (Antunes, 
2008:102)203. 

 

Essa configuração confirma uma “metódica redução técnica do campo e do processo 

políticos” (Ibid.:110), sendo uma das manifestações do défice democrático que atravessa as 

sociedades ocidentais, uma vez que as medidas são implementadas sem negociação nem debate 

com as estruturas nacionais, acentuando-se: 

“a importância das plataformas intergovernamentais como fora de decisão e dos processos 
supranacionais de entendimento e acção cooperativa, concorrendo para a exaustão dos processos 
estabelecidos de produção de políticas nacionais (consultas e debates públicos, diálogo/negociação 
social, debates parlamentares)” (Ibid.:177-178). 

                                                
203 Antunes (2008:103) considera iniciativas como a “Marcha pela Educação”, os “Fóruns Mundiais de Educação”, a “Campanha 
Global pela Educação” como acções que indiciam o germinar de uma sociedade civil global no campo da educação. 
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A internacionalização da reflexão em torno da educação, a transferência de políticas e a 

fixação de uma agenda educacional global reflectem a acção concertada de diferentes 

agentes/agências/organismos que operam supra e transnacionalmente, promovendo uma agenda 

global discursiva e processual, a qual tanto se naturaliza em cada Estado-nação, constrangendo, 

muitas vezes, a emergência de soluções locais, como pode ser recontextualizada ou reinterpretada 

face ao contexto e especificidades nacionais. 

Ao nível interno/nacional, a externalização(/transferência) cumpre funções retóricas de 

credibilidade pública e legitimidade política:  

“en ces temps où l’on assiste à de rapides transformations au niveau social, économique et politique, il 
arrive que les références internes ne soint pas à même de justifier le maintien ou l’introduction de 
réformes. C’est précisément à cês moments-là que l’externalisation se propose de rompre radicalement 
avec le passé, en faisant appel aux modèles importés ou empruntés, aux discussions théoriques ou aux 
pratiques d’autres systèmes scolaires” (Steiner-Khamsi, 2005:105). 
 

A nível nacional são elementos chave neste processo as elites nacionais (investigadores, 

políticos, líderes sociais), as entidades oficiais (autoridades eleitas, burocratas e funcionários 

públicos), os grupos de pressão, os partidos políticos e sindicatos (Crespo & Chávez, 2002; Dolowitz 

& Marsh, 2000). 

A externalização potencia, ainda, uma convergência real de objectivos políticos (Ball, 1999; 

Green, 1997):  

“policy-makers in the advanced nations (as in others) face similar economic and social problems; they 
seek educational solutions to these which inevitably draw their education systems closer together. In fact 
there is significant evidence of a general process of convergence in education systems across the world, at 
least as regards the broad structures and aims of education” (Green, 1997:174). 
 

Contudo, Green (2007:69) ressalva que “no todos los sistemas educativos convergen en un modelo 

único, a pesar de la influencia de las agencias transnacionales y la proliferación de la política de 

préstamos”. 

 A perspectiva de uma “comunidade pós-nacional de políticas educacionais” (Lingard, 

2004:67) é fortalecida pelo fluxo natural de ideias que circulam nas redes sociais e políticas, e 

suscitam “um tipo de dependência cultural política, que funciona para desvalorizar ou negar a 

viabilidade de soluções ‘locais” (Ball, 1999:128).  

O processo de fecundação dessas ideias é complexo e com múltiplos progenitores, a saber: 

seminários e conferências internacionais, publicações de relatórios internacionais e indicadores 

estatísticos, redes electrónicas de comunicação, programas institucionalizados de cooperação bi e 

multilateral, os “laboratórios políticos” de reformas situados na Grã-Bretanha e Nova Zelândia, o 
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“movimento de graduados” formados nas universidades norte-americanas, e os “empreendedores 

de política” (Ibid.:128) que: 

“‘vendem’ suas funções no mercado acadêmico e político – ‘a escola do autogerenciamento’, a ‘eficácia 
escolar’ e a ‘escolha’ são todos exemplos atuais desse tipo de empreendimento que ocorre através de 
canais acadêmicos (revistas, livros, etc.) e através das performances de acadêmicos nômadas e 
carismáticos” (Ibid.:129). 
 

Completam a lista, os funcionários de organismos internacionais (Crespo & Chávez, 2002), 

as associações internacionais e redes de peritos que constituem “una espécie de OPEP del 

conocimiento” e controlam “la producción, legitimación y distribución por todo el mundo de todo 

aquello que consideran como conocimiento cientifico relevante” (Schriewer, 1996:28).  

Os debates circunscrevem-se, maioritariamente, a esses grupos de peritos que representam 

“entidades selectivamente agraciadas com o estatuto de parceiros ou interessados” e cujo mandato 

flui “entre os domínios técnico e político, sem critérios sólidos que o sustentem fundados em 

qualquer dos campos” (Antunes, 2008:109). Contudo, estes agentes exercem: 

“um duplo e relevante papel na institucionalização dos modelos educacionais transnacionais: por um 
lado, porque, de uma perspectiva técnica, geram pessoal qualificado, dados e técnicas, concebem 
modelos de investigação e produzem publicações; por outro, porque formulam concepções teóricas da 
educação” (Azevedo, 2000:165-166). 
 

 Teodoro (2003) atribui a esses agentes a autoria de uma “racionalidade científica” que lhes 

permite elaborar um cardápio de “leis gerais capazes de guiar, em cada país, a acção reformadora 

no campo da educação” (Ibid.:31), isto porque fazendo jus a uma alegada “expertise”, determinam 

os problemas que assolam os sistemas educativos e fornecem soluções genéricas (Dale, 2008a). 

As agências de financiamento, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, os 

organismos internacionais como, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 

a Organização Mundial do Comércio, e regionais, como União Europeia, “cuyo motor principal y 

fundancional es económico” (Tato, 2005:271), embora tenham “misiones, enfoques y capacidades 

diferentes”, partilham “un amplio conjunto de preferências ideológicas que han desarrollado como 

la respuesta ‘ortodoxa’ a los problemas planteados en los países ricos por las circunstancias 

cambiantes en la economia global” (Dale, 2007:92)204, e afrontam o campo educativo com “una 

doctrina en materia escolar” (Tato, 2005:271), a qual toma a educação como elemento 

determinante para a empregabilidade, a produtividade e competitividade das economias. 

Comungam desse modo: 

                                                
204 Dale (2007:93) aponta o neoliberalismo como a ideologia partilhada pelos organismo internacionais e que “constituyen los filtros 
ideológicos preferidos que constituyen las directrices que conforman las decisiones en las políticas nacionales”. 
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“la misma ‘vulgata’ a la hora de hablar de la educación. Esta ‘vulgata’ neoliberal se va aplicando poco a 
poco en la mayoría de los países. Los distintos gobiernos nacionales la justifican com los mismos 
argumentos, con los mismos esquemas ideológicos, cual si se tratase de una evidencia” (Ibid.:271).  
 

Esses organismos, protagonistas no processo de transferência e de legitimação das 

soluções de política educativa, assumem “um papel central na afirmação e difusão de um conjunto 

de tendências que constituem um novo modo de organizar a educação” (Antunes, 2008:104), 

estabelecendo uma governação sem governo. 

Dale (2006b:77) sublinha que o Estado-nação ao ceder voluntariamente “algumas áreas de 

soberania nacional a organismos supranacionais”, ou ao aceitar a “regulamentação supranacional 

em áreas em que antes tinha competência exclusiva”, acredita “que tal possibilitará melhores 

resultados para a população nacional do que mantendo o controle nacional”. 

Porém, como já foi anteriormente frisado, o poder de influir destes organismos/agências é 

atenuado por processos de mediação nacionais, “transferir, imponer, diseminar, influir, por una 

parte, y adoptar, copiar o emular, por outra, es un proceso entre dos o más agentes” (Crespo & 

Chavez, 2002:15), e as mediações locais podem muito bem alterar os resultados pretendidos.  

Capella (2004:158) pronuncia-se quanto à emergência do que designa por um “novo 

campo de força bipolar”, no qual interage “um governante supra-estatal privado e vago”205 que se 

impõe através das organizações internacionais, supra e transnacionais, e através de um discurso de 

eficácia técnico-produtivista, e um “Estado aberto ou associações de Estados (como a União 

Européia), que são permeáveis, abertas ou porosas”. A acção deste governante supra-estatal: 

“que é privado tem efeitos de natureza pública, precisamente porque ele determina as políticas do 
Estado. O governante vago não apenas é capaz de impor suas opções políticas sobre o Estado, 
penetrando na determinação de suas instituições, como também impede que se executem certas 
políticas decididas pelas instituições do Estado, quando estas não são consistentes com políticas supra-
estatais” (Ibid.:159). 

 

Por seu turno, o Estado aberto deve implementar as políticas apontadas pelo governante 

vago, mas tal não significa que esteja moribundo, pois “nem o aparato burocrático do Estado e nem 

a sua intervenção pública em questões sociais e económicas desapareceram ou mudaram de 

maneira fundamental, exceto pela privatização de empresas públicas” (Ibid.:159-160). 

                                                
205 Capella (2004:159) caracteriza o governante supra-estatal privado e vago da seguinte forma: “a origem e natureza do titular 
desse poder governante supra-estatal é privada. Contudo, (…) este titular não é um subproduto de acordos entre Estados, nem uma 
lei institucional, e também não foi estabelecido ou legitimado pela vontade deliberada de seres humanos. Pelo contrário, ele é um 
poder de natureza objetiva, correspondendo à organização produtiva na era da globalização. Por outro lado, o poder é vago, ele não 
está concentrado apenas em poucas mãos ou em determinados quartéis-generais. O governante supra-estatal privado é constituído 
pelo poder estratégico e articulado de grandes companhias transnacionais e principalmente, hoje em dia, de conglomerados 
financeiros”. Esse governante impõe-se, segundo Capella, através de organizações como o G7, Banco Mundial, FMI, OCDE, OMC e 
também através de legislação privada que permite a actuação dos grupos económicos transnacionais. 
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 Capella (2004:160) salienta que no campo da educação: 

“as demandas feitas pelo governante vago ao Estado aberto são menos urgentes – ou seja, elas permitem 
às características históricas das sociedades governadas um espaço mais amplo de adaptação – embora as 
políticas públicas sejam vigorosamente condicionadas pela influência das companhias transnacionais da 
indústria cultural, cujo impacto sobre a consciência social atualmente é superior ao das próprias 
instituições educacionais”. 
 

Um aspecto pouco debatido na literatura é o que se prende com as tentativas deliberadas 

de esbatimento, omissão ou até destruição das referências à externalização a dado momento da 

sua implementação. Steiner-Khamsi (2005:124) descreve esse processo, identificando dois 

momentos, num primeiro momento, “‘les leçons apprises de l´ètranger’ se voient souvent réduites 

à une rhétorique politique permettant d’introduire des reformes nationales sous le pavillon de 

l’internationalisation et l’adaptation aux ‘standards internationaux’”. Recorrendo ao: 

“gros marché international de mots à la mode concernant la réforme éducative, tels que: efficacité, 
éducation axée sur les résultats scolaires, multiculturalisme, qualité, qui ont une signification toute 
différente selon les contextes culturels. Néanmoins, ces mots si souvent entendus sont très utiles aux 
politiciens qui s’en servent comme pavillons de complaisance et proclament, publiquement, avoir reçu le 
feu vert grâce à une recherche globale imaginaire et à une politique commune” (Ibid.:124-125). 
 

Num segundo momento, “les politiciens et les décideurs minimisaient l’externalisation et 

soulignaient l’importance de l’adaptation et de l’indigénisation locale du modèle emprunté. 

L’externalisation est cachée et on insiste sur l’originalité et la nouveauté du modèle national” 

(Ibid.:125). 

 Barroso (2006:45) atribui aos organismo internacionais o papel de reguladores 

transnacionais, que de modo subtil e informal, exercem a regulação através dos: 

“programas de cooperação, apoio, investigação e desenvolvimento (…) que reúnem especialistas, 
técnicos ou funcionários de diferentes países. Estes programas sugerem (impõem) diagnósticos, 
metodologias, técnicas, soluções (muitas vezes de maneira uniforme) que acabam por constituir uma 
espécie de ‘pronto-a-vestir’ a que recorrem os especialistas dos diferentes países sempre que são 
solicitados (pelas autoridades ou opinião pública nacionais) a pronunciarem-se sobre os mais diversos 
problemas ou a apresentarem soluções” (Ibid.:45). 
 

No caso da União Europeia essa regulação é mais formal, pois embora não detenha “poder de 

decisão em matéria educativa”, controla e coordena “através das regras e dos sistemas de 

financiamento, a execução das políticas nesse domínio” (Ibid.:45). 

As actividades e agendas dos organismos internacionais não chegam a colidir ou a 

sobrepor-se, uma vez que a UNESCO, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

concentram a sua acção nos países em desenvolvimento (ou intervencionados no caso do FMI), 

enquanto a OCDE se concentra nos países avançados da Europa, América e Pacífico Ocidental, e a 

União Europeia nos seus Estados-membros. Os contactos informais entre estes organismos 
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também explicam alguma da convergência no conteúdo das recomendações, pareceres e reformas 

(Crespo & Chávez, 2002). Conceitos slogan como “sociedade do conhecimento” ou “aprendizagem 

ao longo da vida” são exemplos elucidativos difundidos simultaneamente, nos anos noventa, pela 

OCDE, Banco Mundial, UNESCO e União Europeia (Aupetit, 2000). No entanto, “los mecanismos de 

influencia como la magnitud de los efectos son desiguales entre los organismos y desiguales sobre 

los países receptores” (Bonal et al., 2007:17). 

Antunes (2008:102-103) salienta que estas organizações desenvolvem um labor de 

“envergadura continental ou transcontinental de reestruturação (…) de definição de parâmetros de 

avaliação, organização e funcionamento dos sistemas de ensino”. A autora designa-as como 

“autoras simbólicas” de um trabalho de: 

“proposição e imposição das coordenadas que orientam novas formas de pensar e actuar politicamente: 
unificam conceitos, constroem avaliações comuns, fixam objectivos, definem prioridades e imperativos 
que os governos que as constituem assumem e veiculam para os seus países” (Ibid.:141). 
 

Pacheco (2009:56) atribui aos organismos internacionais a tarefa de “regulação conceitual” 

que ao nível do Estado-nação se concretiza numa “regulação normativa”. Uma regulação que se 

vislumbra nas “reformas curriculares dos ensino básico e secundário” que se centram no “reforço 

do currículo nacional e [no] controlo dos resultados de aprendizagem”, sob condição de servir 

“como instrumento de formação em literacias estruturantes” (Ibid.:56). 

Os documentos elaborados por estes organismos constituem verdadeiros “guiões de 

mudança” (Antunes, 2008) forjam “consensos que se tornam hegemónicos, ou mesmo 

juridicamente imperativos”, no caso da OMC, Banco Mundial e União Europeia (Ibid.:141), e 

cumprem uma tripla função ao nível interno do Estado-nação: a função de legitimação, 

normalização e fixação de um mandato (Teodoro, 2001a; 2003; 2010; 2011).  

As orientações, estudos, publicações, recomendações e pareceres emanados dos 

organismos internacionais permitem a cada Estado-nação legitimar as suas opções internas206 e 

normalizar as políticas educativas nacionais, estabelecendo uma agenda que fixa prioridades e 

formas de colocar e equacionar os problemas, o que contribui para a fixação de um mandato, mais 

ou menos explícito, conforme a centralidade dos países (Elsa & Teodoro, 2008; Teodoro, 2001a; 

2003; 2010; 2011).  

                                                
206 Azevedo (2000:177) defende que “os movimentos reformadores nacionais são válidos nacionalmente também porque são 
validados internacionalmente, pela comparação e pela sua adopção, como princípios orientadores, pelos países económica e 
culturalmente dominantes”. 
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Os grandes inquéritos estatísticos como o PISA, o TIMSS, o PIRLS e o TALIS cujo papel é 

“fornecer as evidências para a acção política governativa” (Teodoro, 2010:60), isto é, definir 

problemas mais do que prover soluções, reflecte uma evolução no papel das organizações 

internacionais e com impactos claros: “operar, simultaneamente, como legitimação das políticas 

adoptadas e desqualificação de políticas alternativas, apontadas como resultados de interesses 

particulares que não têm suporte técnico-científico nem respondem ao interesse geral” (Ibid.:60). 

 Steiner-Khamsi (2005) realça, nesse sentido, o papel fundamental que a externalização tem 

desempenhado na generalização de reformas políticas polémicas, a título de exemplo: “privatisation 

de l’éducation, évaluation standardisée de l’étudiant, réforme de l’éducation à travers des résultats 

(outcomes-based education) ou désyndicalisation des enseignants” (Ibid.:105). 

 Schriewer (2000:115) comenta que a externalização, as referências a “exemplos 

estrangeiros”, a “Estados-modelo”, a “situações mundiais”, a uma dada “internacionalidade”, 

combina elementos “de justificação (de valores ou de ideologias), de auto-legitimação (dos estudos 

educacionais enquanto campo académico) e de imputação (dos fracassos das reformas)”. 

 A esse propósito, Thomas Popkewitz (2004:118) desenvolveu o conceito de “estrangeiro 

nativo” para caracterizar “um tipo particular de herói e discursos globais”. Heróis de mudança que 

integrados nos discursos nacionais, como parte do processo de globalização, “são trazidos a locais 

específicos de administração social pela construção de imaginários nacionais” (Ibid.:118). Explica o 

autor que o recurso ao “estrangeiro nativo” (cuja relevância não se encontra na individualidade 

evocada) além de expressar a ligação entre o global e o local e criar a ilusão de progresso associado 

a nomes e autores estrangeiros, “funciona para abençoar os projetos de reforma com as imagens 

de novas intenções e novos conceitos” (Ibid.:118). 

Contudo, as externalizações não favorecem a produção de conhecimento, pois é devotada 

pouca atenção ao “conhecimento contextualizado de outras experiências e de outras realidades” 

(Teodoro, 2003:32), visto que o foco de interesse é a “interpretação avaliativa de dados, estruturas 

ou questões internacionais, visando a extracção de argumentos que sejam ‘relevantes’ para as 

políticas e práticas educativas” (Schriewer, 2000:115). Conclui Barroso (2006:47) que no quadro 

interno de cada país, as referências externas adquirem um “valor explicativo como síntese do que 

se pretende considerar como mais conveniente para pôr em prática no próprio país”. 

 O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional operam como “’mecanismos 

institucionalizantes’ para as versões liberais de mercado da economia global” (Lingard, 2004:67), 

promovem a adesão às suas soluções através da imposição de uma determinada posição 



 

 311

ideológica, uma vez que tornam o “financiamento educacional dependente de ênfases e abordagens 

específicas” (Dale, 2001:64), impondo e financiando discursos consonantes com os seus 

interesses: 

“dirigir as linhas de pensamento da grande maioria dos meios de comunicação – o controlo das 
publicações de numerosas editoras, a pressão sobre os partidos políticos que estão no Governo, sob a 
ameaça de perda de ‘apoios’ e ‘patrocínios’ para as suas campanhas, e a notória influência sobre o 
trabalho das instituições de formação e, inclusive, de instituições educativas, nomeadamente 
universidades, através da concessão de bolsas em determinados domínios de investigação, etc.” 
(Santomé, 2000:70). 

 
 A UNESCO é uma das organizações com maior longevidade na promoção da cooperação 

internacional no domínio da educação, através de várias iniciativas: a “Conferência Internacional da 

Educação”, iniciativa que ocorre com certa regularidade e que reúne ministros de educação, 

peritos, organismos nacionais e internacionais dos diferentes Estados-Membros; promove ainda 

publicações sobre educação e apoia organismos que actuam no campo da educação e formação a 

nível internacional e regional (Azevedo, 2000). 

 Tanto o Banco Mundial como a UNESCO, nos países em desenvolvimento submetidos à 

austeridade financeira e a reformas estruturais da economia, condicionam e até chegam a 

determinar a forma “como a reforma educacional é conduzida; prioridades são atribuídas; 

pesquisas sobre as reformas educacionais são projetadas, implementadas e utilizadas; e iniciativas 

de políticas são selecionadas, avaliadas ou propostas” (Morrow & Torres, 2004:37). 

 A Organização Mundial do Comércio com o Acordo Geral do Comércio e dos Serviços 

(AGCS)207 passou a incluir a educação nas suas prioridades comerciais ao integrá-la na rubrica dos 

serviços passíveis de serem liberalizados (Robertson, Bonal & Dale, 2007; Robertson, 2006c; 

2008), isto é, a educação submete-se “às regras aplicáveis a qualquer outro serviço comercializável 

internacionalmente podendo, nessa medida, ser financiado, fornecido, possuído e regulado à escala 

supranacional, o que, de resto, acontece já” (Antunes, 2008:102) 208. 

                                                
207 A OMC/AGCS é uma das organizações internacionais menos citada quando se fala das políticas educativas, pois não possui uma 
agenda social, contrariamente à União Europeia, à OCDE ou até ao Banco Mundial, e a sua forma de actuação também é distinta, já 
que opera através da adopção de compromissos simples que vinculam cada país ao sistema de normas (retirar-se de qualquer 
compromisso requer uma petição de renúncia da organização), e o processo de decisão baseia-se no consenso (todos os Estados 
contam com um voto igualitário), embora o QUAD, formado pelos Estados Unidos, Canadá, Japão e União Europeia tenham uma 
influência significativa na tomada de decisões. No entanto, o AGCS “tiene el potencial para afectar a los sistemas educativos y a las 
prácticas educativas en un conjunto mayor de actividades que las otras organizaciones supranacionales sobre las que 
acostumbramos a leer en los estúdios de educación comparada” (Robertson et al., 2007:206). Para um país ser excluído dos 
tramites regulatórios do AGCS, “el sistema educativo de un país determinado debe estar financiado y administrado al 100% por el 
Estado y quedar libré de cualquier propósito comercial” (Ibid.:214). 
208 A OMC, que personifica o discurso neoliberal, procura “rearticular la naturaleza y la forma de la educación y de su administración 
a través del AGCS, para conseguir que los sistemas educativos y el suministro de la educación dentro de los Estados-nación estén 
supeditados a la estratégia acumulativa global” (Robertson et al., 2007:209). A OMC dividiu os serviços educativos em cinco 
categorias: educação básica (que inclui a pré-escolar), secundária (ensino secundário, formação técnica e profissional), educação 
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 Robertson (2008:55-56) nota o desenvolvimento de uma estratégia de comercialização em 

áreas específicas do sector educativo e nos vários níveis de ensino quer por iniciativa política quer 

empresarial: 

“a educação como setor está sendo rateada (separando-se mercadoria e serviço) para revelar uma gama 
de serviços e bens educacionais abertos à comercialização pelos atores do mercado. Isso inclui bens e 
serviços em áreas como: (a) prestação – como provisão/oferta; (b) conteúdo como textos; (c) 
infraestrutura – como equipamentos de hardware, prédios; e (d) serviços – como aplicação de testes”. 
 

 Com o AGCS, a educação converte-se num produto, “los sistemas educativos se ofrecen 

como un nuevo servicio comercial en la economía global (…) cada vez hay más países que 

contemplan la posibilidad de abrir sus sistemas educativos al mercado global para atraer a la 

inversión del capital extranjero” (Robertson et al., 2001:229). 

Giddens (2008:513) revela que nos Estados Unidos muitos investidores: 

“acreditam que o ‘mercado’ da educação com fins lucrativos está no limiar de um crescimento explosivo. 
Existe já todo um conjunto de empresas com fins lucrativos que oferecem serviços de teor educativo, 
como programas de formação, cursos de preparação para testes e software educacional”. 
 

Relativamente à OCDE, uma das organizações com maior impacto na formulação da 

agenda educativa dos países desenvolvidos devido ao projecto Indicators of Educational Systems e 

aos testes internacionais do Programme for International Student Assessement (Teodoro, 2001a; 

2001b), e à União Europeia, que representa “o novo regionalismo emergente na política global em 

resposta à globalização da economia” (Lingard, 2004:67), o seu respectivo papel, que tem sido 

relevante nas politicas educativas nacionais, será analisado de modo mais aprofundado nos pontos 

seguintes. 

 
3.2. A AGENDA PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

3.2.1. O LUGAR E FUNÇÕES DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) nasceu em 1948, 

então com a designação de Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE), criada com a 

finalidade de gerir o “European Recovery Programme”, (plano de ajuda à reconstrução europeia do 

pós-guerra, concebido e financiado pelos EUA, também conhecido como Plano Marshall). Nessa 

fase, a OECE era constituída apenas pelos países europeus que aderiram ao programa de ajuda, 

tendo os EUA e o Canadá o estatuto de membros observadores, tornando-se membros de pleno 

                                                                                                                                              
superior, educação de adultos, outros serviços educativos (qualquer sector não mencionado nos pontos anteriores, excepto o 
recreativo). A União Europeia comprometeu-se com o AGCS em quatro dos cinco serviços contemplados. 
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direito, apenas, em Dezembro de 1960, o que conduz, na Convenção de Setembro de 1961, à 

alteração da denominação para Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE).  

Actualmente, a OCDE conta com trinta e quatro países membros209 espalhado pelo globo e 

mantém contactos próximos com mais de cem países, incluindo as economias emergentes como a 

Índia, Brasil e China, desempenhando ainda “a key role in supporting the G20 with analysis and 

policy recommendations on challenges that include promoting stronger and more balanced growth 

and defining better and more effective approaches to development” (OECD, 2011a:9). Os únicos 

critérios para a participação na Organização são “um comprometimento com a economia de 

mercado e com a democracia pluralista” (Lingard, 2004:69). 

 A OCDE enuncia como missão axial “to promote policies that will improve the economic and 

social well-being of people around the world” (OECD, 2011a:8), recorrendo ao consenso como meio 

de obter a adesão às suas propostas e a respectiva observância (pois não detém um mandato 

prescritivo sobre os Estados-membros, uma vez que não dispõe de poderes formais nem concede 

auxílio financeiro): 

“the OECD achieves results mainly by convincing governments of the value of adopting policies that are in 
their collective self-interest. It does not disburse grant money and it has no disciplinary powers other than 
moral suasion. When policy proposals require international co-operation to be effective, agreement is 
reached by consensus. This takes time but it helps to ensure that agreements, once confirmed, are 
respected” (Ibid.:12). 
 

 A cooperação multilateral e a difusão de boas práticas são outras virtudes celebradas pela 

OCDE, “countries learn from each other, identifying best practices and finding solutions to common 

problems, while at the same time taking account of possible spill-over effects from on country or 

group of countries to another (Ibid.:17). 

 A OCDE goza de uma reputação internacional que radica “on the data, statistics and 

analysis it produces and the capacity to use those to inform the decisions and practice of the 

different users around the world” (Istance, 2011:88). 

O despertar do interesse da OECE/OCDE pela educação retrocede aos seus primórdios, 

sendo a sua matriz económica e aglutinada à qualificação da mão-de-obra. Como recorda George S. 

Papadopoulos (2011:85): 

                                                
209 A lista oficial dos 34 países membros da OCDE é a seguinte: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, 
Estados Unidos, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Israel, Irlanda, Itália, 
Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, Polónia, Portugal, República da Coreia, República Checa, Reino Unido, Suécia, 
Suiça e Turquia. 
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“there is no explicit reference in the OECD Convention to education being among the concerns and 
purposes of the organization, … but the dominance of economic concerns within OECD has always been 
tempered by recognition of the social dimension of economic growth, reinforced by equal, if only gradually 
evolving awareness of the importance of human capital, and more generally of the ‘residual factor’ in the 
process of economic growth”. 

 

Foi nesse contexto que, em 1953, foi criada a Agência Europeia da Produtividade, absorvida 

em 1958 pelo Bureau de Pessoal Científico e Técnico. Em 1970, foi criado o Comité de Educação, 

que resultou da fusão de vários organismos ligados à ciência e formação dos quadros científicos e 

técnicos (Teodoro, 2001b; 2003), “otorgando a la educación su proprio comité dentro de la 

estructura de la OCDE” (Jakobi & Matens, 2007:238). Em 2002, a área da educação foi reforçada 

quando a Direcção para a Educação (Directorate for Education) se constituiu como órgão 

independente, o que denota: 

“recognition of education’s growing political priority – itself closely linked of the dominant perception of the 
close links between dynamic human capital creation and economic propsperity – but also of the global 
nature of educational discourse and the leading role played by OECD in comparing countries via 
educational statistics and indicators” (Istance, 2011:89). 
 

Actualmente, o Directorate for Education, convicto de que “in today’s globalised economy, 

education is a major driving force for growth and development” (OECD, 2011b:11), focaliza a sua 

intervenção “on current key challenges facing education systems, including how to improve the 

quality of teachers, teaching, and learning in order to provide the knowledge and skills needed in the 

21st century” (Ibid.:11). 

 O interesse da OECE/OCDE pela educação foi contemporâneo ao nascimento e difusão da 

Teoria do Capital Humano, a qual se torna “omnipresente nos trabalhos da OCDE, assumindo o 

estatuto de legitimação científica (e económica)” (Teodoro, 2001b:220). A OCDE perspectiva a 

educação como um investimento com impacto na auto-realização individual, no progresso social e 

na prosperidade económica: 

“education is important for individuals, for the competitiveness of nations and for social progress. OECD 
studies show that higher scores in literacy tests are accompanied by higher per capita income and higher 
productivity. They also show that people with higher levels of education enjoy better health and greater civic 
participation” (OECD, 2011a:25). 
 

 E, segundo a narrativa ocedeana, numa economia competitiva e globalizada em que os 

produtos e serviços requerem elevados níveis de conhecimento, criatividade e inovação, e o ‘lifelong 

employability’ and ‘lifelong learning’ have replaced the notion of ‘lifetime employment’” (Ibid.:25). O 

debate educativo deve centrar-se “on what should be taught, how it should be taught and how 

education should be paid for” (Ibid.:25). A aprendizagem deve concentrar-se nas competências 
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“how to learn, how to seek and assess information, and how to work and live with others, rather 

than acquire a fixed set of facts and skills that are not always fully relevant when they start looking 

for work (Ibid.:25). Os problemas educativos são redefinidos sob um ângulo económico ao defender-

se “o fortalecimento de laços entre a escolaridade, as exigências do mercado de trabalho e a 

competitividade económica” (Berényi & Newmann, 2009:50). 

 Em suma, a OCDE julga premente repensar a educação de modo a responder 

assertivamente às oportunidades e desafios da economia global, “the rapid pace of change in our 

societies accelerates the need for developing human capital to create, promote, diffuse and adopt 

the intellectual and material innovations that can bring greater prosperity and social inclusion” 

(OECD, 2011a:25), apoiando “uma escolarização inspirada na concepção de capital humano” 

(Lingard, 2004:66). Assim, não será de estranhar que as funções atribuídas à educação sejam 

imbuídas de uma forte matriz económica, pedindo-se à educação que agencie as necessidades do 

sector económico. 

 

3.2.2. PROGRAMAS/PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELA OCDE 

 A OECE/OCDE iniciou, em 1958-1959, a realização regular de “Exames às Políticas 

Nacionais de Educação” a pedido dos países membros, procurando fornecer linhas orientadoras à 

acção dos decisores políticos e assegurar uma planificação educativa eficiente, tendo a maioria dos 

países europeus já requerido essas análises, alguns mais de uma vez. O processo divide-se em 

quatro fases, primeiro, as autoridades nacionais preparam um relatório, segue-se uma visita da 

equipa de peritos internacionais nomeados pela OCDE; num terceiro momento, os examinadores da 

OCDE e os responsáveis nacionais reúnem-se para analisar as conclusões. Dois anos depois, 

representantes da OCDE realizam uma última visita para monitorizar o processo, e os relatórios são 

publicados pela OCDE. (Jallade, 2011; Teodoro, 2001b). Inicialmente, “the scope of the reviews 

was fairly large, extending to the education sector as a whole. They are now more narrowly focused 

on sub-sectors (school education, higher education …) or ‘horizontal’ themes (quality, 

effectivenness, etc) (Jallade, 2011:16). A título de exemplo, em 2008 foi publicado o relatório 

“Tertiary Education in Portugal”, produto da análise ao ensino superior português. 

 Em 1992, a OCDE lançou o projecto estatístico internacional “Indicators of Educational 

Systems” (INES), conduzido pelo “Centre for Educational Research and Innovation” (CERI). O CERI, 

criado em 1986, “reforzó el establecimiento institucional de una política educativa en la OCDE” 

(Jakobi & Martens, 2007:238), contando com a Comissão Europeia entre os seus membros. O CERI 
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adjudica-se o título de centro pioneiro na pesquisa educacional, desbravando “new fields for 

exploration and combining rigorous analysis with conceptual innovation”, e colocando “specific 

emphasis on accumulating statistical evidence to the value of its research work” (OECD, 2011b:2). 

O CERI elege como destinatários privilegiados dos seus estudos “policy makers, research 

communities and educational leaders” (Ibid.:5). As metas prosseguidas pelo CERI focam-se na 

investigação e na troca internacional de conhecimentos e experiências “generate forward-looking 

research analyses and syntheses, identify and stimulate educational innovation, promote 

international exchange of knowledge and experience” (Ibid.:4). 

O INES centra-se na construção e recolha de indicadores nacionais de ensino divulgados, 

desde 1992, na publicação anual, “Education at a Glance: OECD Indicators”, a qual divulga uma 

síntese comparativa entre os sistemas educativos dos países participantes. Os indicadores 

seleccionados agrupam-se em quatro categorias: indicadores de entrada (input); indicadores de 

resultado (output), indicadores de processo; e indicadores de recursos humanos e financeiros 

(Estrela & Teodoro, 2008; Teodoro, 2003; 2010). Presentemente, constata-se a normalização dos 

indicadores (Teodoro, 2010), em torno da relação custos - resultados dos sistemas educativos, “this 

emphasis on outcomes rather than on inputs is another plus for policy-makers who are increasingly 

concerned about the efficiency and effectiveness of education systems” (Jallade, 2011:14). 

Os indicadores desenvolvem-se em torno de quatro temas: o primeiro tema, “the output of 

educational institutions and the impact of learning on economic and social outcomes” (OECD, 

2012a:3), procura respostas para as questões “how many students finish secondary and tertiary 

education? How does educational attainment affect participation in the lbour market? What are the 

social outcomes of education? What are the earnings premiums from education?” (Ibid.:6); (2) o 

segundo tema, “the financial and human resources invested in education” (Ibid.:3), inquire sobre 

“how much public and private investment in education is there? How much do tertiary students pay, 

and what public subsidies do they receive? On what resources and services in education funding 

spent?” (Ibid.:6); o terceiro tema, “acess to education, participation and progression” (Ibid.:3), 

indaga “who participates in education? How many students will enter tertiary education? Who studies 

abroad, and where? How have 15-29 year-olds transitioned from school to work?” (Ibid.:6); o quarto 

tema, “the learning environment and organisation of schools” (Ibid.:3), averigua “how much time do 

students spend in the classroom? What is the student-teacher ratio, and how big are classes? How 

much are teachers paid?” (Ibid.:6). 
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Em cada nova edição do “Education at a Glance”, o INES procura alargar o seu alcance, 

integrando quer novos países quer novos indicadores sugeridos pelos países-membros da OCDE.  

O INES declara deter uma notável base de dados de indicadores relativos aos sistemas de 

educação e formação de cada país participante, abarcando todos os níveis de ensino (desde a 

educação pré-escolar até ao ensino superior, e a educação e formação de adultos), diferentes tipos 

de alunos (com idades e background social diferentes), e os diversos subsistemas de ensino 

(público, privado, educação especial, ensino profissional e outros programas especializados) (OECD, 

2012a). A utilização desses indicadores “conduz à formação de uma racionalização global, bem 

como de um imperativo de comparabilidade e um novo consenso sobre políticas educativas” 

(Estrela & Teodoro, 2008:133). Com a divulgação dessa informação no “Education at a Glance”, o 

INES visa: 

“ - support countries’ understanding of their education systems by placing them in a global context. 
 - Catalyse reforms to educational policy and practice in member and partner countries by providing 
valuable information on where they stand in different areas. 
 - Promote sound education policy development in member and partner countries by highlighting 
successful educational outcomes and strategies. 
 - Accelerate improvements in education by enabling member and partner countries to learn from 
each others’ experiences” (OECD, 2012a:4). 
 

Os produtos210 desenvolvidos pelo INES direccionam-se para distintos públicos procurando 

satisfazer os seus, também, distintos interesses: 

“- policy makers seeking to understand and improve the performance of their national education systems. 
 - Researchers loking for comparative global statistics on education. 
 - Educators who want to learn more about successful educational practices across the world. 
 - Members of the public interested in learning about the state of education in their country and around 
the world” (Ibid.:4). 
 

 Eric Mangez e Branka Cattonar (2009:23) consideram que com essa divulgação dos dados, 

a OCDE funciona como um “terceiro avaliador”, pois fornece aos cidadãos “os métodos de 

monitorização e controlo, mantendo a pressão sobre os actores institucionais”, pois o Estado é 

objecto de avaliação, classificação e comparação com outros fornecedores de serviços educativos 

nacionais e estrangeiros. 

 Além da difusão da informação comparativa relativa aos sistemas educativos nacionais, o 

INES posiciona-se “para traçar as prioridades futuras”, formulando “uma verdadeira agenda global 

                                                
210 Além do Education at a Glance, o INES detém outras publicações, tais como Education Indicators in Focus (edição mensal), 
Education at a Glance Country Notes (editada anualmente em Setembro) e o Education at a Glance Highlights (anual); ferramentas 
online como Education at a Glance Navigator, OECD.stat; e bases de dados: OECD Factbook; Your Better Life Índex; Education Today; 
The OECD Science, Technology na Industry Scoreboard (OECD, 2012a).  
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para as reformas próximas ou em curso nos sistemas de educação dos diferentes países” (Elsa & 

Teodoro, 2008:134).  

Sotiria Grek, Martin Lawn e Jenny Ozga (2009:84) constatam essa influência, notando que 

a OCDE ao oferecer “um ‘espectáculo’ de reconhecimento que se acompanha de altos níveis de 

visibilidade e reputação”, conceptualiza “a educação não apenas como um domínio nacional, mas 

como parte de um mundo globalizado e interligado”. 

Argúi Teodoro (2011) que o INES tem exercido uma influência considerável na formulação 

das politicas educativas nacionais que “se manifesta não por num mandato explícito mas pela 

necessidade de responder a uma agenda global baseada na comparação e, sobretudo, na 

competição de performances dos sistemas educativos” (Ibid.:12), controlando os “‘significados’ do 

que é comparado” (Ibid., 2010:58), e que se evidencia na “notável similitude de opções assumidas 

pelos Estados nacionais” de diferentes países desde finais dos anos noventa (Ibid., 2003:59). E, 

actualmente, o INES tornou-se “uno de los pilares fundamentales de la OCDE, por el que la 

organización ha recibido atención, reconocimiento y fama” (Jakobi & Martens, 2007:248). 

 Em 1997, a OCDE lançou o “Programme for International Student Assessment” (PISA), 

vocacionado para a avaliação das competências dos alunos de 15 anos, nos domínios da literacia 

de leitura, matemática e científica, realizando-se de três em três anos, sendo em cada ciclo 

privilegiado um dos domínios de literacia211, sem descurar os outros, sendo também compiladas 

informações sobre o contexto familiar e as instituições educativas. Este Programa que começou por 

envolver, apenas, os países-membros da OCDE conta com a participação de um cada vez maior 

número de países não membros (em 2000 participaram trinta e dois países, sendo quatro não 

membros, em 2009 aderiram sessenta e cinco países, dos quais quarenta e um eram não 

membros). A abrangência dessa amostra e a sua expressão geográfica torna-o numa referência 

global nas políticas nacionais (Estrela & Teodoro, 2008). 

 Na diegese da OCDE, a relevância e carácter único do PISA reside nas seguintes 

características: 

“develops tests which are not directly linked to the school curriculum and provides context through the 
background questionnaires which can help analysts interpret the results. The tests are designed to assess 
to what extent students at the end of compulsory education, can apply their knowledge to real-life situations 
and be equipped for full participation in society” (OECD, 2013:1). 
 

                                                
211 Em 2000 o domínio privilegiado foi a literacia de leitura, em 2003, a matemática e resolução de problemas, em 2006, as 
ciências, em 2009 reiniciou o ciclo, incidindo na leitura, em 2012, focou-se na matemática e integrou, pela primeira vez, a literacia 
financeira. 
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A informação recolhida em cada ciclo avaliativo “provides governments with a powerful tool 

to shape their policy making” (Ibid.:1), funcionando o PISA “como um dispositivo que se baseia e 

que difunde um tipo partícular de conhecimento com vista à orientação, coordenação e controlo da 

acção” no espaço público de educação (Carvalho, 2011:15). E, desse modo, a apregoada 

credibilidade e neutralidade do PISA, “auxilia os governos a enfatizarem a urgência das medidas 

governamentais que desejam implementar e concorre para reforçar a robustez dos argumentos 

utilizados” (Afonso & Costa, 2009:61).  

O PISA é identificado como um dos instrumentos estandardizados de avaliação da 

qualidade das aprendizagens de maior sucesso, beneficiando de uma larga cobertura mediática e 

gerando debate público em muitos países europeus:  

“when the PISA results are made public, national authorities are pressed to explain the ranking of their 
countries for each indicator, comment or progress, or explain decline. The success of PISA has also 
encouraged some European countries to set or strenghthen their national student assessment facility. In 
some countries, its results have acted as whistle blowers, encouraging national authorities to question 
accepted practice” (Jallade, 2011:15). 

 

Dessa forma, os resultados do PISA são apropriados pelos governos e repolitizados “em 

função de uma agenda pré-existente” (Afonso & Costa, 2009:61). Contudo a elevada “tecnicidade 

do PISA contribui para esbater a dimensão política propriamente dita”, pois “há que observar os 

valores e as visões sobre a educação que o mesmo encerra e questionar a(s) dinâmica(s) politica(s) 

que oculta” (Ibid.:61), pois ele torna-se numa “arma muito poderosa para quem controla os 

‘significados’ do que é comparado” (Teodoro, 2011:12). 

A OCDE lançou outros dispositivos de avaliação internacional comparada dirigidos a outros 

públicos alvo, mas conformes aos princípios que enformam o PISA, a produção de conhecimento 

(dados, informações e análises) que guie os decisores políticos, a saber: 

 “Teaching and Learning International Survey” (TALIS), lançado em 2008 (o segundo 

ciclo está calendarizado para 2013), concebido para a recolha de informação sobre as 

condições de ensino e aprendizagem, focalizando-se no ambiente de trabalho dos 

professores. 

 “Programme for the International Assessment of Adults Competencies” (PIAAC), 

lançado em 2011, destinado a aferir as competências dos adultos, “it assesses the 

level and distribution of key cognitive and generic competences for the successful 

participation of adults in a daily work environment across countries” (Jallade, 2011:13). 

O PIAAC vem, alegadamente, colmatar a necessidade de “standards of outcomes in 
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adult education, reflecting a universal call for evidence to support lifelong learning” e 

contribuir para a compreensão “of the effectiveness of education and training systems 

in developing adults’ competences” (Ibid.:13). 

 “Assessment of Higher Education Learning Outcomes” (AHELO), lançado em 2012, 

“aims to be direct evaluation of student performance at the global level and valid across 

diverses cultures, languages and different types of institutions” (OECD, 2012b:4). 

 A adesão, participação e continuidade nestes projectos justificam-se pela “procura de um 

posicionamento no mundo das nações avançadas e em seus fóruns políticos e periciais; o estatuto 

atribuído à OCDE como organização especializada e a sua representação como instância produtora 

de saber de referência para a decisão política” (Carvalho, 2011:157). 

 Assim, a OCDE através dos diversos dispositivos de avaliação internacional comparada 

consegue produzir informação e conhecimento baseados em evidências que lhe permite 

desempenhar um papel decisivo na formulação de uma agenda global para a educação e, desse 

modo, interferir na formulção das políticas educativas e curriculares nacionais. 

 

3.2.3. O IMPACTO DOS PRODUTOS MADE BY OCDE 

Teodoro (2010:77-78) crê que a OCDE, imbuída pela ideologia da modernização 

conservadora, consolidou o seu estatuto de “principal think tank mundial e privilegiado agente da 

globalização hegemónica”, instituindo uma agenda globalmente estruturada, cujo “centro 

nevrálgico” se encontra no INES e nos seus projectos estatísticos internacionais, sendo a escolha de 

indicadores determinante na fixação dessa agenda (Teodoro, 2003; 2006). 

Jean-Pierre Jallade (2011:14) salienta que, ao longo dos anos, os indicadores da OCDE 

“have become widely used to analyse and assess education policies and systems, thus contributing 

to an international consensus of professional thinking about how to measure the performance of 

national systems”. O autor crê que os instrumentos de análise comparativa produzidos pela OCDE 

não devem ser ignorados pelos governos nacionais, embora os seus efeitos sejam indirectos: “their 

effect on national education policies is, at best, indirect by developing international performance 

indicators. Their acceptance and use by national authorities differ, but ignoring them will be more 

and more difficult in an increasingly global world” (Ibid.:14).  

Tonia Bieber e Kerstin Martens (2011:111) conduziram um estudo empírico que lhes 

permitiu constatar que os mecanismos de “soft governance”, que impregnam o PISA, nem sempre 

conduzem à convergência com as recomendações emitidas, o que se correlaciona com o modo 
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como os resultados são percebidos e valorizados por cada país participante: “policy convergence 

towards OECD recommendations differs highly. The results show the whole range of policy reactions 

to PISA, from comprehensively reforming the education systems (…) to not giving it any 

importance”, sobretudo quando suscita “domestic problem pressure”. 

Numa análise retrospectiva, o CERI congratula-se com os progressos alcançados até ao 

momento, nomeadamente na descentralização e introdução de mecanismos de mercado 

“governments have increased school autonomy and stimulated demand sensitivity and competition. 

At the same time the influence of parents and other local stakeholders has increased” (OECD, 

2011b:6), e concentra-se, já, nos próximos desafios “how to achieve national objectives for 

education systems under the condition of complexity” (Ibid.:6). Assumindo que “effective policy 

making under these circumstances requires models of multilevel governance, heavily depending on 

the production, management and interpretation of information”. O CERI elege como projecto 

imediato “to identify governance models and knowledge systems for complex education systems” 

(Ibid.:6). É patente, pois, o estabelecimento de uma agenda e a intenção de conduzir os Estados-

membros em determinadas direcções (Dale, 2007).  

Nathalie Mons e Xavier Pons (2009) notam que a OCDE tem vindo a desenvolver o 

“argumentário da governança ideal”212 em torno de um modelo educativo idealizado, o qual 

ultrapassa o conhecimento técnico dos seus estudos, mas ganha uma importância crescente entre 

os decisores políticos devido ao “seu carácter centrípeto, ou seja, à sua capacidade de agregar no 

seu centro duro, proveniente do conteúdo do inquérito do PISA, argumentos suplementares, quer 

científicos, quer políticos. A forma de conhecimento determina, em parte, o seu uso político”. 

A OCDE foi forjando ao longo das últimas décadas uma reputação e um estatuto no campo 

da educação e “a pesar de sus limitadas opciones legales y financieras, en comparación com otras 

organizaciones, la OCDE se ha convertido en una de las com otras organizaciones más importantes 

en el área de la política educativa” (Jakobi & Martens, 2007:239). Fátima Marques, Graça Aníbal, 

Vasco Graça e António Teodoro (2008) observam, por exemplo, que o conceito de educação 

veiculado pela União Europeia se modela “a partir de padrões internacionais, nomeadamente da 

OCDE”, e identificam nos documentos emanados dos dois organismos a replicação de conceitos, 

                                                
212 Mons e Pons (2009:29) definem argumentário como “um conjunto de argumentos mais ou menos estáveis e coerentes 
(científicos, técnicos ou políticos) que ajudam a explicar publicamente os resultados principais conseguidos pelos alunos nos testes 
do PISA”.  
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ideias e argumentos. Aliás o Artigo 220.º do Tratado de Lisboa reconhece explicitamente que a UE 

estabelece uma “cooperação útil” com a OCDE. 

Anja Jakobi e Kerstin Martens (2007) distinguem três modalidades de intervenção da OCDE 

na política educativa: o estabelecimento de uma agenda internacional (elaboração de questões 

relevantes), a formulação política internacional (elaboração de linhas de acção/recomendação) e a 

coordenação política internacional (harmonização de políticas). O estabelecimento de uma agenda 

internacional decorre da identificação de um conjunto de problemas actuais e futuros, os quais 

além de orientar o debate internacional, são difundidos e discutidos a nível nacional “la OCDE 

determina cuáles son los temas relevantes, tanto para el presente como para el futuro” (Ibid.:236).  

A formulação de políticas é alcançada através da elaboração e difusão de recomendações 

de acção que abordam os problemas previamente identificados, os quais podem influenciar as 

políticas nacionais:  

“en el proceso de formulación de políticas, la OCDE diseña y desarrolla modelos y enfoques que pueden 
influir en el comportamiento político de sus Estados miembro. Las políticas que se discuten en los foros de 
las organizaciones internacionales afectan a los planes nacionales por la simple razón de que a menudo 
permiten la transferencia de opciones políticas que anteriormente se desconocían o se consideraban 
inviables dentro del sistema político respectivo” (Ibid.:237). 
 

A OCDE exerce o papel de coordenadora das políticas, fazendo com que “sus Estados 

miembro se comprometan colectivamente com un conjunto de objetivos comunes, puede atraer la 

atención hacia los ejemplos positivos, y, finalmente, promover una mayor convergencia entre sus 

Estados miembro” (Ibid.:237-238). 

Bieber e Martens (2011:102) analisam o processo de implementação voluntária das 

recomendações da OCDE através de três mecanismos de convergência (Quadro XVI), a 

comunicação transnacional (Transnational communication), a competição regulatória (Regulatory 

competition) e a resolução independente dos problemas (Independent problem-solving)  

A comunicação transnacional é nomeada como o mecanismo mais eficaz na produção da 

convergência num contexto de “soft governance”, compreende “domestic actors’ information 

exchange and communication in transnational expert networks which generate and spread ideas and 

change actors’ beliefs and value systemes” e desenvolve-se através de diferentes sub-mecanismos, 

tais como: “lesson-drawing” (os decisores nacionais importam experiências de outros países), 

“transnational problem-solving” (elites politíco-económicas e comunidade académica desenvolvem 

análises e soluções para problemas nacionais similares, partilhando um mesmo discurso), “policy 

emulation” (cópia de políticas de organizações ou de países com elevada reputação) e “international 
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policy promotion” (organizações internacionais ou países que actuam como mediadores, que 

difundem boas práticas através do benchmarking e da avaliação da performance das políticas 

nacionais) (Ibid.:103). 

Através do mecanismo de “regulatory competition”, os países competem entre si, visando 

“the best-performing system”, procurando “to improve their education sistems’ performance by 

meeting international recommendations” (Ibid.:103). 

A similitude entre políticas pode resultar de um terceiro mecanismo, “independent problem-

solving”, que corresponde a reacções autónomas, mas paralelas, dos decisores nacionais a 

problemas semelhantes, “the higher the country-specific problem pressure, the more likely the 

convergence towards a recognised international model” (Ibid.:103).  

 

Quadro XVI - Mechanisms of Voluntary Policy Convergence 
Mechanism Incentive Response 

Transnational Comunication   

 - Lesson-drawing Problem pressure Transfer of model found elsewhere 

 - Transnational problem-solving Parallel problem pressure Adoption of commonly developed model 

 - Policy emulation Desire for conformity Copying of widely used model 

 - International policy promotion Pressure for legitimacy Adoption of recommended model 

Regulatory competition Competitive pressure Mutual adjustment 

Independent problem-solving Parallel domestic constellation Independent similar response 

Fonte: Bieber e Martens (2011:102). 

 

Lingard (2004:71) sustém que a OCDE tem desempenhado o papel de “mecanismo 

institucionalizante”, quer “para a economia neoliberal e o novo gerencialismo”, quer “para o novo 

consenso em torno de políticas educacionais globais, o qual enfatiza a centralidade de uma força de 

trabalho educada e polivalente para dar vantagem competitivas às nações”. Tudo isto porque a 

OCDE: 

“pela sua história no desenvolvimento de indicadores e comparações na educação internacional e 
decisivamente pela cuidadosa e cabal orquestração de um teste a enorme escala, tornou-se na 
organização internacional em que obviamente se confia e que se elege para promover as políticas 
nacionais a nível global” (Grek et al., 2009:84).  
 

Isso explica, na óptica de Eszter Berényi e Eszter Neumann (2009:50), “a ausência de narrativas 

contrárias, pois “para se ser ouvido e tido em conta é preciso que primeiro se domine o vocabulário 

da narrativa do PISA que tudo abarca”, silenciando assim as vozes contrárias.  
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 Mangez e Cattonar (2009) concebem o PISA como um instrumento mobilizado pela OCDE 

para avaliar e comparar a qualidade dos diversos sistemas educativos, embora o discurso 

subjacente seja o de gerar conhecimento que facilite a tomada de decisões, permitindo a adopção 

do modelo de política baseado na evidência213. Os autores notam que o conhecimento criado pelo 

PISA serve mais para justificar determinadas ideias políticas e menos como suporte para a tomada 

de decisões:  

“os estudos PISA não modificam de facto as linhas fracturantes do debate público sobre educação. (…) são 
fundamentalmente utilizados – para usar uma lógica de retórica – para legitimar (ou deslegitimar) as 
posições de políticas pré-existentes, apesar de não se manifestarem a favor de qualquer uma das referidas 
posições. Além disso, o mesmo estudo pode ser usado para justificar posições antagónicas, cujos 
argumentos se baseiam muitas vezes em relatórios nacionais e, ocasionalmente, em relatórios 
internacionais” (Ibid.:21). 
 

 Luís Miguel Carvalho, Estela Costa e Natércio Afonso (2011:129) cogitam que a OCDE, 

através do PISA, instituiu um poderoso “instrumento de conhecimento & política”, quer pela “sua 

bem-sucedida irradiação em contextos políticos e culturais diversos”, quer pela credibilidade, 

permeabilidade e maneabilidade que lhe são atribuídas. 

 A credibilidade associa-se ao reconhecimento, no plano técnico, do seu elevado nível de 

expertise e, no plano político e simbólico, porque se trata de um organismo que integra as nações 

mais competitivas, “um actor de renome no mundo pós-industrializado (Ibid.:132).  

A permeabilidade prende-se com a “percepção avaliativa positiva acerca da pertinência do 

PISA para a acção pública” (Carvalho et al., 2011:133). É julgado pelos decisores políticos quer 

como fonte privilegiada de informação, “apresentando os dados e recomendações úteis para 

reequacionar a educação, assim despertando-os para pensar sobre as questões de uma maneira 

diferente, mas também legitimando medidas políticas” (Ibid.:133), quer como modelo imparcial de 

comparar sistemas de ensino, gerando uma “coopetição” através da “avaliação comparada 

internacional de sistemas escolares” (Carvalho, 2011:157).  

A maneabilidade do PISA reside nas “múltiplas formas de uso” (Ibid.:135), os dados 

produzidos podem ser trabalhados por cada actor na defesa dos seus pontos de vista, “permitem 

aos titulares de cargos públicos e aos membros da oposição a sua mobilização no debate público, 

muitas vezes em direcções diferentes, sustentando pontos de vista opostos” (Ibid.:135). A um outro 

                                                
213 Mangez e Cattonar (2009:20) consideram que para o PISA funcionar como suporte à decisão política, os seus resultados seriam 
utilizados para: “(a) identificar os pontos fortes e fracos dos sistemas educativos, (b) estabelecer políticas de implementação e (c) 
escolher entre as diversas alternativas”. 
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nível, o racional e metodologias subjacentes ao PISA inspiram dispositivos de avaliação diversos e 

específicos a cada contexto nacional. 

Uma das características do PISA, observada por Mangez e Cattonar (2009:23), reside na 

mediatização dos resultados (com a sobrevalorização dos rankings) e na pouca relevância dada ao 

seu “conteúdo interno pedagógico e educativo”, sendo raramente questionada a sua objectividade e 

neutralidade, porém, ele veicula orientações pedagógicas, educativas e curriculares, e “firmemente 

entrincheirado numa abordagem baseada na competência, o PISA serve como um veículo 

comparativamente discreto de disseminação de práticas e objectivos educativos” (Ibid.:24). Esse 

aspecto é também analisado por Dale (2008a:25) que nota que o PISA “promove efetivamente a 

competência acima do conteúdo, o que ajuda a selar o novo papel e natureza do currículo”.  

A OCDE através dos projectos que desenvolve é parte activa e relevante de um processo de 

reformulação do modelo educacional que visa adequar-se à narrativa da modernização, na versão 

do século XXI, sociedade e economia do conhecimento (Carvalho et al., 2011), e que se 

percepciona:  

“na redefinição dos estudantes como aprendentes ao longo da vida; na redefinição das relações de ensino-
aprendizagem, de acordo com as teorias da aprendizagem cognitiva e as teorias da sociedade pós-
industrial; na redefinição dos saberes escolares em torno de critérios da utilidade e na organização 
pedagógica, segundo uma forma pós-disciplinar; na redefinição do locus da avaliação dos sistemas de 
ensino – de critérios internos para externos” (Carvalho, 2011:157). 
 

A esse propósito, o responsável máximo do CERI, Dirk Van Damme, declara que a 

educação do século XXI não se deve limitar a uma expansão quantitativa “’more of the same’ will 

not suffice”, sendo urgente encontrar novas soluções, pois “education is not only rapidly becoming 

the main determinant of economic sucess, employment and income, but its outcomes are also 

impacting many other domains of social life. Learning is the key to economical, social and 

environmental progress” (OECD, 2011b:3). A inovação dos sistemas de educação e formação 

integram a agenda do CERI que tem em desenvolvimento dois projectos: (1) “skills & education for 

innovation” que gravita em torno das questões “Quais as competências (skills) e qualificações 

necessárias à construção de uma sociedade inovadora? Que tipo de educação (currículo, pedagogia, 

avaliação) é capaz de potenciar a inovação?, “this project includes work on the impacts of arts, 

science and math education on such 21st centrury skills as creativity, critical thinking, collaboration 

and curiosity” (Ibid.:7); (2) o projecto “innovation in education” procura compreender “how can 

education systems facilitate self-sustained improvement, experimentation and radical innovation?”, 

notando que: 
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“investment in research and development, quasi-markets, curriculum and assessment policy, school and 
teaching organisation, technology, indicators are some of the possible levers for innovation in education. 
The project assesses their effectiveness and how they can empower scientists, businesses, practitioners 
and users to innovate for better educational outcomes” (Ibid.:7). 
 

Em suma, o estatuto e a credibilidade alcançados pela OCDE e o impacto dos estudos que 

desenvolve, nomeadamente os dispositivos de avaliação comparada, tornam-na numa poderosa 

autora de conhecimento, promotora e difusora de um manancial de soluções e recomendações no 

âmbito da política educativa e curricular, as quais são levadas em consideração pelos decisores 

políticos e integradas na agenda política e tidas em conta na formulação das políticas nacionais. 

 

3.3. O PROJECTO EUROPEU NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

3.3.1. A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO NOS TRATADOS FUNDACIONAIS DA COMUNIDADE/UNIÃO 

EUROPEIA 

 A União Europeia enquanto organização regional de natureza económica e política, nascida 

de um conjunto de acordos multilaterais entre os seus Estados-membros, promove, modela, filtra e 

veicula as dinâmicas de globalização (Antunes, 2005), pelo que não é de estranhar que procure 

“dotar-se de uma capacidade acrescida para influenciar a direcção, o conteúdo e os efeitos” dessas 

dinâmicas (Ibid., 2008:14), ampliando, consequentemente, o seu âmbito de intervenção, directa ou 

diferida, e conectando-a com uma participação progressivamente mais activa no campo das 

políticas sociais. 

A educação permaneceu ausente da agenda da Comunidade/União Europeia até ao início 

da década de 1970, em claro contraste com as dinâmicas de harmonização que se foram 

desenvolvendo no domínio económico e na constituição de um mercado comum, consentâneas 

aliás com o acordado no tratado fundacional, o Tratado de Roma (1957), embora este incluísse, já 

no seu articulado (Artigo 128º), referências à necessidade de definir princípios gerais para uma 

política comum de formação profissional, de modo a providenciar um ajustamento dos recursos 

humanos ao mercado comum em expansão: 

“o Conselho, deliberando sob proposta da Comissão, e após consulta do Comité Económico e Social, 
estabelecerá os princípios gerais para a execução de uma política comum de formação profissional capaz 
de contribuir para o desenvolvimento harmonioso tanto das economias nacionais como do mercado 
comum” (Tratado de Roma, 1957:69)214. 

 

                                                
214 Cf. Tratado de Roma, 1957:69, disponível em http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/index.htm#founding 
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As políticas sociais não foram numa fase inicial objecto de atenção comunitária, inacção 

sustentada, quer na consideração de que esta era uma área de actuação exclusivamente nacional, 

quer “pela imensidão e urgência de tarefas a realizar” nessa fase (Monteiro, 2001:154).  

No início da década de 1970 assinalam-se as primeiras iniciativas no domínio da educação, 

embora seja só em 1992 que a educação e formação são introduzidas explícita e formalmente no 

direito constitucional comunitário215. Efectivamente, o Tratado de Maastricht (1992) será o primeiro 

tratado europeu a estabelecer uma base politico-legal para a cooperação educativa, ao integrar dois 

artigos, o Artigo 126º dedicado à “Educação” e o Artigo 127º à “Formação”, retomados 

sucessivamente, sem alterações de formulações e de perspectivas apenas de numeração, em 1997 

no Tratado de Amesterdão, Artigos 149º e 150º, e no Tratado de Lisboa, em 2007, Artigos 165º e 

166º respectivamente. Esses artigos esmiúçam as competências específicas da União Europeia nas 

áreas da educação e formação, legitimando a intervenção anteriormente desenvolvida e ampliando 

o seu alcance (Antunes, 2005; 2008).  

 O Tratado de Lisboa216 assinado em Dezembro de 2007 (mas só em vigor em Dezembro de 

2009, após a ratificação de todos os Estados-membros) retoma no ponto 1, do Artigo 165º 

consagrado à “Educação”, o enunciado dos tratados anteriores: 

“a União contribuirá para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, incentivando a cooperação 
entre Estados-Membros e, se necessário, apoiando e complementando a sua acção, respeitando 
integralmente a responsabilidade dos Estados-Membros pelo conteúdo do ensino e pela organização do 
sistema educativo, bem como a sua diversidade cultural e linguística” (Jornal Oficial da União Europeia, 
C83, 2010:120). 
 

No ponto 2 são enunciados os objectivos da União nessa área, entre os quais se destacam:  

“ - desenvolver a dimensão europeia na educação (…); 
 - incentivar a mobilidade dos estudantes e dos professores nomeadamente através do incentivo ao 
reconhecimento académico de diplomas e períodos de estudo; 
 - promover a cooperação entre estabelecimentos de ensino; 
 - desenvolver o intercâmbio de informações e experiências sobre questões comuns aos sistemas 
educativos dos Estados-Membros” (Ibid.:120). 
 

No ponto 4, do Artigo 165º (e do 166º), reafirma-se que para contribuir para a realização dos 

objectivos, quer o Parlamento Europeu quer o Conselho “deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário (…) adoptam acções de incentivo, com exclusão de qualquer harmonização das 
                                                
215 A. Reis Monteiro (2001:186) considera que foi o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia o autor da construção de um 
direito comunitário em educação, através de uma interpretação extensiva das disposições relativas à formação profissional, aplicando 
“os princípios Comunitários da liberdade de circulação e de não-discriminação (por causa da nacionalidade), o Tribunal incluiu 
praticamente todas as dimensões da educação no direito dos trabalhadores à formação profissional e estendeu-o a praticamente 
todos os níveis da educação e a todos os cidadãos comunitários”. 
216 O Tratado de Lisboa constitui-se como um tratado modificativo que decorre do fracasso na ratificação do Tratado Constitucional 
para a Europa aprovado em Outubro de 2004, mas chumbado por alguns Estados-membros no processo de ratificação. O projecto 
de Tratado Constitucional conservava o conteúdo aos Artigos 149º e 150º do Tratado de Amesterdão. 
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disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros, o Conselho adopta, sob proposta 

da Comissão, recomendações” (Ibid.:120).  

Em suma, no plano do direito constitucional é reafirmado que a Comunidade/União 

contribuirá para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, fomentando a cooperação entre 

os Estados-membros, apoiando e complementando a sua acção, mas sempre dentro do pleno 

respeito da autonomia de cada Estado excluindo quaisquer processos de harmonização, “se 

rechaza el intervencionismo y la creación de un ordenamiento jurídico por las instituciones 

comunitárias que pudiera sobreponerse a las normativas nacionales” (Starkie, 2006:112). 

 No Artigo 166º, aplicado à “Formação”, o ponto 1 relembra que “a União desenvolve uma 

política de formação profissional que apoie e complete as acções dos Estados-Membros, 

respeitando plenamente a responsabilidade dos Estados-Membros pelo conteúdo e pela organização 

da formação profissional” (Jornal Oficial da União Europeia, C83, 2010:121). No ponto 2, 

esclarece-se que a acção da União nesse campo continua a ter por objectivo:  

“- facilitar a adaptação às mutações industriais, nomeadamente através da formação e reconversão 
profissionais, 
 - melhorar a formação profissional inicial e a formação contínua, de modo a facilitar a inserção e a 
reinserção profissional no mercado de trabalho, 
 - facilitar o acesso à formação profissional e incentivar a mobilidade de formadores e formandos, 
nomeadamente dos jovens, 
 - estimular a cooperação em matéria de formação entre estabelecimentos de ensino ou de formação 
profissional e empresas, 
 - desenvolver o intercâmbio de informações e experiências sobre questões comuns aos sistemas de 
formação dos Estados-Membros” (Ibid.:121). 
 

Ou seja, a União propõe-se a desenvolver uma política de formação profissional que reforce e 

complemente as acções dos Estados-membros, excluindo no entanto qualquer tentativa de 

harmonização. 

Outros artigos do Tratado de Lisboa adquirem relevância no contexto da educação e 

formação. O Artigo 6.º informa que “a União dispõe de competência para desenvolver acções 

destinadas a apoiar, coordenar ou completar a acção dos Estados-Membros”, incluindo como 

domínio dessas acções, na alínea e) “Educação, formação profissional, juventude e desporto” 

(Ibid.:52). A introdução do verbo “coordenar” é uma novidade, abrindo uma brecha a uma 

intervenção mais substantiva da União que vai além da acção até então tipificada de apoio e 

complemento. O Artigo 156.º permite à Comissão Europeia tomar iniciativas a fim de incentivar a 

cooperação entre os Estados-membros no domínio social e facilitar a coordenação das suas acções 

(Método Aberto de Coordenação). Essas iniciativas podem, por exemplo, assumir a forma de 
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estudos ou pareceres com vista a estabelecer orientações e indicadores, bem como organizar o 

intercâmbio das melhores práticas e uma avaliação periódica: 

“a Comissão actuará em estreito contacto com os Estados-Membros, realizando estudos e pareceres e 
organizando consultas, tanto pobre os problemas que se colocam ao nível nacional, como sobre os que 
interessam às organizações internacionais, nomeadamente através de iniciativas para definir orientações, 
indicadores, organizar o intercâmbio das melhores práticas e preparar os elementos à vigilância e à 
avaliação periódicas” (Ibid.:117). 
 

Também os artigos relativos à política comercial comum e que alteram as regras 

comerciais afectam a educação217. Relembre-se que a política comercial comum é uma área de 

competência exclusiva dos órgãos institucionais da União (Artigo 207.º), porém, agora, define-se 

que a negociação e celebração de acordos não será deliberada por unanimidade (como era norma) 

mas por maioria qualificada do Conselho (Artigo 207.º, ponto 4, explicitado em pormenor no Artigo 

218.º), o que se repercute no sector educativo, pois apenas se exceptuam as situações (no domínio 

dos serviços sociais educativos e de saúde) em que esses acordos possam causar perturbações na 

organização desses serviços ao nível nacional e prejudicar a responsabilidade dos Estados-membros 

de prestarem esses serviços, então, nesses casos, o Conselho delibera por unanimidade (Artigo 

207, ponto 4, alínea b). Por essa via, fica “facilitada a intervenção da União na liberalização 

internacional da educação” (Teodoro, 2010:72). 

Assim, embora os dispositivos legais delimitem e tipifiquem a intervenção das instituições 

europeias nos sistemas educativos e formativos nacionais, é possível através de outros arranjos 

institucionais contorná-los e tornar a intervenção mais efectiva e substantiva. 

 

3.3.2. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UM MODELO EUROPEU DE POLÍTICAS EDUCATIVAS  

 No período compreendido entre o nascimento oficial da Comunidade Europeia (1957) e o 

ano de 1971, a intervenção comunitária circunscreveu-se ao domínio económico e à construção do 

mercado comum (Antunes, 2004; 2005; 2008; Etxeberria, 2000), mantendo-se a educação sob 

exclusiva responsabilidade de cada Estado-membro, “parecía bien claro que cada país miembro 

mantendría el control total sobre sus sistemas educativos. La educación seguía siendo, por tanto, 

un instrumento de diferenciación y afianzamiento nacional” (Etxeberria, 2000:22). 

 A partir de 1971 assiste-se, paulatinamente, num processo faseado, a um crescendo de 

intervenções, acções, resoluções, programas, conclusões, decisões e directivas nos domínios da 

educação e formação. Nóvoa (2005) recorda que o facto da educação conservar um forte valor 
                                                
217 Recorde-se que a União Europeia é signatária do Acordo Geral do Comércio e dos Serviços, o qual prevê a liberalização dos 
serviços, incluindo o sector da educação que se submete às regras aplicáveis a qualquer outro serviço comercializável. 
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simbólico na formação da identidade nacional gerou uma forte oposição a uma intervenção mais 

substantiva das instituições comunitárias, quer entre as autoridades nacionais quer entre a opinião 

pública, como o comprovam os inquéritos do eurobarómetro, o que explica que “chaque mesure est 

accompagnée d’une phrase qui réitère le caractère national de la politique éducative (Ibid.:204), e 

que os próprios Tratados da União sublinhem sempre a plena responsabilidade dos Estados-

membros sobre o conteúdo do ensino e organização do sistema educativo. 

 Distintos autores têm sequenciado, em etapas e/ou fases, o processo de intervenção 

política da Comunidade/União Europeia no campo da educação e formação (Antunes, 2004; 2005; 

2008; Etxeberria, 2000; Nóvoa, 2005), as quais se enunciam e interceptam no Quadro XVII. 

 

Quadro XVII - Processo de Intervenção Política da CEE/UE na Educação e Formação 
Processo de progresiva gestação e consolidação 
da intervenção política comunitária no campo da 

educação 
Antunes, 2004; 2005; 2008 

Etapas en la politica 
educativa europea 
Etxeberria, 2000 

Vers un espace européen 
de l’éducation? 
Nóvoa, 2005 

Etapas Fases 
1971 – 1986 

Institucionalização da 
educação como área de 

cooperação da acção 
comunitárias. 

1971 – 1986 
Primeras aportaciones en 

materia de educación 

 
1971-1992 

Emergência da 
intervenção 

política 
comunitária no 

campo da 
educação 

1986-1992 
Intervenção política 

comunitária no domínio da 
educação. 

1986-1992 
Puesta en marcha de los 

programas 

 
 
 

Première phase: 
La politique à l’état liquide 

1992-1998/9 
O TUE e a ampliação da esfera 

de intervenção da União 
Europeia 

1993-1999 
Reorganización y 

armonización de los 
programas 

Deuxième phase: 
(après Maastricht, 1992): 
La politique à l’état gazeux 

 
1992-200… 
Edificação de 
uma política 

comunitária na 
área da 

educação e do 
espaço europeu 
de educação/ 

formação 

1998/9-200… 
Edificação da articulação 

sistemática de políticas e do 
espaço europeu de 
educação/formação 

 
 

___________________ 

Troisième phase (après 
Lisbonne, 2000): La 

politique à l’état solide 
 

  

1.ª Etapa – Emergência da Intervenção Política Comunitária 

 1971-1986 

Antunes (2004; 2005; 2008) considera duas etapas e quatro fases no processo de 

intervenção comunitária no sector da educação. A primeira etapa, “Emergência da intervenção 

política comunitária no campo da educação”, marcada pela “institucionalização e consolidação da 

educação como área de cooperação e acção e, posteriormente, de intervenção política comunitária” 
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(Antunes, 2008:17), subdivide-se em duas fases. Na primeira fase (1971-1986) confirma-se a 

institucionalização da educação como área de cooperação e acção comunitária: 

“o Conselho Europeu e os Ministros da Educação reunidos no seio do Conselho definem entendimentos e 
assumem acordos de princípio para promover medidas genéricas e pontuais ou projectos-piloto, orientados 
para objectivos comuns estabelecidos pelos Estados-membros, assentes em orientações genéricas e/ou 
regulamentos comunitários e operacionalizados a nível nacional por organismos nacionais mantendo a 
divisão pré-estabelecida de competências, áreas de intervenção e esferas de decisão” (Antunes, 
2004:133). 
 

Como nota Félix Etxeberria (2000), nesta fase, destacam-se as inúmeras recomendações, 

resoluções e declarações referentes à educação, embora com pouca capacidade para vincular os 

Estados-membros: 

“las numerosas recomendaciones, resoluciones y declaraciones que hacen alguna referencia a las 
materias educativas tienen poco de vinculante para los Estados miembros, mientras que los documentos 
que suponen un fundamento de derecho hacen pocas referencias a los problemas educativos” (Ibid.:27). 

 

No entanto é de salientar a criação de um órgão de carácter intergovernamental e de 

cooperação institucional “os Ministros da Educação reunidos no seio do Conselho” (1971) que se 

reunirá com regularidade a partir de 1973; a criação de um instrumento de acção comunitária, o 

Comité de Educação (1974), e de uma rede de informação comunitária sobre a educação, o 

Eurydice (1978) (Antunes, 2004; Etxeberria, 2000; Tato, 2005). 

 1986-1992 

 Na segunda fase, denominada “Intervenção política comunitária no domínio da educação” 

(1986-1992), detecta-se “o estabelecimento de uma agenda e política comunitárias para a 

educação assente em acções comunitárias e processos normativos (intensificados)” (Antunes, 

2004:134). A intervenção política é assinalada pelo nascimento de programas de cooperação no 

domínio da educação e formação que se estruturam em sete eixos:  

“1. Reconocimiento de títulos. 2. Formación inicial y contínua de los trabajadores. 3. Cooperación 
universitária. 4. Formación para los câmbios tecnológicos. 5. Enseñanza de lenguas extranjeras. 6. 
Intercâmbios entre jóvenes. 7. Cooperación para la mejora de los sistemas educativos” (Etxeberria, 
2000:32). 

 
 Nóvoa (2005)218 designa esta fase de cooperação europeia como “Politique à l’état liquide” 

marcada pelos Programas de Acção de adesão voluntária, mas onde já é possível detectar a 

presença de formas sólidas e gasosas de intervenção que antecipam evoluções posteriores. Assim, 

                                                
218 Nóvoa (2005) recorre à metáfora dos estados da matéria (liquido, gasoso e sólido) para fasear o processo de construção do 
espaço europeu de educação. O autor apresenta uma dupla justificativa para a escolha da metáfora: “nous permettra de décrire les 
‘propriétés’ de la matière, mais aussi de comprendre les différentes manières d’occuper l’espace” (Ibid.:205). O autor reconhece, no 
entanto, que “les trois états sont toujours présents, bien que de manière différente selon les priorités et le climat politique” 
(Ibid.:206).  
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neste primeiro momento de cooperação europeia, identificam-se três tendências: (1) uma 

interpretação lata do conceito de formação profissional que abrange o ensino superior e que 

legitíma a interferência da Comissão Europeia “la procédure de légitimation s’est produite à travers 

une référence au marché de travail, ce qui a facilité la transposition de certaines décisions vers le 

terrain de la formation professionelle (incluant ici l’enseignement supérieur) (Ibid.:205-206); (2) a 

construção de dados estatísticos no quadro do Eurydice “ce processus, apparemment neutre et 

purement descriptif, a eu d’importantes conséquences dans la compréhensión des similarités et des 

différences”, constituindo “une manière de décrire et de construire les réalités éducatives” 

(Ibid.:206); (3) o constante apelo à introdução de uma dimensão europeia no currículo reportável a 

uma vaporização das políticas “car nous sommes devant une profusion de discours, plutôt vagues, 

qui mobilisent des idées telles que l’héritage de l’Europe ou les valeurs européennes” (Ibid.:206). 

A interferência do contexto económico e a necessidade de qualificar os trabalhadores bem 

como a organização de indicadores comparáves indicíam, na perspectiva do autor, uma 

solidificação das políticas. Com efeito, as acções comunitárias são marcadas por considerações 

economicistas com destaque para a qualidade e eficiência do sistema educativo, a qualificação dos 

recursos humanos e o desenvolvimento económico. As considerações mais humanistas, referentes 

à solidariedade, cooperação com outros países e a multiculturalidade não alcançam viabilidade 

prática.  

Nóvoa (1998:99-100) conclui que a intervenção política da Comunidade/União Europeia na 

educação assenta em duas perversões: a primeira perversão “tient à une définition de l’éducation 

par le biais de l’élargissement du concept de formation professionnelle”, o que comprova “la 

surdétermination de l’éducation par le contexte économique et par le monde du travail”, o que 

significa unir a acção educativa à lógica das leis de mercado. A segunda perversão «tient à la mise 

sur pied par l’Union Européenne, dans les faits, d’une politique éducative sauvage, qui cherche à se 

rendre invisible, qui ne donne pas les moyens d’une régulation et d’un contôle démocratiques». 

Essa semi-clandestinidade legal no domínio educativo decorre do facto das “actions entrepises par 

Bruxelles ont valorisé des stratégies adaptatives et normatives au détriment d’une attitude 

proprement politique” (Ibid.:100), baseando-se na lógica dos peritos e em critérios de racionalidade 

técnica. 
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Antunes (2004) assinala nesta fase o despontar de processos de europeização219 

prosseguidos através de três vias: “(i) a definição de agendas e prioridades comuns aos Estados-

membros, na esfera da educação; (ii) o estabelecimento de uma agenda e uma política 

comunitárias para a educação; (iii) a recontextualização de políticas comunitárias” (Ibid.:141). A 

autora deduz que, neste período, se estabeleceu “uma matriz discursiva que redefine a educação 

em torno de um conjunto de vectores ou pólos discursivo-ideológicos”, os quais instituem um modo 

de promoção da globalização ao constituírem-se como um “referencial global europeu traduzido por 

normas de acção comuns que vão influenciar os processos de produção de políticas nacionais e 

comunitárias” (Antunes, 2008:18). 

2.ª Etapa – Edificação de uma Política Comunitária 

 1992-1998/9 

A segunda etapa (1992-200…), denominada “Edificação de uma política comunitária na 

área da educação e do espaço europeu de educação/formação”, subdivide-se em duas fases. A 

primeira “O TUE e a intervenção da União Europeia” (1992-1998/9) é assinalada pela inclusão 

formal no Tratado de Maastricht (1992) de dois artigos dedicados à Educação (Artigo 126.º) e 

Formação (Artigo 127.º). Nóvoa (2005:207) julga que se abre uma nova fase política com a 

inclusão desses dois artigos: “elle a provoqué une inflation de groupes de travail et de documents 

qui ont préparé le terrain à une intervention plus active de l’Union Européenne”.  

Embora prevaleça uma separação clara entre a educação e a formação, elas acabarão por 

esbater-se em evoluções posteriores, pois: 

“los princípios aplicados [à formação], donde desde el primer momento se hacía sentir la presión del 
mundo empresarial, que era el que definía qué preparación debían recibir ciudadanos y ciudadanas para 
adecuarse a los empleos ofertados, acabarán poco a poco por extenderse a la primera [à educação]” (Tato, 
2005:257). 
 

A acção da União é ampliada ao abrigo do Tratado de Maastricht (e retomada nos Tratados 

subsequentes) sob resguardo do termo “subsidiariedade”, o qual determina que: 

“nos domínios que não sejam das suas atribuições exclusivas, a Comunidade intervém apenas, de acordo 
com o princípio da subsidiariedade, se e na medida em que os objectivos da acção encarada não possam 

                                                
219 Antunes (2001:203) define a europeização como uma “crescente interpenetração das políticas públicas nacionais e 
comunitárias”. As definições e interpretações do termo europeização oscilam entre uma concepção mais simplista “the process of 
downloading European Union (EU) regulations and institutional structures to the domestic level” (Howel, 2004:1), passando por 
concepções mais complexas, como a defendida por Bulmer e Radaelli (2004:4): “processes of (a) construction, (b) diffusion and (c) 
institutionalisation of formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’ and shared beliefs and 
norms which are first defined and consolidated in the EU policy process and then incorporated in the logic of domestic (national and 
subnational) discourse, political structures and public policies”. Nóvoa (2005:197) opta pelo termo unionização (“unionisation”) para 
designar uma “nouvelle entité politique en Europe” que intercepta várias dimensões, o local e o global, o nacional e o europeu. 
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ser suficientemente realizados pelos Estados-membros, e possam pois, devido à dimensão ou aos efeitos 
da acção prevista, ser melhor alcançados ao nível comunitário”220. 
 

Nóvoa (1998) argúi que a retórica da responsabilidade exclusiva dos Estados-membros pelo 

conteúdo do ensino e pela organização do sistema educativo e organização da formação profissional 

foi, sucessivamente, desmentida pelos factos: 

“il y a, d’une part, un discours officiel, à Bruxelles et dans les différents États membrés, d’après lequel 
l’éducation a été dans le passé, et continuera à être dans l’avenir, un domaine de la compétence de 
chaque État membre, ce qui exclut d’emblée tout effort d’harmonisation des lois ou de mise sur place 
d’une politique commune. Néanmoins, on assiste, de façon régulière, à l’adoption de toute une série 
d’actes communautaires (décisions, recommandations, résolutions, etc) qui, bien sans valeur juridique 
contraignante, ont une prise directe ou indirecte sur les affaires éducatives” (Ibid.:96-97). 

 

 De modo semelhante, Ronald Sultana (2005) julga que os Estados-membros tornaram-se 

prisioneiros de uma estrutura imbricada de soluções negociadas que, apesar das promessas de 

respeito pelo princípio de subsidiariedade, “ont été doucement entraînés vers le filet réglementaire 

de Bruxelles” (Ibid.:185). Os Estados-membros continuam a deter uma posição central na tomada 

de decisões, mas a sua acção é cada vez mais indirecta, discreta e partilhada (Ibid.). Efectivamente, 

os termos subsidiariedade e diversidade procurem “marquer les limites d’une coopération qui ne 

devait pás dépasser certains seuils. Mais, à travers les questions de l’emploi et de la qualité, des 

avancées considérables ont été faites dans le sens d’un espace européen de l’éducation” (Lawn & 

Nóvoa, 2005:12). 

Entretanto, o Conselho “Educação” (constituído pelos Ministros da Educação de cada 

Estado-membro) passa a reunir regularmente, com agenda própria e assume o estatuto de órgão da 

União. Cumulativamente são criados uma Direcção-Geral e um Comissário para a Educação, 

outorgando “uma mais vincada saliência ao perfil institucional deste campo de actuação, agora com 

uma nova legitimidade” (Antunes, 2008:19). São criados uma nova geração de Programas de 

Acção, SOCRATES para a Educação e LEONARDO DA VINCI para a formação. Ao nível programático 

e ideológico emerge a preocupação com a educação e formação e o seu papel na competitividade 

da economia da União Europeia, consonantes com a teoria do capital humano (Antunes, 2005), 

pelo que “a política delineada pelas instâncias comunitárias nos domínios da educação e formação 

é dominantemente inspirada, e mesmo colonizada, por orientações vistas como imperativas que 

decorrem das prioridades ou necessidades percepcionadas com origem na economia” (Antunes, 

2008:20). 

                                                
220 Cf. Artigo 3º A, do Tratado de Maastricht (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, C224, de 31 de Agosto de 1992). 
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Etxeberria (2000:37-38) conclui que nesta fase “las propuestas tienden a buscar la 

armonización, la coherencia y la optimización de los recursos implicados en los diversos programas 

educativos europeos” e, no período compreendido entre 1995-1999, emerge uma orientação 

integradora e global que advoga uma “educación básica de calidad, como primera condición para 

que los programas de formación puedan ser efectivos” (Ibid.:63), surgindo os apelos à promoção de 

“competências fundamentales, como el aprender a aprender y las competencias claves o 

tranferenciables” (Ibid.:64). 

A fase entre 1992-2000 é designada por Nóvoa (2005) como “Politique à l’état gazeux”, 

explica o autor que a utilização desta metáfora não é referenciável aos princípios da imaterialidade, 

mas antes “attirer l’attention sur le fait que la matière gazeuse occupe tout l’espace disponible, 

rendant impossible (ou, tout au moins, improbable) l’émergence de formes alternatives de pensée” 

(Ibid.:208). É uma fase “on assiste à une surenchère de livres verts et blancs, de documents de 

prospective et de déclarations sur la société de l’avenir, l’éducation de qualité ou l’apprentissage 

tout au long de la vie” (Ibid.:207).  

Nóvoa (2005) identifica três processos que contribuem para a vaporização das políticas: um 

discurso recorrente sobre a dimensão europeia da educação; uma noção de educação e formação 

ao longo da vida que aponta duas vias:  

“d’une part, à l’intérieur du système éducatif, induisant une logique d’accumulation et de préparation à un 
parcours d’apprentissages permanents; d’autre part, dans la liaison entre les mondes de l’éducation et du 
travail, suggérant que la réponse aux problèmes du chômage passe, surtout, par une actualisation ou 
recyclage des ‘ressources humaines’” (Ibid.:207-208); 

 
e, por fim, a partir de 1995, uma produção surpreendente de documentos pelo Conselho Europeu, 

Comissão e grupos de trabalho que impuseram “des orientations et des manières de penser qui 

deviendront essentielles dans la formation des politiques dans l’espace européen” (Ibid.:208). 

Antunes (2005; 2008) detecta a adopção e promoção de noções, como “sociedade de 

aprendizagem/do conhecimento/da informação ou de aprendizagem ao longo da vida”, que se 

constituem como guião interpretativo da realidade “projectando, de forma mais ou menos vaga ou 

substantiva, a reconfiguração das instituições, processos e conteúdos educativos e de formação” 

(Antunes, 2008:20). 

Nóvoa (1998) observa que a intervenção comunitária é justificada “par le besoin de 

catalyser l’action dans les différents Etats membres», porém, os objectivos da coesão económica e 

social “ont été omniprésents dans la définition et le contenu de la politique européenne de 

l’éducation» (Ibid.:105-106). O autor sistematiza essa intervenção em cinco domínios: (1) a 
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formação profissional que recupera a teoria do capital humano e que visa preparar para as 

mudanças no mundo económico e no mercado de trabalho; (2) o ensino superior, dominado pela 

ideia de um mercado único de trabalho para profissionais altamente qualificados; (3) os programas 

de cooperação que são uma forma de intervir na educação sem colocar em causa a competência 

exclusiva de cada Estado, são um instrumento de mudança e uma estratégia para modificar as 

mentalidades; (4) a informação veiculada que procura produzir uma linguagem comum, uma 

harmonização de conceitos, de instrumentos de medida, de métodos estatísticos e de grelhas de 

avaliação; (5) o currículo europeu, com destaque para a dimensão europeia da educação, a 

promoção do ensino das línguas, a educação para o consumo e matérias relacionadas com o 

ambiente e saúde. 

 O discurso gasoso vai solidificando-se quando em contacto com o contexto social e 

económico sendo paradigmático o slogan “educação e formação ao longo da vida” mobilizado para 

a resolução dos problemas económicos: “alors, toute la responsabilité appartiendra aux individus, 

qui sont censés améliorer leurs niveaux d’employabilité et acquérir de nouvelles compétences, 

notamment technologiques, pour faire face aux défis de l’avenir” (Nóvoa, 2005:208). O termo 

empregabilidade que terá grande êxito na década de 2000 ilustra “ce processus qui redéfinit en 

termes individuels des problèmes sociaux et économiques” (Ibid.:208). 

 Antunes (2008:21) julga que nesta etapa se consolidam os processos de europeização: 

“através da legitimação jurídica e formal da integração da educação na esfera de competências da União 
Europeia, de institucionalização de organismos e instrumentos que facilitam e viabilizam essa intervenção e 
de instâncias que favorecem a conjugação de interpretações, orientações e formas de actuação, por parte 
dos Estados-membros”. 
 

Azevedo (2000:170) assinala nesta fase a construção de “uma política educativa comum, 

ou seja, a lenta institucionalização de um sistema educativo europeu”, para o qual terá contribuído 

o trabalho desenvolvido pela rede Eurydice com a “aproximação de discursos e de procedimentos, 

de eleição comum de prioridades e de definição comum de políticas”, para além dos múltiplos 

encontros de peritos de todos os Estados-membros “para debater aspectos particulares e gerais das 

políticas de educação e formação” e ainda os esforços desenvolvidos pela Comissão Europeia a fim 

de promover investigações nos domínios da educação e formação.  

 Nóvoa (1998:98) deduz que devido à convicção partilhada por diferentes Estados-membros 

que “l’éducation est, par définition, l’espace de construction de l’identité nationale”, as instâncias 

comunitárias prosseguiram uma “estratégia de política indirecta”, que consistiu em, por um lado, 

“construire des catégories de pensée, d’organiser des langages, de montrer des solutions qui 
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deviendront des schémas dominants pour approcher les problèmes éducatifs” e, por outro lado, 

“d’agir sur un ensemble de champs (l’emploi, la formation, les qualifications, etc) qui entraînent des 

reconfigurations du système éducatif”. 

 Também Pierre Muller (1995:16) constata que a Europa progressivamente foi determinando 

”les cadres intellectuels et normatifs” que norteiam as orientações das políticas públicas, cujo 

referencial global se estrutura em torno de duas normas imbuídas de uma concepção global de 

acção pública: 

“il s’agit de la norme de marche (plus ou moins tempérée par les politiques sociales) et de la norme de 
subsidiarité qui, progressivement - mais non sans conflits – irriguent peu à peu les systèmes nationaux de 
politiques publiques”. 

 
 Nóvoa (1998) identifica três grandes eixos nos inúmeros documentos adoptados, nesta 

fase, pelas instituições europeias em matéria de educação e formação, são elas, a lógica 

económica, o discurso da qualidade e a retórica da cidadania.  

A lógica económica é acompanhada por uma orientação neoliberal que introduz o discurso 

da privatização, da liberdade de escolha e da participação patentes no Livro Branco sobre 

Conhecimento, Competitividade e Emprego onde se sublinha:  

“la convergence entre les États membres sur la nécessité d’une implication plus grande du secteur privé 
dans les systèmes d’éducation et/ou de formation professionnelle et dans la formulation des politiques 
d’éducation et de formation pour tenir compte des besoins du marche et des circonstances locales” 
(Ibid.:108). 

 
O discurso da qualidade, associado à ideologia da eficiência e da eficácia, integra-se “dans 

un processus plus vaste de redéfinition des politiques éducatives, dans le sens d’une valorisation 

des retombées économiques et des standards académiques au détriment des dimensions 

culturelles et des aspects sociaux“ (Ibid.:108-109), reduzindo a educação a “un problème de 

gestion et d’organisation et non comme une question sociale et politique“ (Ibid.:109). 

 A menção à cidadania europeia é uma referência útil no discurso sobre a educação:  

“que nous permet rompre avec le déterminisme d’une éducation renfermée à l’intérieur de l’État-nation et 
d’ouvrir l’imagination à des pratiques éducatives qui sont d’autant plus européennes qu’elles sont 
enracinées dans l’espace local” (Ibid.:110). 
 

Hirtt (2001b; 2002) adjudica o nascimento da acção educativa comum na União Europeia à 

acção do lobby patronal European Round Table of Industrialists (ERT)221, sedeado em Bruxelas, e 

                                                
221 A ERT nasceu em Abril de 1983 fruto da preocupação com o estado da economia europeia “frequently diagnosed as 
‘eurosclerosis’, the symptoms were an evident lack of dynamism, innovation and competitiveness in comparison with Japan and the 
United States” (ERT, 2010:6), tendo, já então, a ERT “persistently campaigned for high-quality education and training” (Ibid.:13). A 
ERT declara não ser “neither a business lobby group nor a think tank”, mas simplesmente “an informal forum bringing together 
around 50 chief executives and chairmen of major multinational companies of European parentage, covering a wide range of industry 
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que congrega os líderes das cinquenta maiores multinacionais europeias222. Essa perspectiva é 

secundada por outros autores (Marques et al., 2008; Sultana 2005; Tato, 2005), que advertem que 

“les soucis concernant la coïncidence des initiatives de la Commission avec les intérêts du capital 

international à base européenne ne sont pas les inventions d’une imagination débordante ou 

paranoïaque” (Sultana, 2005:181).  

Efectivamente, a ERT, na década de 1990, propôs-se a analisar as políticas europeias em 

diversos domínios e a elaborar um conjunto de recomendações coerentes com a sua visão 

estratégica, considerando que no sector educativo “a further ‘massification’ of education is no 

longer required. (…) demands are from now on concentrated on a qualitative adaptation of the 

education systems to the needs of industry and services” (Hirtt, 2001b:4). O poder de pressão da 

ERT e o seu impacto na educação inicia-se com a publicação, em Janeiro de 1989, dos primeiros 

relatórios em educação “Education and Europeen Competence” e “Education for Life: A European 

Strategy” (ERT, 2010:29). Na década de 1990, a ERT prosseguiu com a publicação de relatórios223 

nos quais reafirma a importância estratégica da educação e formação para a competitividade 

europeia, advogando uma renovação acelerada dos sistemas educativos e especificando os 

requisitos necessários à mesma. Sultana (2005:181) recorda que a ERT apresenta regularmente os 

seus relatórios à União Europeia de modo a influenciar as suas decisões políticas e no campo 

educativo “la similitude des agendas est loin d’être superficielle; elle dénote un réseau étroit qui 

s’étend à tous les niveaux de l’éducation, même les plus hauts” (Ibid.:182). Essa relação representa 

“un preocupante riesgo de que se instaure una especie de pensamiento único de corte fuertemente 

neoliberal en materia educativa que encuentra en el empresariado a uno de sus principales 

impulsores” (Tato, 2005:273).  

Distintas vozes adjectivam a actuação da União Europeia como “intérprete mediadora” 

(Marques et al., 2008:104) das orientações emanadas da ERT, argumentando com as 

sobreposições detectadas entre as agendas das duas organizações (Hirtt, 2001b; Marques et al., 

                                                                                                                                              
and technology sectors” (Ibid.:13). A ERT assume como principal missão, identificar “important issues related to European 
competitiveness, analyses critical factors and examines how public policies could facilitate improvements” (Ibid.:11). A fim de 
promover a sua agenda a “ERT makes its views known to the political decision-makers at national and European level by means of 
reports position papers and face-to-face discussions”, mantendo contactos próximos com as instituições da União “ERT discusses its 
views with Members of the Commission, the European Council, the Council of Ministers and the European Parliament” (Ibid.:11). A 
nível nacional “ERT Members communicate ERT’s views to their national government and parliament, as well as business colleagues 
and contacts in industrial federations, other opinion-formers and the media” (Ibid.:11).  
222 Portugal é representado na ERT por Paulo Azevedo do grupo empresarial SONAE. 
223 A ERT produziu vários relatórios consagrados à educação e formação ao longo da década de 1990: Lifelong Learning: Developing 
Europe’s Future Capability: The Role of Industry-University Cooperation (Junho de 1992); Education for Europeans: Towards The 
Learning Society (Março de 1995); Investing in Knowledge: The Integration of Technology in European Education (Fevereiro de 1997); 
New Technologies for Learning: Contribution of ICT to Innovation in Education (1997) (ERT, 2010:143). 
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2008; Sultana, 2005; Tato, 2005). Exemplos nítidos dessas justaposições são encontrados entre os 

relatórios “Education for Europeans: Towards the Learning Society”224, publicado em Março de 1995 

pela ERT, e o Livro Branco “Theaching and Learning: Towards the Learning Society”, lançado pela 

União dois anos depois; e entre os relatórios divulgados em 1997, primeiro pela ERT, “Investing in 

Knowledge: The Integration of Technology in European Education”225 e, pouco tempo depois, a 

União libertava um documento congénere “Towards a Europe of Knowledge” (Hirtt, 2001b). Estas 

coincidências “demuestran hasta qué punto es el mundo empresarial el que dicta hoy por hoy 

cuáles han de ser las orientaciones que se deben seguir por los sistemas educativos europeos” 

(Tato, 2005:274).  

 Num balanço da política europeia em educação, no período compreendido entre 1957-

1999, Etxeberria (2000:51-59) regista que: (1) nos primeiros catorze anos a atenção da 

Comunidade/União Europeia concentra-se, exclusivamente, no económico e na formação 

profissional; (2) a partir de 1971, verifica-se uma alteração no discurso em que se destaca a 

importância do papel da educação e formação profissional na construção europeia; (3) ao longo de 

toda a documentação insiste-se no respeito pela competência de cada Estado-membro em matéria 

educativa, tentado afastar a ideia de que a Comunidade/União possa impor as suas acções nesse 

campo aos Estados-membros; (4) cria-se a fórmula da “subsidiariedade” que equilibra a autonomia 

da cada Estado-membro em matéria educativa com as acções complementares e de apoio da 

Comunidade/União; (5) surge a preocupação com a dimensão europeia da educação, enquanto 

eixo fundamental para o desenvolvimento económico e social da Europa; (6) os acordos, resoluções, 

recomendações e conclusões226 têm uma fraca consistência legal e não conseguem impor as suas 

directrizes aos Estados-membros. 

                                                
224 A propósito desse relatório elaborado pelo Education Working Group, a ERT declara que “more than 30.000 copies were 
distributed, establishing it as one of the most influential of all ERT papers” (ERT, 2010:53). Nesse relatório, a ERT apresentou um 
novo conceito “education chain”, o qual “unites and interlinks five principal stages: Link I – Pre-school education (including crêches 
and kindergarten). Link II – Basic school education (the first 9-10 years at school). Link III – General and/or vocational education 
(finishing off school education). Link IV – Higher education (tertiary education: universities and technical colleges). Link V – Adult 
education (life-long learning) (ERT, 1995:6). A ERT defende que esses vários níveis estão interligados “from nursey school to adult 
training” e que “computer tecnology, benchmarking and professional financial management could all be helpful for establishing a 
‘lifelong learning’ process that must begin with helping children ‘to learn how to learn’” (ERT, 2010:53). 
225 Neste relatório, a ERT apela à integração das novas tecnologias de informação e comunicação em todos os níveis da “cadeia de 
educação”: “ICT will have a major impact throughout the Education Chain and can enhance the development of well-rounded 
individuals. It offers all available data at any time and any place. It also allows constructive learners to learn at their own pace and to 
assess themeselves at any stage in their learning path” (ERT, 1997:29).  
226 Etxeberria (2000:57) esclarece que as recomendações, conclusões ou declarações preenchem um vazio normativo comunitário, 
mas não têm carácter obrigatório, “pêro suponen cierta presión moral entre los Estados miembros”. Os actos que se tornam 
obrigatórios são as “decisões”. As resoluções mistas foram os instrumentos utilizados para encaixar as orientações sobre educação e 
formação que não foram previstas no Tratado de Roma, constituem “una fórmula para llenar el vacío de la normativa comunitária y 
promover la colaboración entre los países miembros (...) son por tanto actos de naturaleza política a través de los cuales la 
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 Pese embora a cooperação comunitária no campo educativo tenha sido um processo lento, 

Azevedo (2000:174) julga que os programas que se foram instituindo concorrem para uma 

harmonização entre os Estados-membros:  

“por um lado, pelos produtos que geram, que disseminam e que entram em uso um pouco por todo o lado 
(bases de dados, informações, dossiers temáticos, métodos); por outro, pelas redes de contactos, redes de 
projectos e redes de peritos, e ainda pelas análises comuns que se adoptam, seja ainda por metodologias 
comuns que se integram nas actividades”. 

 
 Nóvoa (2005) sugere que as iniciativas comunitárias não implicam uma homogeneização 

dos sistemas educativos nacionais, arguindo que “le discours européen tend à s’imposer comme 

idéal régulateur, définissant des ‘possibilités’ et des ‘impossibilités’ dans le champ de l’éducation” 

(Ibid.:204). 

 1998/9 – 20 … 

O período entre 1998/9-20... é apelidado por Antunes (2008) como fase da “Edificação da 

articulação sistemática de políticas e do espaço europeu da educação/formação“, no decurso da 

qual a União Europeia “tende a ampliar e a aprofundar a sua capacidade de actuação e influência 

redesenhando as fronteiras da sua acção em termos quer de áreas políticas quer de limites 

territoriais” (Ibid.:22)227. Três iniciativas marcam esta fase, o “Programa de Objectivos Concretos e 

Futuros dos Sistemas Educativos” (2001) renomeado, posteriormente, “Programa Educação & 

Formação 2010” (2002) para os sistemas de educação e formação, o “Processo de Bolonha” 

(1999) para o ensino superior e o “Processo Bruges/Copenhaga” (2001/2002) para o ensino 

profissional228.  

Antunes (2005; 2008) nota que estas iniciativas definem rumos similares através de 

diferentes vias: (1) “a consolidação de um bloco económico regional que ultrapassa as fronteiras da 

organização político-económica constituída pela actual União Europeia: é o processo de globalização 

e a situação da Europa nesse contexto que estão em causa” (Ibid., 2008:22); (2) a afirmação “da 

                                                                                                                                              
Comunidad expresa su voluntad sobre determinados aspectos de la vida comunitária”. Monteiro (2001:247) esclarece que as 
“Conclusões” e “Resoluções” constituem “actos normativos mistos” de natureza comunitária e intergovernamental. 
227 Antunes (2005; 2008) constata que a União como instância mediadora da globalização enceta um processo de cooperação 
reforçada, mais intensa e profunda, e mais estreitamente articulada, extravasando o âmbito regional dos países envolvidos, pelo que 
os termos europeu e europeização podem designar “quer o bloco regional e o sistema político constituídos pela União Europeia quer, 
conforme os processos e momentos históricos, outras plataformas, movimentos e acordos intergovernamentais com recortes 
variáveis no contexto do continente europeu, em que a União assume, em qualquer dos casos, uma centralidade e um protagonismo 
assinaláveis” (Antunes, 2005:137). 
228 O “Processo Bruges/Copenhaga” acabará por integrar o “Programa Educação & Formação 2010” (Antunes, 2005; 2008). 
Quanto ao Ensino Superior, inicialmente “had quite a weak position in the ‘E&T 2010’ programme because of the parallel 
development of the Bologna Process, quickly confirmed its role in relation to the Lisbon Strategy, following two important Commission 
Communications on ‘The role of the universities in the Europe of knowledge’ and on ‘Mobilising the brainpower of Europe: enabling 
higher education to make its full contribution to the Lisbon strategy’” (Pépin, 2011:27). 
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necessidade de constituir e desenvolver um nível de actuação política, nos domínios da educação e 

da formação, de escala não apenas comunitária mas europeia” (Ibid.:22); (3) a concepção de 

entidades que integram os sistemas educativos e de formação codificados “sob a designação de 

espaço europeu (do conhecimento, do ensino superior, de educação e formação, de aprendizagem 

ao longo da vida, de investigação e inovação …)”, entidades essas objecto de uma “repetida 

evocação simbólica” e que se projectam “como horizonte de referência dos projectos, das 

iniciativas, das propostas ou das declarações políticas” (Ibid.:22). 

Estas iniciativas, por um lado, testemunham “a constituição formal e explícita de um nível 

de governação supranacional como locus de inscrição das políticas a desenvolver para os sistemas 

educativos e de formação” (Ibid.:24); por outro lado, marcam “a tentativa de edificação de um 

processo sistemático de articulação das políticas nacionais de educação e formação em torno de 

prioridades e objectivos comuns acordados e congruentes ou convergentes com metas e estratégias 

definidas ao nível da União Europeia” (Ibid.:24). 

Nóvoa (2005) cataloga o período pós Cimeira de Lisboa (Março de 2000) como “Politique à 

l’état solide”, fruto (1) de uma renovada atenção à educação e formação no espaço europeu, de 

modo a responder assertivamente ao repto estratégico de tornar a economia europeia na economia 

mais competitiva e dinâmica do mundo, (2) da adopção de um novo método aberto de coordenação 

e (3) da referência à educação como quarto pilar da União Europeia por ocasião do Conselho 

Europeu de Barcelona em Março de 2002. 

O autor destaca um conjunto de documentos que definem “une nouvelle matrice 

d’intervention” (Ibid.:209), o “Relatório Europeu sobre a Qualidade da Educação Escolar: Dezasseis 

Indicadores de Qualidade” (Maio de 2000), o “Memorando sobre a Educação e Formação ao Longo 

da Vida” (Outubro de 2000), o documento “Os Objectivos Concretos e Futuros dos Sistemas 

Educativos/Programa Educação & Formação 2010”. 

O Relatório da Qualidade contém os elementos técnicos e políticos “qui permettront à 

l’Union Européenne agir comme une instance d’évaluation et de régulation des politiques 

nationales” (Ibid.:210).  

 Dale (2008b) entende que a avaliação da qualidade dos sistemas educativos forneceu a 

oportunidade e o meio de intervenção da União nos sistemas educativos nacionais (congruente com 

o Artigo 149º do Tratado de Amesterdão, que facultava a intervenção na qualidade dos sistemas 

educativos), ampliando a agenda da convergência, na senda da construção de uma política 

educativa europeia, pois os indicadores “deixam de ser meros registos/reflexos daquilo que está a 
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acontecer nos sistemas educativos nacionais para se tornarem um meio para prescrever e 

monitorizar” políticas e actividades (Dale, 2006a:38). O autor salienta que a “qualidade” foi a 

escolha ideal para essa intervenção pois: 

“por um lado, é vaga, flexível e imprecisa; pode muito convenientemente ser vista como um conceito ‘tofu’, 
um conceito sem significado próprio, mas que o obtém do que o rodeia, no que é exímio em absorver e 
potenciar. Por outro lado, é neutro, a-político (até mesmo considerado ‘supra’ político) e a-nacional; a 
linguagem técnica (e muitas vezes os números) através da qual a sua presença é detectada ou inferida é 
externa, está acima e é transversal aos discursos nacionais correntes” (Dale, 2008b:22),  
 

não representa desse modo uma ingerência nos interesses nacionais e “oferece possibilidades de 

melhoria a-política e ‘sem dor’” (Ibid.:22)229. 

Quanto ao “Memorando sobre a Educação e Formação ao Longo da Vida” estabelece “une 

logique d’articulation entre les apprentissages formels et informels, dans l’ensemble des âges de la 

vie, de façon à promouvoir l’employabilité de chacun et la qualité des emplois” (Nóvoa, 2005:210). 

A educação ao longo da vida evoluiu de direito pelo qual se bateram gerações de trabalhadores, 

para necessidade determinada pelas mutações tecnológicas, fixando-se, actualmente, num dever de 

cada trabalhador de modo a garantir a sua empregabilidade (Nóvoa, 2009). 

Já o Programa “Educação & Formação 2010” estrutura as iniciativas políticas europeias: 

“il n’est plus possible d’ignorer l’existence d’une stratégie d’intervention au plan européen. C’est un 
processus qui ne será pas mené grâce à des procédures législatives ou à des instruments normatifs, mais 
qui exige, bien au contraire, une adhésion ‘libre’ et ‘volontaire’. Et pourtant, on a de la peine à imaginer 
comment un État membre pourrait se tenir en marge d’un tel processus” (Nóvoa:2005:210). 
 

O período entre 1998-2003 é, pois, marcado por importantes e consequentes 

desenvolvimentos que afectam a arquitectura das políticas de educação e formação, doravante 

enunciadas como fulcrais na estratégia de promoção da competitividade europeia no contexto 

global. 

Antunes (2005; 2008) conclui que o processo de europeização atinge, nesta fase, o seu 

estado de maturidade, conhecendo três modalidades de produção: 

“(i) a definição, ao nível da União Europeia, de uma matriz de políticas a desenvolver pelos Estados nos 
domínios da educação e formação e o controlo a posteriori de todo o processo; 
(ii) a constituição de plataformas intergovernamentais, em que tem lugar a decisão de medidas a 
implementar pelos Estados no campo da educação; 
(iii) o desenvolvimento de uma agenda e uma política comunitárias (isto é, definida e desenvolvida sob a 
égide de instituições comunitárias) para a educação e formação” (Antunes, 2008:41). 
 

                                                
229 Dale (2008b) destaca que o “Relatório Europeu sobre a Qualidade da Educação Escolar: Dezasseis Indicadores de Qualidade”, 
apresentado em Maio de 2000, se desviou do seu mandato inicial de indicadores de eficiência, evoluindo para a agenda da eficácia e 
das metas, reflectindo já as conclusões da Cimeira de Lisboa, mais preocupada em identificar e atingir objectivos cooperativamente. 
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 Marques et al. (2008:97) verificam que, na transição do século, a União Europeia tornou-se 

“parte do processo global de hegemonia neoliberal”, procurando mediante uma acção 

disciplinadora “acelerar os processos de conformação das legislações e das práticas nacionais às 

orientações do neoliberalismo, (…) articular a participação europeia no plano das tendências 

económicas internacionais dominantes, designadamente a economia do conhecimento”. 

 Por outro lado, na linha evolutiva das intervenções das instâncias europeias e nos próprios 

textos oficiais acentua-se “la tendencia a asociar de manera casi exclusiva educación y formación 

profesional con economía. Los criterios mercantilistas presiden las directrices dictadas desde los 

Consejos europeos de Educación”, destacando-se “la marcada tendência a optar por las ideas 

neoliberales o neoconservadoras en toda la escena política europea” (Tato, 2005:253). 

 E, como recorda Pacheco (2009:50), as decisões no seio da União “são decisões tomadas 

em contexto de globalização, pois os Estados-membros convalidam opções mais gerais”, 

constituindo a educação e a formação as alavancas da economia e sociedade do conhecimento. As 

mudanças na governação da educação constituem pois os “efeitos indirectos” da globalização, que 

embora não sejam especificados, são intencionais e previsíveis.  

 

3.3.3. A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EUROPEU DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: EDUCAÇÃO & 

FORMAÇÃO 2010 

 O ano de 2000 iniciou um novo tempo (Nóvoa, 2005) no processo de construção das 

políticas educativas na União Europeia, um ponto de viragem “nas relações entre a ‘Europa’ e os 

sistemas educativos nacionais” (Dale, 2006b:71). A cooperação política nesse âmbito ganha um 

novo ímpeto com a Estratégia de Lisboa230, iniciativa comunitária lançada no Conselho Europeu de 

Lisboa (24 de Março de 2000), na sequência do repto então formulado de tornar a União Europeia 

                                                
230 A ERT (European Round Table of Industrialists) colaborou na preparação da Agenda de Lisboa “ERT Members contributed to the 
preparation of the Lisbon Agenda” e, nos anos subsequentes, continuou a contribuir “to the debate on how to ensure better 
implementation of the Lisbon Agenda across all EU Member States, including on ways to foster innovation and achieve higher industry 
investment in Research & Development in Europe” (ERT, 2010:15). A ERT acredita que o futuro da Europa depende de uma força de 
trabalho qualificada “a greater awareness of the global competition Europe is facing is needed as well as a renewed commitment to 
increasing efficiency, adaptability and innovation through an educated workforce” (www.ert.eu/issue/education), pelo que incentiva 
“the EU and the Member States to continue to invest in education and training. Only through a solid educational foundation, leading 
academic research, and a strong emphasis on lifelong learning can Europe continuously improve its innovation capacity and 
productivity” (Ibid.). A ERT através do grupo de trabalho Societal Changes Working Group tem analisado “aspects related to labour 
force and education issues” (www.ert.eu/working_groups?page=1), e entre as iniciativas que tem desenvolvido, destacam-se “a 
comparison and reflexion on the differences in cultures, education, economics, and individual’s attitudes to work; (…) education 
initiatives supported by ERT Member Companies to close the skils gap by changing the dynamics in cooperation between industry and 
education: European Coordinating Body for Mathematics, Science and Technology to bring innovative teaching practices into the 
classroom to attract more students into technical studies; Global Enterprise Project to teach entrepreneurship and the skills needed to 
be competitive in today’s global work environment” (ertdrupall.lin3.nucleus.be/working=group/societal-changes). 
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até 2010 “no espaço económico mais dinâmico e competitivo do mundo baseado no conhecimento 

e capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com 

maior coesão social231.  

O relançamento do crescimento económico torna-se no desafio central da Europa, pois os 

“Trinta Gloriosos Anos” (1945-1975) cederam passo aos “Trinta Vacilantes Anos” (Defarges, 2006), 

exigindo respostas assertivas “num contexto global de mudança, em que o conhecimento é de 

importância crescente como recurso competitivo” (Pereira & Simões, 2008:106). Reconhece-se, 

então, que para a concretização de tão ambicioso plano, “os sistemas educativo e de formação 

europeus necessitam de ser adaptados não só às exigências da sociedade do conhecimento como 

também à necessidade de um maior nível e qualidade do emprego”232, ou seja, os sistemas de 

educação e de formação deverão ser tidos em conta na estratégia económica e social e no futuro da 

União233, pois o conhecimento torna-se “factor de formação do individuo, do cidadão e do 

trabalhador” (Stoer & Magalhães, 2005:156). 

Stoer e Magalhães (2005:161-162) assinalam que a ênfase colocada no conhecimento o 

tornam central na agenda política e até elemento organizador das políticas sectoriais, 

“reconfigurando mesmo (…) o mandato político para a educação”, que escapa “à acção educativa 

do estado, para se transferir para o âmbito da ‘formação’ e do ambiente do mercado”.  

 Dale (2008b) entende que, no Conselho Europeu de Lisboa, a educação foi interpretada 

como uma componente da política social, do mercado de trabalho e da política económica tendo 

subjacente o ensejo de mudar os sistemas educativos, procurando, no entanto, “evitar a mínima 

suspeita de ameaça às competências nacionais, centrando-se em áreas exteriores ao sector 

obrigatório, como a aprendizagem ao longo da vida e actividades que não sejam intrínsecas ou não 

constituam ‘direito de propriedade’ de qualquer sistema educativo” (Ibid.:21)234.  

 Luce Pépin (2011:25) pensa que a inclusão da educação na Estratégia de Lisboa não se 

deve unicamente à incorporação do conhecimento na sociedade e na economia, mas representa 

uma evolução natural das iniciativas comunitárias, e que o sector educativo ganha uma maior 

visibilidade ao ser colocado em interacção com outros sectores: 
                                                
231 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23 e 24 de Março de 2000, Conclusão n.º5. 
232 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23 e 24 de Março de 2000, Conclusão n.º 25. 
233 Stoer e Magalhães (2005:160-161) observam que o conhecimento, a informação e as competências tornam-se elementos 
centrais de cidadania, e se até recentemente “tinham como sede privilegiada a escola, enquanto espaço de distribuição do 
conhecimento e informação e de formação. Actualmente, parece que a produção de conhecimento, da informação e das 
competências se estão a afastar da escola como locus privilegiado, relocalizando-se na sociedade como um todo”. 
234 Dale (2008b:21) exemplifica com o conceito de competências que “por serem transversais ao currículo, se considera não 
oferecerem ameaça à autoridade nacional, uma vez que são passíveis de se adaptar a qualquer política educativa”. 
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“the Lisbon Strategy thus brought education from the periphery to the centre, with huge ambitions that 
some considered unrealistic. But more importantly, it offered Ministers of Education the opportunity to 
make themselves heard alongside those responsible for the economy and employment” (Ibid.:26). 
 

 O Conselho Europeu de Lisboa solicitou, na altura, ao Conselho “Educação” que 

procedesse “a uma reflexão geral sobre os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos, 

que [incidisse] nas preocupações e prioridades comuns e simultaneamente [respeitasse] a 

diversidade nacional”235, ou seja, os Ministros da Educação de todos os Estados-membros foram 

mandatados para debaterem os objectivos comuns dos seus sistemas, “in the initial ‘Lisbon spirit’, 

the aim was to mobilise forces in key fields where the Union does not have specific competences or 

where these are limited (as in the case of education) in order to advance alongside an economy-

based and a social Europe” (Pépin, 2011:26). 

A resposta ao pedido formulado surge a Fevereiro de 2001 com a divulgação pelo Conselho 

“Educação” do Relatório sobre os Objectivos Concretos Futuros dos Sistemas de Educação e de 

Formação236, aprovado no Conselho de Estocolmo em Março de 2001. Nesse Conselho foi solicitado 

ao Conselho “Educação” e à Comissão a preparação de um programa de trabalho detalhado sobre 

o seguimento dado aos objectivos dos sistemas de educação e formação, a ser apresentado no 

Conselho Europeu da Primavera de 2002237.  

Em Fevereiro de 2002, num relatório conjunto, a Comissão Europeia e o Conselho 

“Educação” apresentam o “Programa de Trabalho Pormenorizado sobre o Seguimento dos 

Objectivos dos Sistemas de Educação e Formação na Europa”. O Programa define três metas 

                                                
235 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23 e 24 de Março de 2000, Conclusão n.º 27. 
236 Sultana (2005:174) nota que desapareceu a distinção entre educação e formação, o que decorre das alterações registadas nos 
processos de produção de riqueza: “les développements de la société de l’information pourraient signifier la fin du débat plutôt 
inintéressant entre les partisans de l’éducation et ceux de la formation, et c’est pourquoi, dans un sens, on peut dire que la moralité 
est devenue pragmatique: une bonne éducation c’est aussi une bonne formation”. Pacheco (2009:59) reflecte também sobre essa 
referência conjunta à educação e formação, justificada com a ligação que se estabelece entre o espaço escolar e laboral: “o mundo 
da escola tem de estar ligado ao mundo do trabalho, alfa e ómega da contextualização das competências, pois só desse modo é que 
se torna possível falar, conjuntamente, de políticas de educação e formação – em que a educação ganha uma parceria que lhe 
confere razão de ser em termos de uma educação vocacional e profissionalizante, na lógica de uma aprendizagem da vida, de matriz 
qualificante, que ultrapassa a noção de educação permanente – numa ligação que justifica o conhecimento dos contextos de 
trabalho. Deste modo, educar será qualificar, com os sentidos que vai adquirindo à medida que o conhecimento se torna mais 
funcional e operacional para o aluno”. 
237 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Estocolmo, 23 e 24 de Março de 2001, Conclusão n.º 11. Neste 
Conselho Europeu a ERT apresentou o relatório “Actions for Competitiveness Through The Knowledge Economy in Europe”, no qual 
defende que “competitive advantage in the knowledge economy no longer relates purely to a product or service. It is much more 
dependent on the continuous acquisition of new skills by people and companies and being ahead of the competition in exploiting 
critical knowledge” (ERT, 2001:3), pelo que entendem ser necessário “recasting national educational systems so that they enable 
everyone to acquire the new skills they need during a process of lifelong learning” (Ibid.:3). A ERT conclui que “the new European 
needs more than skills to make a success of the Knowledge Economy. He or she needs to be able to bring a spirit of enterprise to life 
as an employee and a citizen. Not necessarily in the sense of developing and pursuing business ideas, although Europe certainly 
needs more business entrepreneurs, but definitely in terms of developing a capacity for creativity, innovation, flexibility, team work and 
intellectual curiosity” (Ibid.:4). 
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estratégicas, treze objectivos concretos associados e quarenta e duas questões-chave que procuram 

abranger todas as áreas ligadas à educação e formação, a concretizarem-se até 2010 pelos 

sistemas de educação e formação, através da cooperação política. Essas metas são formuladas em 

termos de qualidade, acesso e abertura ao mundo: “aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas 

de educação e de formação na UE; facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e de 

formação; abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação”238. A Europa propõe-se 

a “providenciar as condições necessárias para o desenvolvimento de uma política social que se 

baseie ela própria na capacidade dos cidadãos lidarem com as possibilidades e riscos inerentes ao 

capitalismo flexível (Stoer & Magalhães, 2005:158).  

A cooperação e convergência dos sistemas educativos nacionais são reforçadas, uma vez 

“que se establecen unos niveles mínimos de las competencias claves que todos los Estados 

miembros deben alcanzar en el sistema educativo obligatorio y postobligatorio” (Starkie, 2006:114). 

Em suma: 

“las politicas educativas europeas son invitadas, pues, a seguir los postulados fundamentales de 
inspiración neoliberal que tienen como objetivo una escuela eficaz, abierta a la colaboración com el mundo 
empresarial y cuya meta última ha de ser la contribución a la competitividad económica” (Tato, 2005:255-
256). 
 

Pacheco (2009:50) salienta que deste documento decorre um reforço da relação entre o 

conhecimento, o currículo e a competitividade: 

“os processos de educação e formação, aos níveis formal, não formal e informal naquilo que mais os 
caracterizam em termos de conhecimento – o currículo – tornam-se numa das prioridades europeias, com 
ênfase para o ensino superior e para novos sistemas de formação”. 

 

No ensino superior, com o Processo de Bolonha, assiste-se a uma convergência dos 

sistemas de ensino superior europeus mediante um processo técnico de mudança, e à adopção de 

uma linguagem pedagógica centrada nos resultados que se traduz na “existência de políticas 

curriculares uniformizadas no que diz respeito à formatação de ciclos, a um sistema europeu de 

créditos e à formulação de resultados de aprendizagem” (Ibid.:51). A concretização de um espaço 

europeu de aprendizagem ao longo da vida conduz a uma “ressignificação do currículo por força da 

valorização da educação/formação não formal e informal” (Ibid.:52) que assenta numa aquisição 

contínua de conhecimentos, aptidões e habilidades. 

Em Março de 2002, o Conselho Europeu de Barcelona além de aprovar o já citado 

“Programa de Trabalho Pormenorizado sobre o Seguimento dos Objectivos dos Sistemas de 
                                                
238 Cf. Programa de Trabalhado Pormenorizado sobre o Seguimento dos Objectivos dos Sistemas de Educação e Formação na 
Europa (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, C142/1, de 14 de Junho de 2002). 
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Educação e Formação na Europa”, então, denominado Programa Educação & Formação 2010”, 

convida o Conselho “Educação” e a Comissão a apresentarem ao Conselho Europeu de Primavera 

de 2004 um relatório sobre a implementação efectiva desse Programa239. 

Em Maio de 2003, o Conselho “Educação” apresentou os níveis de referência 

(benchmarks) dos resultados médios na educação e formação a serem utilizados como 

instrumentos de monitorização da execução do “Programa Educação e Formação para 2010”240. 

São identificados cinco níveis de referência: abandono escolar precoce; diplomados em matemática, 

ciências e tecnologia; população que concluiu o ensino secundário; competências-chave; 

aprendizagem ao longo da vida. Esses níveis de referência são apresentados como uma média 

europeia, não definindo metas nacionais a concretizar nem impondo decisões aos governos 

nacionais. Na concretização dessa política/programa assume, no entanto, especial relevância a 

determinação das formas de controlo do seu grau de consecução (Antunes, 2006d). 

A mais valia dos níveis de referência, na perspectiva de Pépin (2011:28), “is to keep 

Member States and stakeholders mobilised on key issues of common concern for citizens, such as 

school failure. The aim is to ensure and maintain a collective effort towards the realisation of the 

benchmark as an ‘ideal’, even though it proves difficult to reach”. 

Dale (2008b) salienta que a definição de objectivos futuros concretos para os sistemas de 

educação e formação marcam uma alteração fundamental na natureza e âmbito de acção da 

União, pois são pormenorizados uma série de objectivos que apenas podem ser alcançados ao nível 

da União, o que “pode ser visto como a substituição da subsidiariedade pela ‘supersidiariedade’”, 

conducente a um novo espaço europeu de educação “baseado numa divisão funcional e de escala” 

da governação educativa (Ibid.:20). Nóvoa (2005) acrescenta que as recorrentes declarações de 

que se trata de um Programa de adesão voluntária bem como a recusa de quaisquer tentativas de 

uniformização dos sistemas educativos, cumpre o propósito “de légitimation de l’intervention 

européenne dans les affaires nationales” (Ibid.:213). 

Em Fevereiro de 2004, o documento conjunto da Comissão e Conselho “Educação” ao 

Conselho Europeu, Educação e Formação para 2010: A Urgência das Reformas Necessárias para o 

Sucesso da Estratégia de Lisboa241, assinala, face aos modestos progressos alcançados desde 

2001, a necessidade de acelerar o ritmo das reformas, elegendo como “alavancas do sucesso” o 
                                                
239 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Barcelona, 15 e 16 de Março de 2002, Conclusão n.º 43. 
240 Cf. Conclusões do Conselho sobre os níveis de referência dos resultados médios na educação e formação (benchmarks) (Jornal 
Oficial da União Europeia, C134/3, de 7 de Julho de 2003). 
241 Cf. Jornal Oficial da União Europeia, C104/01, de 30 de Abril de 2004. 
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investimento nas áreas essenciais para a sociedade baseada no conhecimento, a aposta na 

aprendizagem ao longo da vida, e a construção de uma Europa da Educação e Formação. Define-se 

que em cada dois anos (2006, 2008 e 2010) será apresentado ao Conselho Europeu um relatório 

de acompanhamento intercalar elaborabo em conjunto pelo Conselho “Educação” e pela Comissão 

Europeia. Destaca-se neste relatório a ênfase na aprendizagem (em detrimento do ensino) e na 

aquisição de competências mais abrangentes no âmbito da realização pessoal (capital cultural), 

cidadania e inclusão social (capital social) e empregabilidade (capital humano), evidenciando-se a 

aprendizagem ao longo da vida como programa integrador de todas as políticas de educação e 

formação (Dale, 2008b).  

Em 2006 foi apresentado o relatório intercalar conjunto da Comissão e Conselho 

“Educação”, “Modernizar a Educação e a Formação: Um Contributo Vital para a Prosperidade e a 

Coesão Social na Europa”242, no qual é (1) sublinhado o duplo papel, social e económico, dos 

sistemas de educação e formação; (2) renovada a necessidade de apressar o ritmo das reformas de 

modo a tornar mais eficaz o contributo da educação e formação para a concretização da Estratégia 

de Lisboa e para o desenvolvimento do modelo social europeu; e (3) reafirmado o contributo da 

aprendizagem ao longo da vida para alcançar esses fins; (4) criado um mecanismo de seguimento 

regular dos progressos alcançados na concretização dos objectivos comuns, o Grupo de 

Coordenação do Programa Educação e Formação para 2010, constituído por representantes 

ministeriais, por responsáveis quer pelo ensino quer pela formação profissional, e pelos parceiros 

sociais; e (5) para o intercâmbio de boas práticas são criados grupos de países (clusters) que se 

debruçam sobre questões essenciais às suas prioridades nacionais. 

Numa análise ao “Programa Educação e Formação para 2010” e aos relatórios 

subsequentes (2004 e 2006), Marques et al. (2008:105) concluem que esse Programa se afirma 

como “plano coordenador das políticas educativas nacionais e como factor essencial da unionização 

desta área de intervenção”, verificando que os Estados-membros têm vindo a concretizar um 

conjunto significativo de medidas “num processo de efectiva unionização das políticas educativas”, 

sem a necessidade “de alterar o enquadramento legal que enforma este processo integracionista” 

(Ibid.:106).  

O “Programa Educação e Formação para 2010” consolida-se, pois, como um quadro de 

referência estratégico comum para o desenvolvimento das políticas de educação e de formação 

                                                
242 Cf. Jornal Oficial da União Europeia, C79/01, de 1 de Abril de 2006. 



 

 349

nacionais (Jornal Oficial da União Europeia, C104/1, 2004), propondo quadros interpretativos da 

realidade, priorizando soluções para os problemas e definindo metas (Antunes, 2008; Nóvoa, 

2005), tornando-se na “matriz programática, quer dos compromissos assumidos pelos Estados, 

quer das políticas desenvolvidas, naquelas áreas” (Antunes, 2008:40-41), pelo Conselho 

“Educação”, Comissão Europeia e Conselho Europeu.  

Essas instâncias europeias evidenciam a confusa fragmentação da função governamental 

no seio da União, em que a “Comissão Europeia, propõe e executa. A instância intergovernamental, 

composta pelos ministros dos Estados membros, o Conselho de Ministros, decide (…) os chefes de 

Estado ou de governo reúnem-se periodicamente no seio do Conselho Europeu (…) [que] decide as 

grandes orientações da União e resolve os dossiers delicados” (Defarges, 2006:61), no entanto, a 

jusante, acabam por reforçar a convergência europeia e constranger os interesses nacionais. Pois, 

embora nenhum Estado-membro seja obrigado a adoptar o “Programa Educação e Formação para 

2010”, “il est pratiquement impossible d’imaginer comment un État membre pourrait se tenir en 

marge de ce jeu politique n’acceptant pas de cheminer dans le sens éclaire par des ‘objectifs 

librement definis en commun’” (Nóvoa, 2005:214). 

Em 2008, o terceiro relatório intercalar conjunto do Conselho “Educação” e da Comissão, 

“Aprendizagem ao Longo da Vida ao Serviço do Conhecimento, da Criatividade e da Inovação”243, 

assinala progressos significativos no “Programa Educação & Formação 2010”, mas salienta a 

necessidade de incrementar o nível de qualificação e as estratégias de aprendizagem ao longo da 

vida. A educação é declarada elemento-chave do triângulo do conhecimento (educação, investigação 

e inovação) e são enunciadas as vias a prosseguir: aperfeiçoar as estratégias de aprendizagem ao 

longo da vida, para alcançar a eficácia e a equidade, e melhorar a governação, constituindo as 

orientações acordadas pela União elementos de referência para a definição das reformas nacionais. 

Atendendo à proximidade do fim de vigência do Programa Educação e Formação para 2010, o 

Conselho “Educação” e a Comissão lançam a reflexão para um novo quadro estratégico pós-2010 

de cooperação europeia na área da educação e da formação e associado à Estratégia de Lisboa. 

Em 2010, o quarto relatório intercalar, “Educação e Formação para 2010”244, declara uma 

melhoria dos resultados nos sistemas de educação e formação, reconhecendo, porém, que a 

maioria dos níveis de referência não foram ainda alcançados. O Conselho “Educação” e a Comissão 

                                                
243 Cf. Jornal Oficial da União Europeia, C86/01, de 5 de Abril de 2008. 
244 Cf. Jornal Oficial da União Europeia, C117/01, de 6 de Maio de 2010. 
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realçam que o quadro das competências essenciais foi utilizado em reformas levadas a cabo em 

diversos países, embora: 

“os progressos na adaptação dos programas escolares sejam dignos de registo, há ainda muito a fazer em 
termos de apoio ao desenvolvimento das competências dos professores, actualização dos métodos de 
avaliação e introdução de novas formas de organização da aprendizagem num ambiente escolar inovador” 
(Jornal Oficial da União Europeia, C117/1, 2010:2). 

 

À guisa de conclusão, os autores do relatório, reafirmam a imperatividade dos 

investimentos nos sistemas de educação e formação, tanto a nível nacional como europeu, de 

modo a ultrapassar a crise económica e atenuar as suas repercussões sociais:  

“deve ser reforçado o papel da educação e formação que sustenta o triângulo do conhecimento. A 
inovação e o crescimento continuarão a ser insuficientes se não existir uma ampla base de conhecimentos, 
aptidões e competências que promova o talento e a criatividade desde tenra idade e seja actualizada ao 
longo da vida adulta” (Ibid.:7). 
 

Em síntese, o “Programa Educação e Formação para 2010”, (1) afirma-se como quadro de 

referência estratégico comunitário (e nessa qualidade legitima-se a nível nacional), (2) define o nível 

supranacional “como locus de inscrição formal e explícita das políticas a desenvolver para os 

sistemas educativos e de formação” (Antunes, 2006c:130), consolidando a regulação245 

supranacional, (3) dota-se de um carácter imperativo e (4) reduz os actores nacionais a executores 

de orientações e medidas decididas externamente (Antunes, 2005; 2008). O Conselho “Educação”, 

a Comissão Europeia e o Conselho Europeu tornam-se espaços “de governação educacional” (Dale 

2008b:21), colaborando na construção de um Espaço Europeu de Educação246 “sobre o qual detém 

o controlo e que neste processo veio a formar uma nova versão da ‘Europa’ para a educação” 

(Ibid.:29). 

Martin Lawn (2005:46) sustenta, porém, que a construção do Espaço Educativo Europeu é 

“une condition de marché et non pas un lieu, s’est transformée en une expression symbolique de la 

légitimation du pouvoir du capital, libéré des limites de l’État-nation”. 

                                                
245 Antunes (2006b:67) entende a regulação no campo da educação como: “(i) o conjunto de mecanismos postos em acção para 
produzir a congruência dos comportamentos, individuais e colectivos, e medir os conflitos sociais, bem como limitar as distorções 
que possam ameaçar a coesão social, incluindo, em particular, (ii) a definição de padrões e regras que estabelecem o quadro para o 
funcionamento das instituições”. 
246 Quanto ao(s) significado(s) da denominação “Espaço Europeu de Educação”, ainda está por descortinar a sua verdadeira 
identidade: “peut constituer une opportunité pour la légitimation politique des inégalités, les solutions néoliberales, le reforcement des 
discriminations raciales et sociales ou l’amplification des discours nationalistes. Mais il peut aussi devenir un lieu pour la 
consolidation des mouvements sociaux et l’émergence de nouveaux espaces de participation et de délibération citoyenne. L’avenir 
n’est jamais joué d’avance” (Lawn & Nóvoa, 2005:10-11).  



 

 351

Dale (2008b) sintetiza em três fases o desenvolvimento do Espaço Europeu de Educação, 

cada uma com modos de governação e propósitos específicos mas sem excluir objectivos, 

programas ou processos originados em etapas anteriores (Quadro XVIII). 

 

Quadro XVIII - Fases de Desenvolvimento de um Espaço Europeu de Educação 
FASES GOVERNAÇÃO MECANISMOS PROPÓSITO ‘EUROPA’ 
Fase 1 

Pré-Lisboa 
Grupos de Trabalho 
de EM (Estados-
membro) 

 
Indicadores 

Concepção comum de 
‘Educação’ 

Coordenadora de 
experiências 
nacionais/definidora 
de ‘Qualidade’ 

Fase 2 
Lisboa 

2000-05 

MAC (Método de 
Coordenação Aberta) 

 
Benchmarks: 
Boas Práticas 

Identificação de 
problemas e 
coordenação política 
comuns, meios 
diferentes 

Orquestradora de uma 
divisão funcional e de 
escala da governação 
educacional 

Fase 3 
Lisboa Pós-
Revisão de 

Médio Prazo 

Quadro de Referência 
Único (ALV – 
Aprendizagem ao 
Longo da Vida) 

 
Metas (ex.: 
Investimento) 

Objectivos comuns, via 
comum 

Criadora de novos 
sectores europeus de 
‘Política Social’ e 
‘Política do 
Conhecimento’ 

    Fonte: Dale (2008b:21). 

 

O Programa sucedâneo, “Educação & Formação 2020”, foi aprovado em Maio de 2009247, 

e acorda quatro objectivos estratégicos: tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma 

realidade, melhorar a qualidade e a eficácia da educação e formação, promover a igualdade, a 

coesão social e a cidadania activa, e incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito 

empreendedor, a todos os níveis de educação e formação. Esses objectivos são balizados por cinco 

níveis de referência do desempenho médio europeu: participação de adultos na aprendizagem ao 

longo da vida, aproveitamento insuficiente nas competências básicas, conclusão do ensino superior, 

abandono precoce da educação e formação, e ensino pré-escolar.  

 

3.3.4. O MÉTODO ABERTO DE COORDENAÇÃO (MAC) 

No Conselho Europeu de Lisboa (Março 2000) foi proposta uma nova metodologia de 

cooperação intergovernamental, o Método Aberto de Coordenação (MAC), com o objectivo de 

favorecer “uma maior convergência no que respeita aos principais objectivos da UE” e auxiliar “os 

Estados-Membros a desenvolverem progressivamente as suas próprias políticas” através de “uma 

                                                
247 Cf. Jornal Oficial da União Europeia, C119/02, de 28 de Maio de 2009. 
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abordagem plenamente descentralizada consentânea com o princípio da subsidiariedade”, 

recorrendo a “formas variáveis de parceria”248. A implementação desse método implica: 

 “que sejam definidas, para a União, orientações combinadas com calendários específicos para a 
consecução dos objectivos nelas fixados a curto, médio e longo prazo;  
 que sejam estabelecidos, sempre que necessário, indicadores quantitativos e qualitativos e benchmarks 
de entre os melhores do mundo, adequados às necessidades dos diferentes Estados-Membros e sectores 
como um método de comparação das melhores práticas;  
 que essas orientações europeias sejam traduzidas em políticas nacionais e regionais, por via da 
definição de metas específicas e da adopção de medidas, tendo em conta as diferenças nacionais e 
regionais; 
 que se proceda periodicamente à monitorização, à avaliação e à análise pelos homólogos, organizadas 
como um processo de aprendizagem recíproca”249. 

 

 O MAC apresenta-se, pois, como um instrumento de cooperação intergovernamental 

estruturado em torno de cinco acções (identificar, definir, medir, comparar e difundir), a saber: (1) 

identificação e definição comum de objectivos (adoptados pelo Conselho), (2) definição de 

instrumentos de aferição comuns (estatísticas, indicadores, linhas e directrizes), (3) benchmarking, 

isto é, medição dos progressos alcançados, (4) comparação dos resultados obtidos tanto entre os 

países europeus como destes com o resto do mundo, nomeadamente os Estados Unidos da 

América e o Japão, e (5) difusão de boas práticas (os três últimos passos sob controlo da Comissão 

Europeia que exerce uma função de vigilância). 

Impõe-se deste modo “une espèce de quasi-État régulateur au niveau européen” (Nóvoa, 

2005:199) e uma nova forma de solucionar “des impasses politiques à travers la recours à des 

instruments techniques”, reorientando-se “les questions politiques vers le domain plus diffus de la 

gouvernance” (Ibid.:199).  

Essa regulação ao nível europeu “réduit considérablement les marges d’autonomie 

nationale” (Ibid.:214), aos Estados-membros resta-lhes “partilharem boas práticas, numa formação 

mútua, indicarem os factores que contribuem para uma melhor performance das políticas nacionais 

e negociarem os benchmarks a integrar nos Planos de Acção nacionais” (Teodoro, 2010:68).  

No Conselho Europeu de Santa Maria da Feira (Junho de 2000), o MAC é divulgado como a 

metodologia a adoptar “em áreas de política tais como a sociedade da informação, a investigação, a 

inovação, a política empresarial, as reformas económicas, a educação, o emprego e a inclusão 

social”250. Inicia-se “um novo estilo de relação de trabalho entre os Estados-membros e a União e 

entre os Estados-membros entre si ao serviço da Estratégia de Lisboa (2000-2010)”, e de resposta 
                                                
248 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23 e 24 de Março de 2000, Conclusões n.º 37 e 38. 
249 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Lisboa, 23 e 24 de Março de 2000, Conclusão n.º 37. 
250 Cf. Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de Santa Maria da Feira, 19 e 20 de Junho, Conclusão n.º 38. 
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“aos desafios da globalização, de forma que as políticas nacionais, num processo de unionização, 

contribuam, nos diferentes campos, para uma competitividade económica que torna o UE o ‘espaço 

económico mais dinâmico e competitivo do mundo’” (Marques et al., 2008:103). 

Segundo Dale (2008b:23), o principal interesse deste método reside na “possibilidade de 

ultrapassar o impasse na política europeia causado pelas limitações dos dois principais caminhos 

para a integração: a regulação e o consenso”, através da faculdade de gerar convergência regional 

(unificando os objectivos) com diversidade nacional (diversificando os meios). Desse modo, a acção 

política europeia desenvolve novos processos no campo da educação, “sommes confrontés à des 

mesures et à des initiatives qui construisent des manières de penser e des ‘solutions’ aux 

problèmes” (Nóvoa, 2005:214). Excluindo do discurso político os termos homogeneização e 

uniformização, assite-se “à l’émergence d’une gouvernance européenne qui définit la manière de 

poser les problèmes et de construir les politiques” (Ibid.:215). 

Simon Bulmer e Cláudio Radaelli (2004:12) salientam a convergência conducente à 

europeização como o principal traço do MAC: 

“is all in terms of creating ideational convergence and learning (with the aspiration of improvement to 
domestic policy); not necessarily in terms of creating the basis for hard law in the future. The OMC is not a 
poor substitute (under conditions of political necessity) for hard law, but a radically different way forward for 
Europeanization”.  

 
 O MAC passa, desse modo, a ser mobilizado nas situações em que a União opta pela 

convergência de ideias entre os Estados-membros, e possui a mais-valia de penetrar em áreas não 

abrangidas pela legislação europeia ou sobre as quais os Estados-membros julgam que as 

instituições europeias não detêm legitimidade, sendo os acordos obtidos através de declarações 

políticas ou “soft law”251.  

 Pépin (2011:27) frisa o facto do MAC permitir aos Estados-membros trabalharem, de modo 

coerente, contínuo e efectivo, assuntos comuns: 

“in a coninuous way at the European level and no longer according to the priorities of the Presidences that 
change every six months. The work carried out with the tools of the OMC helped to have in-depth reflection, 
broad consultations and concrete policy developments in important issues”, 
 

além disso, “these flexible instruments are meant to produce real effects on the education and 

training systems and policies” (Ibid.:27-28). 

                                                
251 Bulmer e Radaelli (2004:07) esclarecem que “soft law relates to rules of conduct that are not legally enforceable but none the 
less have a legal scope in that they guide the conduct of the institutions, the member states and other policy participants (...). Political 
declarations are often explicitly made in order not to have legal scope such as in conclusions reached at the end of European summit 
meetings”. 



 

 354

Em suma, o MAC, institucionalizado no Artigo 156º do Tratado de Lisboa252, inaugura um 

novo quadro de cooperação entre os Estados-membros em prol da convergência de políticas 

nacionais de modo a possibilitar a concretização de determinados objectivos comuns. Em 

determinadas áreas, este método convive com os tradicionais instrumentos legislativos da União, 

em outras, o método permite entrar em domínios não abrangidos pela legislação europeia ou até 

agora considerados como reservas de intervenção estritamente nacional. 

Antunes (2006d) conclui que o campo de decisão política em educação foi-se ampliando e 

tornou-se mais complexo, com efeitos nos contextos de influência e de produção dos textos de 

política253: 

“as instâncias supranacionais assumem determinadas actividades (a definição do padrão e da forma de 
regulação, dos objectivos dos sistemas, dos resultados e das modalidades e procedimentos de controlo), 
enquanto para os níveis nacional e local será naturalmente preconizado que venham a tomar corpo 
medidas políticas e processos que respondam àquela agenda” (Ibid.:72), 
  

sendo, consequentemente, desprezados os princípios democráticos no desenvolvimento das 

políticas educativas (na sua forma, sentido e substância), cabendo ao contexto nacional e 

subnacional a execução das políticas. 

Dale (2008b) destaca o papel do MAC como construtor de um espaço europeu de 

educação e orquestrador de uma divisão funcional e de escala do trabalho entre o espaço europeu 

e o nacional, primeiramente porque “transforma as decisões políticas em assuntos ‘técnicos’ que 

têm de ser negociados a longo prazo entre peritos ‘desnacionalizados’, em detrimento das 

preferências nacionais que têm de ser defendidas internamente” (Ibid.:26); em segundo: 

“os indicadores e os benchmarks podem ser vistos como simples mecanismos quantitativos, não-
directivos, flexíveis e transparentes que permitem uma considerável amplitude de intervenção e 
interpretação, o que politicamente os transforma em mecanismos de regulação muito atractivos, tanto em 
termos nacionais como supranacionais” (Ibid.:26);  
 

finalmente, “opera mais na base da proscrição do que na prescrição; isto é, tende mais a patrulhar 

as fronteiras do possível do que a definir com precisão o que o território assim definido deve conter” 

(Ibid.:26). Em síntese, a decisão política em matéria educativa transforma-se em “matéria de 

resolução técnica de problemas entre parceiros no sistema e não no resultado da resolução política 

de conflitos políticos entre diferentes interesses” (Ibid.:26). 

                                                
252 Cf. Jornal Oficial da União Europeia, C83, de 30 de Março de 2010. 
253 O contexto de influência envolve múltiplos interesses (representativos de actores e entidades diversas) que definem os propósitos 
da educação, constroem os discursos e os conceitos que constitui a política educativa. O contexto da produção do texto da política 
conserva uma ligação ao contexto de influência, procurando expressar a política remetendo-a para o bem público geral, “o confronto 
e o compromisso entre valores, princípios e interesses e a incoerência e inconsistência interna aos, e entre, textos” marcam este 
contexto de acção (Antunes, 2006d:64). 
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 Nóvoa (2005:213-214) considera que o MAC acaba por definir o conteúdo das políticas 

uma vez que os critérios de referência: 

“différencient les pays, à partir d’un classement qui contient une hiérarchie basée sur des assises 
idéologiques et économiques. Les tableaux visent à comparer systématiquement les ‘trois meilleurs pays 
de l’Union Européenne’ avec les États-Unis et le Japon. La compétitivité sur le plan mondial justifie, 
‘naturellement’, cette grille comparative, qui impose, sans les discuter, des conceptions bien précises de 
l’éducation et de la formation”. 
 

 Essa perspectiva é partilhada por Antunes (2005; 2008) que salienta que embora o MAC 

assente no compromisso político e exclua, quer a imposição dos fins quer a definição das medidas 

concretas a serem implementadas, quer, ainda, as vias de concretização dos objectivos acordados, 

o seu grau de consecução é, no entanto, objecto de controlo/avaliação regular por parte dos órgãos 

da União (Conselho “Educação”, Comissão e Conselho Europeu) e os resultados divulgados tendo 

como referente um conjunto de indicadores padronizados254. São esses indicadores “que resultam 

de um trabalho de racionalização e codificação de dimensões e processos sociais referenciáveis às 

sociedades e aos sistemas de educação e formação” que, na opinião da autora, desempenham 

“um papel axial na edificação desse processo de regulação supranacional das políticas nacionais de 

educação e formação” (Antunes, 2008:24-25).  

 Nóvoa (2005:216) entende que esses são os ingredientes para a confecção de uma 

“politique sans politique (c’est-à-dire d’une action conduite au niveau européen, fortement 

inspiratrice de mesures au niveau national, mais qui ne se présente pas comme une action 

politique, au sens traditionnel du terme)”, e de um modo consistente e gradual “dans un tempo 

misurato, une politique éducative européenne se met en oeuvre” (Ibid.:216). 

O MAC, opina Lima (2010:46), assenta em instrumentos de convergência e isomorfismo: 

“baseados em múltiplos instrumentos, entre os quais a emulação e a competição, induzidas pela definição 
de benchmarks, por variados processos de monitorização, pilotagem e avaliação. Sem esquecer o efeito 
político dos rankings, formais ou informais, que comparam países, destacam ‘boas práticas’ ou, ao invés, 
disponibilizam dados que podem ser explorados pelas forças políticas e sociais de oposição aos governos 
dos estados-membros da União”. 
 

 Marque et al. (2008) salientam que o MAC além de introduzir uma cisão nos mecanismos 

de transferência de competências no seio da União, representa um novo modo de regulação, a 

governação. Este modo de governação arroga-se como gestor das mudanças julgadas relevantes 

para a construção de uma economia e sociedade do conhecimento, “a partir de orientações 

políticas e de uma monitorização no âmbito supranacional”, que acaba por promover “a 
                                                
254 A autora nota nessa necessidade dos sistemas de educação e formação obterem resultados explícitos mensuráveis “uma 
aproximação à obsessão pela prestação de contas em termos de resultados, às entidades ‘tutelares’ do Programa e não os seus 
destinatários” (Antunes, 2006d:71). 
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homogeneização das políticas europeias e da sua aplicação”, pois a monitorização funciona “como 

pressão normativa e avaliativa, se bem que não sancionatória, funciona efectivamente como 

mecanismo de convergência” (Ibid.:104). 

 O recurso a indicadores e critérios de referência legitima as intervenções europeias no 

domínio da educação, pois “chaque pays est libre de choisir son propre chemin, pourvu qu’il 

accomplisse les objectifs définis entre tous” (Nóvoa, 2005:200) e, desse modo, embora paire uma 

sensação de respeito pela autonomia nacional, naturalizam-se processos de governação que 

funcionam como guião da acção política.  

Já Green (2007:69-70) crê que o MAC não reforça o poder regulador da Comissão 

Europeia, pelo que: 

“la educación sigue siendo una cuestión de competência nacional y pocos Estados miembros están 
dispuestos a renunciar a ella. El hecho de que la comisión se vea obligada a llevar a cabo su agenda a 
través de médios voluntarios más que reguladores, a través del llamado ‘método abierto de coordinación’ 
solo refuerza este punto”. 
 

 Dale (2006a:60) observa que um aspecto peculiar do MAC reside no facto de “os seus 

efeitos não poderem ser facilmente mensuráveis através do seu imediato e visível ‘impacto 

doméstico (ou nacional)’, contudo, o método foi concebido para ter um efeito de ‘europeização’”. 

 O carácter intergovernamental da União permite, na opinião de Giddens (2007:250-251), 

“que os interesses nacionais se sobreponham aos interesses comuns; as nações maiores dominem 

rotineiramente as nações mais pequenas [sendo] reforçado o padrão familiar pelo qual os líderes 

políticos recebem os créditos no seu país pelos feitos positivos da UE, ao mesmo tempo que 

culpam a UE pelo que corre mal a nível nacional”, pelo que o MAC tem a potencialidade de 

favorecer a troca de ideias e práticas na política e na economia, porém “continua a operar apenas 

na intersecção entre a Comissão e os estados-membros” (Ibid.:256). 

 Antunes (2005; 2008) sustenta que com o Programa Educação & Formação 2010 e o 

Método Aberto de Coordenação institucionalizou-se uma entidade supranacional como fonte 

explícita de elaboração da políticas de educação e formação nacionais, que personifica a resposta 

europeia às pressões e processos globais, sobretudo económicos e políticos, assumindo-se “que a 

orientação das políticas educativas nacionais deve constituir-se como a prossecução de uma agenda 

globalmente estruturada para a educação” (Antunes, 2008:27), ainda que modelada pelas 

condições, interpretações e recursos específicos de cada Estado-membro, excluindo-se desse modo 

a uniformização de processos e resultados. A agenda nacional é globalmente estruturada pois 

inscreve-se “no conjunto de problemas produzidos e/ou condicionados por fenómenos globais”, 
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sendo as soluções também “enquadradas e delimitadas pelas relações (económicas, políticas e 

ideológicas) globais” (Antunes, 2004b:121). 

A europeização da educação resulta de uma nova modalidade de elaboração e 

desenvolvimento tecnocrático das políticas educativas e de formação255, congruentes com as 

prioridades definidas pela União (que exclui os actores sociais e os contextos concretos de 

educação e formação), e manifesta-se como uma componente da globalização da educação e 

institui: 

“uma matriz de políticas, definida por objectivos assumidamente com o alcance de uma década, cuja 
prossecução será avaliada com base em resultados medidos segundo parâmetros e indicadores, 
geralmente de natureza quantitativa e cuja relevância ou relação com os objectivos são postuladas mais do 
que demonstradas” (Ibid., 2008:25). 
 

 Nóvoa (2005:221) admoesta para o reforço do poder dos peritos e dos grupos de trabalho 

“nommés et encadrés par les cercles bruxellois”, decorrendo desse facto que “l’espace européen 

de l’éducation tend à être envisagé comme un champ habité par des experts, qui mettent sur place 

des réseaux qui constituent, progressivement, une enceinte privilégiée pour la formation des 

politiques”. Tal postura é, no juízo de Teodoro (2010:43), congruente com o neoliberalismo, uma 

vez que os teóricos neoliberais suspeitam da democracia, e tendem a privilegiar “formas de governo 

conduzidas por elites e tecnocratas, baseadas em executivos fortes e em instituições autónomas da 

decisão democrática dos parlamentos, como o banco central e as instituições reguladoras”. 

 Já Pépin (2011:33) prefere salientar que: 

“the Lisbon Strategy and its successor (‘EU 2020’) are above all a multi-actor and multi-level political 
process based on a flexible and non binding working method. This strengthened cooperation tool is very 
relevant for sectors such as education and training wich so far had been too dependent on the changing 
priorities of the successive EU presidences and the lack of commitment of certain States more concerned 
with a minimalist application of the subsidiarity principle then an optimal exploitation of the possibilities 
offered by the Treaty”. 
 

Concluindo que: 

“the deficit, as for the whole strategy, is also at the level of the use made of the process at the national level 
both by the decision-makers and the social actors. Because the ownership of the process is weak, its 

                                                
255 Antunes (2008) reconstrói o procedimento típico europeu adoptado na elaboração de medidas políticas com impacto na área da 
educação e formação, um processo aparentemente técnico, que exclui os órgãos e actores nacionais, e permite “legitimar processos 
e opções políticas sem necessariamente passar pelos princípios e procedimentos típicos das democracias europeias” (Ibid.:106). O 
processo inicia-se com a (1) problematização de uma questão; segue-se a (2) constituição de um grupo de trabalho composto por 
peritos cuja missão será “determinar os dados do problema, definir os terrenos da discussão, as perspectivas, os instrumentos e as 
medidas a considerar face à questão” (Ibid.:107); desse labor resultam (3) relatórios e recomendações que fornecem assessoria 
técnica e política à Comissão Europeia; prossegue-se com a (4) organização de uma Conferência ou Seminário que congrega peritos, 
responsáveis técnicos e decisores dos Estados envolvidos, aí é anunciada a posição oficial da Comissão e identificadas as 
sensibilidades face à mesma; é elaborado o (5) documento oficial - “que pode ainda vir a ser objecto de procedimentos múltiplos e 
fontes de influência diversas” (Ibid.:107)-, assumido como modelo normativo a ser implementado. Esta forma de actuação acentua o 
défice democrático apontado à União e reduz os “contextos e actores nacionais e do terreno a entidades receptoras e executoras de 
decisões exógenas” (Ibid.:107). 
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impact on the quality of the national reforms and the position of the Union in the knowledge-based economy 
and society is also very insufficient” (Ibid.:33). 
 

Teodoro (2010) considera que coexistem tendências contraditórias quanto ao devir das 

políticas educativas na União, a centralização e o “reforço da actuação da União na harmonização 

das políticas educativas”, por um lado, e “fortes perspectivas de desregulação e privatização de 

diversos serviços sociais”, por outro, deduzindo que dessa “tensão emergirão evoluções para o 

futuro da educação e da formação onde o papel da UE tenderá, certamente, a reforçar-se” 

(Ibid.:72).  

O “Programa de Trabalho Pormenorizado sobre o Seguimento dos Objectivos dos Sistemas 

de Educação e Formação” e todos os relatórios intercalares subsequentes bem como o “Programa 

Educação e Formação 2020” e o seu primeiro relatório intercalar, contam-se entre os documentos 

submetidos a análise no capítulo seguinte. 
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III. O PRODUTO 

1. ROTEIRO METODOLÓGICO 

1.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A linha de investigação seleccionada, analítica e teórica, e a natureza do objecto em 

estudo sancionaram a opção por uma metodologia qualitativa, a qual não reúne, todavia, as 

cinco características associadas à investigação qualitativa por Robert Bodgan e Sari Bilken 

(1994) mas, como salientam os autores, nem todos os estudos as exibem, “a questão não é 

tanto a de se determinada investigação é ou não é totalmente qualitativa; trata-se sim de uma 

questão de grau” (Ibid.:47). Dessas características, duas são identificáveis, uma recai sobre o 

teor descritivo da investigação, quer os dados recolhidos quer os resultados escritos são em 

forma de palavras escritas, sendo os últimos ilustrados com citações que os substanciam; a 

outra característica prende-se com o ênfase no processo, privilegia-se sobretudo a indagação e a 

compreensão das motivações, dos efeitos e dos significados, encetando-se um diálogo com os 

sujeitos investigados, no caso presente, sob formato textual, pois “un texto escrito es un 

testimonio mudo que permanece físicamente, conserva su contenido a lo largo del tiempo y con 

él, sin embargo, se puede efectuar una entrevista” (Olabuénaga, 2003:193). 

O texto escrito enquanto objecto de pesquisa detém um conteúdo simbólico que nem 

sempre é manifesto e cujos sentido e significado podem ser inferidos mediante uma leitura 

analítica que permite depurá-los (Olabuénaga, 2003; Serrano, 1998), ou seja:  

“se puede percibir un texto manifiesto, obvio, directo, representación y expresión del sentido que el 
autor pretende comunicar. Se puede además, percibir un texto latente, oculto, indirecto, que se sirve 
del texto manifiesto como de un instrumento, para expresar el sentido oculto que el autor pretende 
transmitir” (Olabuénaga, 2003:195). 
 

A destrinça entre as dimensões expressiva e instrumental do texto entrelaçam-se com o tipo de 

abordagem prosseguida: 

“busque captar la información manifiesta expresamente en el texto, o la que pueda ser inferida a partir 
de él, busque captar la información que el autor ha plasmado conscientemente o la que pueda haber 
transmitido de forma insospechada por él y busque captar el contenido expresivo o vaya más allá al 
contenido instrumental” (Ibid.:201-202). 
 

No contexto da presente investigação procura-se a detecção dessas duas dimensões, a 

expressiva e a instrumental. 

 

1.2. RECOLHA DE DADOS 

Na recolha de dados utilizaram-se “medidas não interferentes” (Lee, 2003:15) pois, ao 

invés de uma recolha directa de informação a partir de sujeitos investigados, recolhem-se “dados 



 

 360

invocados” (Esteves, 2006:107), isto é, dados independentes da acção do investigador, sob o 

formato textual, cuja terminologia oscila consoante os autores, “fontes escritas oficiais” (Albarello 

et al., 2005:21), “documentos oficiais” (Bodgan & Bilken, 1994:180), “documentos escritos” 

(Olabuénaga, 2003:192),“textos políticos” (Ozga, 2000:170) e “documentos de forma textual” 

(Quivy & Campenhoudt, 1998:203). Optou-se pela denominação apontada por Jenny Ozga 

(2000), “textos políticos”, tendo em conta que os textos utilizados na presente investigação na 

sua origem, divulgação e propósitos remetem para o contexto político-institucional europeu e 

nacional, permitindo a narrativa formal das políticas, as quais “contam-nos uma história sobre o 

que é possível ou desejável conseguir-se através da política educacional” (Ibid.:171), 

desvendando os interesses que servem as relações com e entre imperativos globais e nacionais, 

os mandatos subjacentes, as mutações organizacionais e institucionais, isto é, a fonte, âmbito e 

padrão da política. Em suma, “os textos ajudam a contribuir para uma narrativa formal das 

políticas, e podem contribuir com informação útil sobre as fontes das políticas, o seu campo de 

acção assumido e a detecção de um qualquer padrão político” (Ibid.:188). 

 Considerando o texto político como um “escenario de observación” e “interlocutor de 

una entrevista” (Olabuénaga, 2003:197), do qual se extrai informação relevante para submeter a 

uma posterior análise e interpretação, a análise de conteúdo foi a técnica julgada mais 

pertinente, visto que “acepta los documentos tal como le llegan, pero, dado que éstos no vienem 

preparados para el estudio científico, el analista se ve obligado si quiere entenderlos, sobre todo, 

su significado subjetivo, a procesarlos, es decir, a transformarlos mediante un proceso de 

manipulación” [Ibid.:197).  

 A análise de conteúdo definida por Laurence Bardin (2011:44) como: 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos 

e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens”,  

colhe pareceres favoráveis, quer quanto aos procedimentos que utiliza para processar as 

mensagens quer quanto aos significados ou inferências que permite desvelar, a saber: (1) 

“oferece a possibilidade de tratar de forma metódica informações e testemunhos que 

apresentam um certo grau de profundidade e de complexidade” (Quivy & Campenhoudt, 

1998:227); (2) permite “satisfazer harmoniosamente as exigências do rigor metodológico e da 

profundidade inventiva, que nem sempre são facilmente conciliáveis” (Ibid.:227); (3) garante a 

objectividade, os procedimentos de análise são replicáveis, e a sistematização, visto que a 
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inclusão ou exclusão de determinadas categorias faz-se de acordo com critérios previamente 

estabelecidos (Serrano, 1998), permitindo “um controle posterior do trabalho de investigação” 

(Quivy & Campenhoudt, 1998:230); (4) é “totalmente ‘inobstrusiva’, no interfiere el analista para 

nada en la construcción del texto original, aunque sí lo haga en su transformación de texto ‘a 

dato’” (Olabuénaga, 2003:200); (5) possibilita “um trabalho de economia, de redução da 

informação, segundo determinadas regras, ao serviço da sua compreensão para lá do que a 

apreensão da superfície das comunicações permitiria alcançar” (Esteves, 2006:107); (6) 

adequa-se ao estudo do implícito, focando-se mais na “organização interna do discurso do que 

sobre o seu conteúdo explicito” (Quivy & Campenhoudt, 1998:230); (7) faculta a extrapolação e 

a investigação de conteúdos latentes “utilizando para ello indicadores manifiestos que sean 

reflejo o expresión de los mismos” (Serrano, 1998:137) e, desse modo, “a interpretação e, 

eventualmente, a explicação dos fenómenos tanto patentes como latentes na comunicação” 

(Esteves, 2006:108).  

Em suma, trata-se de “um conjunto de técnicas possíveis para tratamento de informação 

previamente recolhida” (Ibid.:107) que permite “efectuar inferências, com base numa lógica 

explicitada, sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e sistematizadas” 

(Vala, 1990:104), competindo ao investigador construir um modelo capaz de “formular, a partir 

de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” 

(Krippendorf, 1990:28).  

 

1.3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

1.3.1. PRÉ-ANÁLISE 

 O plano de análise seguiu os pólos cronológicos arrolados por Bardin (2011:121): “1) a 

pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação”, embora como destaca Manuela Esteves (2006:112), “a sequência de etapas que 

se apresenta corresponde a um esforço de conferir um sentido linear, no tempo, a uma acção 

que, na realidade, não costuma caracterizar-se por tal linearidade”, pois a sua lógica segue uma 

relação dialéctica entre momentos anteriores e posteriores.  

A pré-análise ou fase de organização correspondeu à escolha dos textos políticos e à 

(re)formulação da problemática e dos objectivos. Entre os textos políticos que constituem o 

corpus de análise, a problemática e os objectivos formulados estabeleceu-se uma relação de 

influência recíproca, se, numa fase inicial, os objectivos suscitaram a procura de determinados 
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textos políticos, posteriormente, esses textos determinaram um ajustamento e reformulação dos 

objectivos. O primeiro contacto foi estabelecido com o texto “Programa de Trabalho 

Pormenorizado sobre o Seguimento dos Objectivos dos Sistemas de Educação e Formação na 

Europa”, preparado conjuntamente pelo Conselho “Educação” e a Comissão Europeia, datado 

de 2002 e para vigorar até 2010 (identificado no decurso da análise e interpretação com o 

Código PT2002) 256. A leitura “flutuante” (Bardin, 2011) desses textos políticos funcionou como 

elemento norteador e inspirador do processo de operacionalização da problemática e dos 

objectivos associados.  

A demarcação do universo dos textos políticos foi definido no contacto com o texto 

supracitado, tendo-se procedido à recolha dos textos políticos europeus sucedâneos que 

acompanham o processo por ele despoletado (orientam o processo de implementação dos 

objectivos comuns dos sistemas de educação e formação europeus, avaliando progressos, 

reequacionando novos propósitos e renovando o quadro estratégico de cooperação para a 

década seguinte), a saber:  

 “Conclusões do Conselho sobre os Níveis de Referência dos Resultados Médios na 

Educação e Formação (Benchmarks)”, produzido pelo Conselho “Educação” e datado 

de 2003 (Código NR2003). 

 Os quatro relatórios de acompanhamento elaborados pelo Conselho “Educação” e a 

Comissão Europeia:  

o Primeiro Relatório Intercalar – “Educação e Formação para 2010: A Urgência 

das Reformas Necessárias para o Sucesso de Estratégia de Lisboa”, datado de 

2004 (Código EF2010 – 1R); 

o Segundo Relatório Intercalar – “Modernizar a Educação e a Formação: Um 

Contributo Vital para a Prosperidade e a Coesão Social na Europa”, datado de 

2006 (Código EF2010 – 2R); 

o Terceiro Relatório Intercalar – Aprendizagem ao Longo da Vida ao Serviço do 

Conhecimento, da Criatividade e da Inovação”, datado de 2008 (Código EF2010 

- 3R); 

                                                
256 Os textos políticos com sede nas instituições europeias conhecem várias versões e publicações consoante o órgão que as 
publica, pelo que se optou por seleccionar as versões publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias/Jornal Oficial da 
União Europeia e com a chancela do Conselho da União Europeia. Cada texto político é identificado no decurso da análise e 
interpretação através de um código constituído por iniciais, que retêm elementos do título do texto, e números associados ao ano 
de publicação ou então ao período de vigência do texto. 
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o Quarto Relatório Intercalar – “Educação e Formação para 2010”, datado de 

2010 (Código EF2010 – 4R). 

 O texto que renova o mandato para o decénio subsequente (2010-2020), denominado 

“Quadro Estratégico para a Cooperação Europeia no Domínio da Educação e da 

Formação (‘EF2020’)”, datado de 2009 e aprovado pelo Conselho da União Europeia 

(Código EF2020). 

  O primeiro relatório de acompanhamento do Quadro Estratégico EF2020, “Educação e 

Formação numa Europa Inteligente, Sustentável e Inclusiva”, co-autoria do Conselho 

“Educação” e da Comissão Europeia, datado de 2012 (Código EF2020 – 1R).  

 Somam-se dois outros textos políticos que contextualizam o “Quadro Estratégico 

EF2020”, ambos com origem no Conselho da União Europeia: 

o “Conclusões do Conselho sobre o Papel do Ensino e de Formação na 

Implementação da Estratégia Europa 2020”, datado de 2011 (Código 

Europa2020 (1)); 

o “O Contributo da Educação e da Formação para a Recuperação Económica, o 

Crescimento e o Emprego”, datado de 2012 (Código Europa2020 (2)). 

  Foram seleccionados quatro textos políticos nacionais, três constituem-se como 

relatórios nacionais que notificam as autoridades europeias quanto à resposta 

portuguesa ao “Programa de Trabalho Pormenorizado …” de 2002, são eles:  

o “Relatório Nacional sobre a Implementação do Programa de Trabalho ‘Educação 

e Formação 2010”, datado de 2005 (Código RN2005); 

o “Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’ – Relatório de Progressos 

2007” (Código RN2007); 

o “Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’ – Relatório de Progressos 

2009” (Código RN2009). 

 Por último, o relatório “Educação e Formação 2020 – Relatório Nacional de Progressos 

2011” (Código RN2011), que responde ao “Quadro Estratégico para a Cooperação 

Europeia no Domínio da Educação e da Formação (EF2020)”.  

Abrange-se com este corpus de análise o espaço temporal de uma década 

compreendido entre 2002 e 2012, reflectindo o pensamento da União Europeia quanto aos 

objectivos comuns dos sistemas de educação e formação para cerca de duas décadas, 2002-

2020 (Vide ANEXO I). 
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 A selecção dos textos políticos submetidos a processo analítico observou as regras que 

se enunciam: a regra da exaustividade, pois uma vez estabelecido o campo do corpus foram 

tidos em conta todos os elementos que lhe estão directamente ligados; a regra da 

homogeneidade, obedecem a critérios precisos de escolha e referem-se a uma mesma temática; 

a regra de pertinência, adequados enquanto fonte de informação (Bardin, 2011); sendo também 

asseguradas a autenticidade e credibilidade quer dos textos políticos quer das informações 

contidas, pois tratam-se de fontes primárias de procedência institucional (Quivy & Campenhoudt, 

1998).  

 

1.3.2. EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

 A exploração e tratamento dos dados obriga a um procedimento essencial, a codificação 

que “corresponde a uma transformação – efectuada segundo regras precisas – dos dados em 

bruto do texto”, a qual “permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão” 

(Bardin, 2011:129), dito de outro modo, “la reducción de las muchas palabras del texto 

mediante su clasificación en un número mucho menor de categorias” (Olabuénaga, 2003:199). 

Ora, sendo o acto de codificar “uma operação sobre o sentido efectuada pelo codificador” 

(Ghiglione & Matalon, 1995:208), devem ser respeitados os critérios de objectividade “entendida 

no sentido de ausência de liberdade do codificador, ou ainda, de não-ambiguidade do código 

retido”, e o critério da sistematicidade e generalidade, o código definido deve ser aplicado de 

modo idêntico ao universo demarcado (Ibid.:208). 

 A codificação implica duas operações essenciais: o recorte, isto é, a escolha de unidades 

de análise, a classificação e agregação, ou seja, a escolha das categorias (Bardin, 2011; 

Ghiglione & Matalon, 1995; Olabuénaga, 2003). Na escolha das unidades optou-se pela unidade 

de registo, julgada mais pertinente face aos objectivos e a problemática da presente 

investigação, entendida como “unidade de significação a codificar e corresponde ao segmento 

de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização” (Bardin, 2011:130), 

cuja natureza e dimensão são variáveis.  

No que concerne à natureza, seleccionou-se a unidade de registo de ordem semântica, 

optando-se pelo tema, “unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (Bardin, 

2011:131), que se identificam “por su corespondencia con una definición estructural particular 

del contenido de los relatos, explicaciones o interpretaciones. Se distinguen entre sí sobre bases 
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conceptuales, y del resto del material irrelevante por poseer las propiedades estructurales 

deseadas” (Krippendorff, 1990:90). Quanto à dimensão, e atendendo que o que se procura 

descobrir são núcleos de sentido ou de significado (Esteves, 2006), “pois uma análise temática 

não é mais que o reconhecimento de temas num discurso que não é necessariamente temático” 

(Ghiglione & Matalon, 1995:212-213), o recorte recai sobre o sentido e não a forma, este varia 

entre uma parte da frase, uma só frase, duas ou mais frases articuladas e, por vezes, um ou 

mais parágrafos. 

 A operação subsequente foi a escolha de categorias, “rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um 

título genérico, agrupamento esse efectuado em razão das características comuns destes 

elementos” (Bardin, 2011:145). A categorização comporta um inventário, no decurso do qual os 

elementos são isolados, e uma classificação, durante a qual os elementos são repartidos, 

transitando de dados em bruto a dados organizados (Bardin, 2011). 

 A categorização não é um processo unidireccional e linear, mas antes circular e aberto 

numa interacção entre os objectivos de investigação, o quadro teórico e os documentos (os 

textos políticos), há categorias que reflectem o quadro teórico e outras que emergem durante o 

processo de análise, tratando-se de um processo marcado por sucessivos ensaios de revisão e 

reformulação, as categorias terminais derivam de um processo progressivo de afinação na 

sequência do seu manuseamento, algumas foram eliminadas, outras fundiram-se, até alcançar o 

conjunto julgado óptimo e definitivo (Bardin, 2011; Esteves, 2006; Olabuénaga, 2003; Vala, 

1990). 

 As categorias foram agrupadas em três grelhas de análise (Vide ANEXO II), a primeira, 

“Processos de um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo: 

Instrumento de Análise dos Processos de Transferência Europeia e de Acomodação Nacional”, 

procura analisar e interpretar o modo como a globalização influencia as políticas educativas e 

curriculares e, consequentemente, inferir a natureza desses efeitos e os meios pelos quais se 

operacionalizam as mudanças; essa grelha subdivide-se em duas grades, a primeira recai sobre 

a “Proposta Europeia para os Problemas Comuns dos Sistemas de Educação e Formação dos 

Estados-membros”, tendo-se delineado um instrumento de análise do processo de transferência 

que indaga sobre a perspectiva/olhar de quem transfere, focando-se apenas nos textos políticos 

com sede na União Europeia (Quadro XIX); a outra reflecte sobre a “Resposta Nacional à 

Proposta Europeia”, com esse propósito desenhou-se um instrumento de análise do processo de 
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acomodação nacional de transferência que se debruça sobre a forma como o Estado Português 

acomoda a proposta europeia, centrando-se nos textos políticos nacionais (Quadro XX). Através 

da segunda grelha de análise, “Finalidades de um Mandato Globalmente Estruturado para a 

Educação e o Currículo”, perscrutam-se as coordenadas económicas, sociais, culturais e 

políticas subjacentes a esse mandato (Quadro XXI). A terceira grelha “Conteúdos de um Mandato 

Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo”, procura traçar o esboço de uma 

potencial política curricular decorrente das orientações e dos objectivos comuns definidos para 

os sistemas de educação e formação europeus (Quadro XXII). As análises desenvolvidas nestas 

duas últimas grelhas valem-se dos textos políticos europeus e nacionais, facultando a apreensão 

e compreensão do “pensamento” europeu e da sua ulterior (re)contextualização pelas 

autoridades nacionais. 

 Atendendo a que “os critérios de atribuição de determinados registos a uma categoria 

devem ser explícitos” (Esteves, 2006:110), impõe-se uma definição exacta das categorias. Com 

essa finalidade procurou-se defini-las com rigor e clareza recorrendo a um descritor e à sua 

especificação através de subcategorias que expressam as suas várias dimensões, sendo 

igualmente estabelecido para cada subcategoria um descritor e um indicador (sob a forma de 

questão, pois trata-se de entabular um diálogo com cada texto político). No caso da segunda 

grelha “Finalidades de um Mandato …”, cada subcategoria compreende um conjunto 

complementar de indicadores pelo que foram igualmente estabelecidos descritores para cada 

indicador. Tudo na senda de observar um conjunto de princípios básicos que permitem uma 

“categorização defensável” (Ibid.:122), a saber: a exclusividade, o mesmo enunciado aparece 

apenas numa única categoria; a homogeneidade, todas as categorias têm entre si uma relação 

lógica; a pertinência, cada categoria adapta-se ao material de análise e ao quadro teórico 

definido; a produtividade, as categorias facultam resultados férteis que permitem deduções 

lógicas; a exaustividade, a categorização acolhe todas as unidades de registo julgadas 

pertinentes; significativas, com capacidade descritiva e significativa suficientes; clareza e 

consistência, a escolha e a definição das categorias foram estabelecidas com precisão e clareza 

de modo a evitar subjectividades, procurando-se garantir uma clara pertença das unidades de 

registo, assegurando a sua replicação (Bardin, 2011; Esteves, 2006; Olabuénaga, 2003; 

Serrano, 1998). 
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Quadro XIX - Os Processos de Um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação e o 
Currículo: Instrumento de Análise dos Processos de Transferência Europeia e de Acomodação 

Nacional 
A. Proposta Europeia para os Problemas Comuns dos Sistemas de Educação e Formação dos 
Estados-membros (Qual a perspectiva/olhar de quem transfere?) 

Categoria Subcategorias Indicadores 
A.1.1. Progenitores institucionais e 
natureza das suas funções 
Descritor: Identifica os (co)autores institucionais do 
projecto a transferir e as funções que lhes são 
acometidas. 

1.1.1 Quais as instituições 
europeias envolvidas e quais as 
suas funções? 
 

A. 1.2. Objecto(s) 
Descritor: Identifica o(s) objecto(s) a transferir no 
âmbito dos Programas EF2010 & EF2020. 

1.2.1. O que é que se transfere? 
 

A. 1.3. Modalidade de transferência 
Descritor: Define o modo como ocorre a 
transferência e como deve ser perspectivada a 
acomodação pelos Estados-membros. 

1.3.1. Como se transfere? 
 

A. 1.4. Viabilização 
Descritor: Identifica os instrumentos, as estratégias 
e os meios que viabilizam a transferência. 

1.4.1. Como se implementa a 
transferência? 
 

A. 1.5. Visibilidade 
Descritor: Identifica os meios de divulgação da 
transferência. 

1.5.1. Como se divulga a 
transferência? 
 

A. 1.6. Elementos inibidores 
Descritor: Identifica os elementos que podem 
colocar entraves à implementação da 
transferência. 

1.6.1. Quais os elementos que 
podem inibir a implementação da 
transferência? 

A.1. 
Características da 
transferência 
Descritor: Caracteriza 
o processo de 
transferência, 
identificando os 
autores institucionais 
e natureza das suas 
funções, o(s) 
objecto(s) 
transferido(s), o 
modo como se 
transfere, 
implementa, divulga 
e acompanha a 
transferência e 
elementos que a 
podem inibir. 

A. 1.7. Monitorização 
Descritor: Enuncia o modo como será 
acompanhada a implementação da transferência. 

1.7.1. Como se monitoriza a 
implementação da transferência? 
 

A. 2.1. Mandato económico 
Descritor: Define o que é desejável alcançar em 
termos económicos. 

2.1.1. Quais os objectivos 
económicos que se pretende 
alcançar com a transferência? 

A. 2.2. Mandato social 
Descritor: Define o que é desejável alcançar em 
termos sociais. 

2.2.1. Quais os objectivos sociais 
que se pretende alcançar com a 
transferência? 

A.2. Motivações 
da transferência 
Descritor: Enuncia as 
motivações de 
natureza económica, 
social e política 
subjacentes à 
transferência. 

A. 2.3. Mandato político 
Descritor: Define o que é desejável alcançar em 
termos políticos. 

2.3.1. Quais os objectivos de 
natureza política que se pretende 
alcançar com a transferência? 

A. 3.1. Efeito desejável 
Descritor: Verbaliza o que é expectável alcançar 
com a implementação da transferência. 

3.1.1. Quais as expectativas 
europeias? 

A. 3.2. Efeito institucional 
Descritor: Enuncia os efeitos que decorrerão das 
mudanças induzidas pela transferência. 

3.2.1. Quais os efeitos directos 
sobre os sistemas de educação e 
formação? 

A. 3.3. Efeito dominante potencial 
Descritor: Enuncia possíveis efeitos na orientação a 
imprimir nos sistemas de educação e formação. 

3.3.1.Quais são os efeitos 
potenciais sobre os sistemas de 
educação e formação? 

A.3. Natureza dos 
efeitos resultantes 
da transferência 
Descritor: Identifica 
os efeitos 
(preconizados, 
efectivos e 
potenciais) que se 
conjecturam a médio 
prazo e a avaliação 
de resultados a curto 
prazo. 

A. 3.4. Avaliação institucional 
Descritor: Recolhe as avaliações produzidas pelas 
instituições europeias em diferentes momentos 
(2006, 2008, 2010 e 2012). 

3.4.1. Qual o balanço que as 
instituições europeias fazem da 
transferência? 
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Quadro XX - Processos de Um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo: 
Instrumento de Análise dos Processos de Transferência Europeia e de Acomodação Nacional 
B. Resposta Nacional à Proposta Europeia (Como acomoda o Estado Português a proposta europeia?) 

Categorias Subcategorias Indicadores 
B. 1.1. Modalidade de transferência 
Descritor: Indica o modo como é acolhida a 
transferência pelo Estado Português. 

1.1.1 Como encara o Estado 
Português essa transferência? 

B. 1.2. Agentes institucionais envolvidos 
Descritor: Identifica as instituições nacionais 
responsáveis pela acomodação da transferência. 

1.2.1. Quais os agentes 
institucionais envolvidos? 

B. 1.3. Objecto(s) 
Descritor: Identifica o(s) objecto(s) que as 
instituições nacionais explicitamente 
reconhecem ter transferido 

1.3.1. O que é que se transfere? 
 

B. 1.4. Visibilidade 
Descritor: Recolhe as formas de divulgação da 
transferência adoptadas. 

1.4.1. Quais as iniciativas 
nacionais de divulgação da 
transferência?  

B. 1.5. Viabilização  
Descritor: Identifica os documentos oficiais que 
instruem a transferência. 

1.5.1.Quais os documentos 
oficiais que comprovam a 
transferência? 

B. 1.6. Elementos facilitadores  
Descritor: Enuncia os elementos nacionais que 
facilitam a transferência. 

1.6.1. Quais os elementos 
nacionais que facilitam a 
transferência? 

B. 1.7. Elementos inibidores 
Descritor: Enuncia os elementos que dificultam 
a implementação da transferência. 

1.7.1.Quais os elementos 
nacionais que inibem a 
transferência? 

B.1. 
Características da 
acomodação da 
transferência 
Descritor: Descreve o 
modo como Portugal 
aderiu à transferência, a 
acomodou e divulgou, 
o(s) objecto(s) 
transferido(s), os 
elementos facilitadores 
e inibidores à 
implementação e como 
a mesma é 
acompanhada.  

B. 1.8. Monitorização 
Descritor: Enuncia a forma como as autoridades 
nacionais acompanham a transferência. 

1.8.1. Como se monitoriza a 
implementação da transferência? 

B. 2.1. Forma de legitimação 
Descritor: Recolhe a argumentação utilizada 
para justificar a adesão à transferência. 

2.1.1. Como justificam os agentes 
institucionais essa transferência? 
 

B.2. Motivações 
para a acomodação 
da transferência 
Descritor: Enuncia os 
motivos que levaram o 
Estado a aderir à 
transferência e os 
objectivos pretendidos. 

B. 2.2. Mandato nacional 
Descritor: Define o que é desejável que o 
sistema de educação e de formação nacional 
alcance. 

2.2.1. Quais os objectivos 
nacionais definidos para o sistema 
de educação e formação? 

B. 3.1. Elementos convergentes 
Descritor: Destaca as ligações directas, 
reconhecidas pelas autoridades nacionais, entre 
o espaço nacional e o espaço europeu. 

3.1.1. De que modo as iniciativas 
nacionais reflectem as orientações 
europeias? 

B. 3.2. Elementos divergentes 
Descritor: Identifica os elementos nacionais que 
se mantêm divergentes face às propostas 
europeias. 

3.2.1. Quais as divergências 
nacionais face às prioridades 
europeias? 

B.3. Natureza dos 
efeitos resultantes 
da acomodação da 
transferência 
Descritor: Identifica o 
grau de 
correspondência entre 
as prioridades nacionais 
e as prioridades 
europeias e avalia os 
resultados entretanto 
revelados. 

B. 3.3. Avaliação dos efeitos da 
transferência 
Descritor: Enuncia mudanças notificadas pelas 
autoridades nacionais nos anos de 2005, 2007, 
2009 e 2011. 

3.3.1. Como avaliam as 
autoridades nacionais as 
mudanças operadas?  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 369

Quadro XXI - Finalidades de Um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo 
Categorias Subcategorias Indicadores 

1. 
Coordenadas 
económicas 
Descritor: 
Enumera os 
meios e 
iniciativas 
julgados 
necessários para 
garantir o lucro, a 
sua manutenção 
e reprodução. 
 

1.1. Qual a força causal que obriga a reequacionar as políticas educativas 
e curriculares? 
Descritor: Identifica o acelerador das mudanças preconizadas 
1.2. Quais os centros de referência da União Europeia e Nacionais e 
respectivos referentes? 
Descritor: Identifica os países que servem de referência e os elementos de 
comparação tidos em análise quer à escala europeia quer nacional. 
1.3. Quais os desafios que se colocam à economia europeia e nacional na 
sua relação com a globalização? 
Descritor: Identifica os desafios económicos com que se confrontam a 
União Europeia e Portugal. 
1.4. Quais as necessidades da economia? 
Descritor: Enuncia as iniciativas requeridas pela economia para que se 
efective o seu crescimento. 
1.5. Quais as mutações e exigências do mercado de trabalho e as 
iniciativas desencadeadas? 
Descritor: Identifica as alterações na estrutura do mercado de trabalho, as 
novas exigências que brotam dessas mutações e as medidas ensaiadas. 
1.6. Quais as prioridades dos Sistemas de Educação e Formação? 
Descritor: Discrimina quer os objectivos arrolados aos sistemas de 
educação e formação quer os níveis de referência definidos, no âmbito 
dos Programas EF2010 & EF2020. 

2. 
Coordenadas 
sociais 
Descritor: 
Identifica as 
formas de 
controlo social de 
modo a garantir a 
inclusão, a ordem 
e a paz social. 
 

2.1. Qual o tipo de cidadão que se pretende educar e formar? 
Descritor: Define o perfil de cidadão que se preconiza. 
2.2. Quais as medidas que visam a inclusão? 
Descritor: Identifica as iniciativas que procuram garantir a igualdade de 
género, a equidade e a integração social dos grupos desfavorecidos, 
minorias, populações migrantes e grupos populacionais em risco de 
exclusão.  
2.3. Quais as medidas que visam a coesão social? 
Descritor: Identifica as medidas que procuram garantir a ordem e paz 
social. 
2.4. Qual a nova ordem social preconizada pela sociedade do 
conhecimento e como se legitima? 
Descritor: Recolhe os elementos que estruturam e legitimam a sociedade 
do conhecimento.  

3. 
Coordenadas 
culturais 
Descritor: 
Identifica as 
formas de pensar, 
sentir e agir 
privilegiadas. 

 
3.1. Quais os percursos educativos e formativos privilegiados? 
Descritor: Identifica os percursos educativos e formativos mais 
valorizados. 
3.2. Qual o sistema de valores? 
Descritor: Identifica os valores que se procuram promover nos sistemas 
de educação e formação. 
 

Finalidades 
Descritor 
Enuncia as 
iniciativas 
desenvolvidas 
para garantir o 
lucro e a paz 
social 
necessários à 
manutenção 
da ordem 
económica 
estabelecida e 
o modo como 
essas políticas 
reflectem a 
ideologia 
dominante. 

4. 
Coordenadas 
políticas 
Descritor: 
Identifica como, 
de que forma e 
por quem são 
coordenadas as 
políticas 
educativas nas 
diferentes escalas 
(supranacional e 

4.1. Quais as instituições de governação supranacional e como intervêm? 
Descritor: Identifica as instituições que coordenam as políticas de 
educação e formação e o modo de actuação. 
4.2. Quem e como modela as directrizes no campo da educação e 
formação associadas ao apoio à acumulação? 
Descritor: Identifica as instituições que modelam as directrizes de apoio à 
acumulação e como o fazem. 
4.3. Quem e como garante as actividades de coesão e legitimação do 
processo de acumulação? 
Descritor: Identifica as instituições que garantem as actividades de coesão 
e legitimação do processo de acumulação e como o fazem. 
4.4. Quem garante as actividades de financiamento dos sistemas de 
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nacional), e 
perscruta os 
elementos de 
cariz ideológico 
que enformam e 
conformam o 
discurso europeu. 
 
 

educação e formação? 
Descritor: Identifica os financiadores dos sistemas de educação e 
formação. 
4.5. Quais os interlocutores a privilegiar e quais as parcerias a promover? 
Descritor: Identifica os interlocutores e as parceiras que os sistemas de 
educação e formação devem promover. 
4.6. Que políticas sectoriais estabelecem o interface com a educação e 
formação? 
Descritor: Identifica as políticas sectoriais que complementam a política 
educativa e formativa 
4.7. Quem avalia, o quê, com que propósito, como e quando a 
consecução das medidas preconizadas para os sistemas de educação e 
formação?  
Descritor: Identifica as entidades supranacionais e nacionais que intervêm 
no processo de avaliação, a forma como o fazem e com que finalidades. 
4.8. Quais as orientações que radicam numa racionalidade económica? 
Descritor: Identifica as orientações que se focalizam no uso eficiente e 
eficaz dos recursos e na apologia da teoria do capital humano. 
4.9. Quais os mecanismos de empresarialização da educação? 
Descritor: Identifica as propostas que abrem os sistemas de educação e 
formação à iniciativa e/ou investimento privado, que se centram na 
qualidade e na mobilidade, permeabilizando o mercado educativo e 
formativo concorrencial. 
4.10. Quais os mecanismos de prestação de contas? 
Descritor: Identifica medidas centradas na autonomia e responsabilização, 
no desempenho e nos resultados. 
4.11. Qual o contributo dos sistemas de educação e formação para o 
crescimento económico e a coesão social? 
Descritor: Identifica as iniciativas a serem desenvolvidas pelos sistemas 
de educação e de formação de modo a favorecerem o crescimento 
económico e a coesão social. 
4.12. Quais as críticas endereçadas aos sistemas de educação e 
formação? 
Descritor: Identifica os elementos negativos apontados aos sistemas de 
educação e formação. 

5 Taxa de 
retorno  
Descritor: 
Identifica os 
benefícios 
individuais e 
públicos que 
resultarão dos 
investimentos nos 
sistemas de 
educação e 
formação. 

 
 
5.1. Quais os benefícios individuais e públicos da educação e formação, 
na esfera europeia, que são antecipados? 
Descritor: Identifica os benefícios individuais e públicos que são 
enunciados. 
5.2. Quais os benefícios individuais e públicos da educação e formação, 
na esfera nacional, que são antecipados? 
Descritor: Identifica os benefícios individuais e públicos que são 
enunciados. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 371

Quadro XXII - Conteúdos de um Mandato Globalmente Estruturado para a Educação e o Currículo: 
Esboço de uma Potencial Política Curricular Europeia 

Categoria Subcategorias Indicadores 
1. Sujeitos em processo de 
aprendizagem 
Descritor: Identifica o aprendizado, os 
locais de aprendizagem, o conteúdo e 
experiências de aprendizagem, e o papel 
atribuído ao conhecimento. 

1.1. Quem aprende? 
1.2. Onde aprende? 
1.3. O que deve aprender?  
1.4. Quais as experiências de aprendizagem 
salientadas? 
1.5. Qual o papel do conhecimento? 

2. Propósitos da aprendizagem 
Descritor: Identifica as razões para a 
aprendizagem. 

2.1. Por que se aprende? 
 

3. Orientações pedagógico-
metodológicas 
Descritor: Identifica as orientações 
preconizadas para desenvolver as 
aprendizagens. 

3.1. Como se deve ensinar? 
 

4. Promotores da aprendizagem  
Descritor: Caracteriza o perfil e 
formação (inicial e contínua) dos 
professores e formadores. 

4.1. Qual o perfil e formação de quem ensina? 
 

5. Procedimentos de flexibilização 
Descritor: Identifica procedimentos de 
flexibilização e diferenciação de modo a 
responder às necessidades específicas 
de cada indivíduo. 

5.1. Quais as propostas/medidas de 
flexibilização? 
 

6. Procedimentos de 
uniformização e controlo do 
conteúdo da aprendizagem 
Descritor: Identifica procedimentos que 
configuram uma uniformização e se 
orientam para o controlo do conteúdo da 
aprendizagem 

6.1. Quais as iniciativas que potenciam a 
uniformização? 
6.2. Quais as iniciativas que promovem a 
definição e o controlo do conteúdo da 
aprendizagem. 
 

7. Procedimentos de 
vocacionalização  
Descritor: Identifica as iniciativas de 
vocacionalização e os seus propósitos. 

7.1. Quais as iniciativas de orientação 
vocacional e quais os seus fins? 
 

8. Procedimentos de avaliação  
Descritor: Caracteriza o processo de 
avaliação, intervenientes e propósitos. 

8.1. Quem e como avalia, o quê, e com que 
finalidades? 
 

9. Conceitos slogan 
Descritor: Identifica a divisa que modela 
o discurso nos documentos oficiais 
europeus e nacionais. 

9.1. Qual a divisa que estrutura a política 
curricular? 
 

Conteúdos 
Descritor 
Compila e organiza 
os elementos que 
permitem esboçar 
uma potencial 
política curricular 
europeia e 
apreender traços 
da sua 
(re)contextualização 
pelas autoridades 
nacionais. 

10. Referentes conceptuais 
Descritor: Enuncia os interesses que 
impregnam o discurso presente nos 
documentos europeus e nacionais 
analisados. 

10.1. Quais as lógicas subjacentes à política 
curricular? 
 

 

1.4. FIDELIDADE E VALIDADE 

Na credibilização dos dados recolhidos e das conclusões da investigação foram tidas em 

consideração as questões de fidelidade e de validade, as quais se influenciam mutuamente na 

análise de conteúdo, como aclara Klaus Krippendorff (1990:192): “si por un lado la fiabilidad 
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asegura que los resultados analíticos representan algo real, la validez asegura que dichos 

resultados representan lo que pretenden representar”. 

No que concerne à fidelidade, Glória Pérez Serrano (1998:153) relembra que esta 

“asegura que los resultados representan algo real e inequívoco”, sendo, segundo a autora, 

confirmada mediante o cálculo da percentagem de vezes que os codificadores coincidem quando 

manuseiam o mesmo material de análise. Rodolphe Ghiglione e Benjamin Matalon (1995:216) 

consideram que além da fidelidade do codificador, a qual tanto deve ser procurada no plano do 

inter-codificador, que ocorre quando, convenientemente socializados com as normas do 

investigador, “um conjunto de codificadores, operando sobre um mesmo texto, deve chegar aos 

mesmos resultados”, como no plano do intracodificador, “um mesmo codificador, analisando o 

mesmo texto em dois momentos diferentes, deve reproduzir a sua primeira análise”, é 

necessário ainda examinar a fidelidade das categorias e das unidades de registo, sendo a 

palavra-chave a sua não ambiguidade, “a categoria utilizada não é ambígua, quer dizer, permite 

classificar sem dificuldade a unidade de registo” (Ibid.:216). Por outras palavras, para assegurar 

a fidelidade, “o problema será menos o da formação do codificador que o da preocupação com 

as categorias de análise e unidades de registo. Se estas forem perfeitamente não ambíguas, 

tudo o resto se limita à aquisição de um ‘saber fazer’” (Ibid.:217). Krippendorff (1990:215) 

salienta que o propósito da fidelidade “es establecer si los datos obtenidos en el curso de una 

investigación ofrecen una base segura para formular inferencias, hacer recomendaciones, apoyar 

decisiones o aceptar algo como un hecho”. 

 Quanto à validade, entendida como “a adequação entre os objectivos e os fins sem 

distorção dos factos” (Ghiglione & Matalon, 1995:218), confirma-se quando as inferências se 

mantêm face a outras informações obtidas de modo independente, comprovando assim a 

capacidade das categorias reproduzirem o significado contido no material analisado 

(Krippendorff, 1990; Serrano, 1998). Jorge Vala (1990:113) enfatiza a validade interna que testa 

a exaustividade e exclusividade das categorias, confirmando “no primeiro caso, que todas as 

unidades de registo possam ser colocadas numa das categorias; e, no segundo caso, que uma 

mesma unidade de registo só possa caber numa categoria”.  

 Procurou-se assegurar a fidelidade das categorias e do intracodificador, revendo em 

quatro momentos, separados temporalmente, a primeira análise, tendo-se alcançado no terceiro 

momento de análise uma estabilidade confirmada na quarta análise e cujo produto se reproduz 
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no ANEXO III. No referente às questões associadas à fidelidade inter-codificadores e à validade, 

apenas poderão ser definitivamente estabelecidas mediante a replicação desta investigação. 

 Consumada a fase de exploração do material nas condições supramencionadas 

procedeu-se à última etapa no procedimento de análise, o tratamento dos resultados obtidos de 

modo a “serem significativos (‘falantes’) e válidos” (Bardin, 2011:127), permitindo “formular 

inferencias” (Krippendorff, 1990:38), as quais possibilitam como argúi Bardin (2011:41) a 

“passagem, explícita e controlada” da descrição (levantamento e organização das características 

dos textos políticos) à “interpretação (a significação concedida a estas características)”. 
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2. TRATAMENTO DOS RESULTADOS, INFERÊNCIA E INTERPRETAÇÃO 

2.1. UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO: ANÁLISE 

DOS PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA EUROPEIA E DE ACOMODAÇÃO NACIONAL 257 

2.1.1. PROPOSTA EUROPEIA PARA OS PROBLEMAS COMUNS DOS SISTEMAS DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO DOS ESTADOS-MEMBROS 

A.1 CARACTERÍSTICAS DA TRANSFERÊNCIA 

 Na sequência da aprovação do “Programa de Trabalho Pormenorizado sobre o 

Seguimento dos Objectivos dos Sistemas de Educação e Formação” e dos textos subsequentes, 

pretende-se, num primeiro momento apreender o processo de transferência das propostas 

europeias inscritas nos Programas de Educação e Formação para 2010 (EF2010) e Educação e 

Formação para 2020 (EF2020). A categoria A.1. “Características da transferência” procura 

caracterizar o processo de transferência, identificando os autores institucionais e a natureza das 

suas funções, o(s) objecto(s) transferido(s), o modo como se transfere, implementa, divulga e 

acompanha a transferência e os elementos que a podem inibir, através de um conjunto de sete 

subcategorias que se passam a enunciar, descrever e interpretar. A subcategoria A.1.1. 

“Progenitores institucionais e natureza das suas funções” procura identificar os 

(co)autores institucionais do projecto a transferir e as funções que lhes são acometidas (“Quais 

as instituições europeias envolvidas e quais as suas funções?”). 

 Os textos políticos europeus identificam três instituições (recorde-se que no total são sete 

as instituições europeias) são elas o Conselho Europeu, o Conselho “Educação”/Conselho da 

União Europeia e a Comissão Europeia258. O processo foi despoletado pelo Conselho Europeu, 

                                                
257 As citações dos textos políticos que substanciam a descrição são transcritas em itálico e atendendo à sua dimensão variável 
(uma parte da frase, uma só frase, duas ou mais frases articuladas e parágrafos), optou-se por não observar a regra aplicada às 
citações longas de modo a não quebrar a linearidade e sentido do discurso. 
258 O Conselho Europeu funciona como fórum de discussão ao nível político mais elevado e tem um papel primordial, definindo a 
direcção e as prioridades políticas gerais e resolvendo determinadas questões que pela sua complexidade não podem ser 
resolvidas a um nível inferior de cooperação intergovernamental. Reúne os chefes de Estado ou de Governo de cada país da UE, 
o Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu que preside às reuniões, e as decisões são alcançadas 
por consenso. O Conselho da União Europeia reúne-se em função dos temas abordados em dez formações diferentes, em que 
participam os ministros dos Estados-membros e os Comissários Europeus responsáveis pelos domínios em causa. À formação 
constituída pelos ministros da educação designa-se Conselho “Educação”. As reuniões são presididas pelo ministro competente 
do país que ocupa a presidência rotativa da UE. As decisões do Conselho são preparadas por uma estrutura de grupos de 
trabalho e de comités constituídos por delegados dos Estados-membros, cabendo-lhes resolver questões técnicas e transmitir o 
dossier ao Comité de Representantes Permanentes dos Governos dos Estados-membros (COREPER). O COREPER é constituído 
por embaixadores designados pelos Estados-membros e assegura a coerência dos trabalhos e prepara a discussão das matérias 
mais importantes antes de serem agendadas nas reuniões do Conselho. O Conselho partilha a função legislativa com o 
Parlamento Europeu e nessa qualidade adopta actos legislativos que podem assumir a forma de regulamentos, directivas e 
decisões. A Comissão Europeia é constituída por vinte e sete comissários, a actividade dos comissários encontra-se dividida por 
diversas áreas políticas, entre as quais a “educação, cultura, multilinguismo e juventude”. A Comissão tem o “direito de 
iniciativa”, isto é, pode propor novas leis para proteger os interesses da UE, mas apenas sobre materiais que não possam ser 
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reunido em Lisboa, em Março de 2000, que “verificando que a União Europeia se encontrava 

perante ‘uma enorme mudança resultante da globalização e dos desafios de uma nova 

economia baseada no conhecimento’, definiu um objectivo estratégico” (EF2010 – 1R, p.2), 

tornar o espaço económico europeu, até 2010, no mais dinâmico e competitivo do mundo 

baseado no conhecimento e, para tal, “o Conselho Europeu solicitou na mesma ocasião ao 

Conselho (Educação) que ‘procedesse a uma reflexão geral sobre os objectivos futuros concretos 

dos sistemas educativos, que incidisse nas preocupações e prioridades comuns e 

simultaneamente respeitasse a diversidade nacional’ ” (PT2002, p.3). Entretanto, “o Conselho 

Europeu de Estocolmo, de Março de 2001, consignou três objectivos estratégicos (e treze 

objectivos concretos associados) para os sistemas do ensino e formação.” (EF2010 – 1R, p.2). 

 Fruto de labor colaborativo entre o Conselho “Educação” e a Comissão Europeia “o 

programa de trabalho pormenorizado foi aprovado conjuntamente pelo Conselho e pela 

Comissão em 14 de Fevereiro de 2002. Nele se definem as questões-chave que é necessário 

abordar para concretizar os três objectivos estratégicos e os 13 objectivos conexos que foram 

acordados” (PT2002, p.4), sendo, posteriormente, apresentado ao “Conselho Europeu, reunido 

em Barcelona em Março de 2002” (PT2002, p.4), o qual “aprovou um programa de trabalho 

para implementar essas metas” (EF2010 – 1R, p.2), fixando a sua denominação em “programa 

de trabalho ‘Educação e Formação para 2010’” (EF2020, p.1). 

 Entretanto foi “o Conselho Europeu de 20 e 21 de Março de 2003, que preconizou a 

‘utilização de parâmetros de aferição para identificar as boas práticas e assegurar um 

investimento efectivo e eficiente em recursos humanos’” (NR2003, p.3). Em resposta, “os 

Ministros da Educação deram um passo decisivo, em Maio de 2003, ao estabelecerem cinco 

níveis de referência europeus a atingir até 2010” (EF2010 – 1R, p.4). 

 Aproximando-se o termo de vigência do “Programa de Trabalho Educação e Formação 

para 2010”, o Conselho da União Europeia aprovou um novo programa “em 2009, o Conselho 

estabeleceu o Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da 

formação (EF 2020)” (EF2020 – 1R, p.9). 

 Face ao exposto infere-se dois campos complementares de deliberação, um de natureza 

eminentemente político e outro mais técnico, embora imbuído de uma faceta política e 

normativa. O Conselho “Educação”/Conselho da União Europeia reflecte sobre os objectivos 

futuros, define as questões-chave e estabelece os níveis de referência dos resultados médios 
                                                                                                                                          
tratados de forma eficaz a nível nacional, regional ou local (princípio da subsidiariedade) (Informação disponível em 
www.parlamento.pt/europa/paginas/InstituicoesEuropeias.aspx) 
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europeus, ou seja, realiza o labor técnico inscrito no rol das suas competências e na sua área de 

intervenção, partilhando essa competência com a Comissão Europeia mediante a formulação e 

justificação de um programa de trabalho, entrando aqui já no campo das decisões. 

 O Conselho Europeu solicita os pareceres técnicos ao Conselho “Educação”, consigna 

objectivos estratégicos, aprova as propostas de trabalho apresentadas pelo Conselho 

“Educação” e pela Comissão, isto é, realiza o labor político, priorizando a agenda política e 

avalizando as propostas finais que ganham cunho oficial. 

 A subcategoria A.1.2. “Objecto(s)” identifica o(s) objecto(s) a transferir no âmbito dos 

Programas EF2010 & EF2020 (“O que é que se transfere?”).  

Os objectos identificados agregam-se em objectivos, instrumentos, processos, critérios 

de referência, competências e princípio estruturante. Ao nível dos objectivos e até 2010 são 

transferidos “três objectivos estratégicos, subdivididos em treze objectivos conexos: aumentar a 

qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de formação na UE, facilitar o acesso de 

todos a sistemas de educação e de formação, abrir ao mundo exterior os sistemas de educação 

e de formação” (PT2002, p.3), e para o decénio 2010-2020 “quatro objectivos estratégicos (…) 

1. tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade; 2. melhorar a 

qualidade e a eficácia da educação e da formação; 3. promover a igualdade, a coesão social e a 

cidadania activa; 4. incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito empreendedor, a 

todos os níveis da educação e da formação” (EF2020, p.3). 

Quanto aos instrumentos, um método de operacionalização “o novo método aberto de 

coordenação será aplicado como instrumento” (PT2002, p.5) e “basear-se-á em instrumentos” 

(PT2002, p.5). 

No referente aos processos, o Processo de Copenhaga, no domínio da educação e 

formação profissionais, e o Processo de Bolonha no ensino superior são por decisão institucional 

europeia integrados no Programa Educação e Formação, o qual abarca “todos os sistemas e 

níveis de educação e formação” (EF2010 – 1R, p.4). Assim, no que concerne ao Processo de 

Copenhaga “as metas e prioridades ao abrigo deste processo deverão contribuir para alcançar 

os objectivos definidos no presente quadro” (EF2020, p.4), e no referente ao ensino superior 

considera-se necessário “estabelecer uma estreita sinergia com o processo de Bolonha, em 

especial no que respeita a instrumentos em matéria de garantia de qualidade, reconhecimento, 

mobilidade e transferência” (EF2020, p. 5). 
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 Relativamente aos critérios de referência determina-se no Programa EF2010 “a adopção 

a nível europeu de índices de referência (benchmarks) em cinco áreas fulcrais” (EF2010 – 1R, 

p.1) e para o Programa EF2020 também são estabelecidos “um conjunto de níveis de referência 

do desempenho médio europeu ‘critérios de referência europeus’ ” (EF2020, p.7). 

 No que concerne às competências são definidas “as competências essenciais” (PT2002, 

p.4) ou de base que devem integrar a educação e formação de todos os indivíduos. E no 

referente ao princípio estruturante de toda a educação e formação elege-se “o princípio da 

aprendizagem ao longo da vida” (PT2002, p.4). 

 Compreende-se, pois, que os Programas EF2010 e o seu sucedâneo, EF2020, não se 

restringem à partilha de meros objectivos comuns, incluem critérios, instrumentos, 

competências, processos e um princípio estruturante, que se entrelaçam numa complexa rede 

que ao ser tocada acaba por introduzir mutações nos sistemas de educação e formação 

nacionais e, esquecida a humildade manifestada no prólogo do “Programa de Trabalho 

Pormenorizado sobre o Seguimento dos Objectivos dos Sistemas de Educação e Formação” de 

mera partilha de objectivos acordados pelos Estados-membros, os Programas acabam por 

revelar a sua verdadeira identidade, insinuando-se em 2004 já como um “quadro de referência 

estratégico para o desenvolvimento das políticas de educação e formação a nível comunitário” 

(EF2010 – 1R, p.2) oficializando-se, em 2009, como “um quadro estratégico para a cooperação 

europeia no domínio da educação e da formação (EF2020)” (Europa2020 (2), p.5), 

abandonando entretanto a expressão “quadro de referência” e assumindo uma faceta imperativa 

como “quadro estratégico”. 

 A subcategoria A.1.3. “Modalidade de transferência” define o modo como ocorre a 

transferência e como deve ser perspectivada a acomodação pelos Estados-membros (“Como se 

transfere?”). 

 No que concerne ao Programa EF2010, as instituições europeias declaram que este 

respeita integralmente a responsabilidade dos Estados-membros pelo conteúdo do ensino e pela 

organização do sistema educativo e da formação profissional, procurando afastar quaisquer 

acusações de tentativa de harmonização, asseverando que a intervenção europeia está “em 

conformidade com o disposto nos artigos 149.º e 150.º do Tratado”259 (PT2002, p.3). Enfatizam, 

no entanto, que “a definição de referências e princípios europeus comuns pode constituir um 

                                                
259 Remete para o Tratado de Amesterdão em vigor entre 1997 e 2009, sendo substituído pelo Tratado de Lisboa (aprovado em 
2007 e em vigor a partir de 2009), o qual mantém o teor do legislado nos Artigos 149º e 150º, apenas modificando a sua 
numeração que passa respectivamente para os Artigos 165º e 166º. 
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apoio útil às políticas nacionais. Embora estes não criem obrigações para os Estados-Membros, 

contribuem para desenvolver a confiança mútua entre os principais intervenientes e promover as 

reformas” (EF2010 – 1R, p.10). Sugerem que “essas referências e princípios europeus comuns 

deverão ser desenvolvidos prioritariamente e implementados a nível nacional, tendo em conta as 

situações nacionais e respeitando as competências dos Estados-Membros” (EF2010 – 1R, p.10), 

pelo que recomendam que “o Programa ‘Educação e Formação para 2010’ [seja] devidamente 

tido em conta na formulação das políticas nacionais” (EF2010 – 1R, p.2). 

 Aquando do lançamento do Programa EF2020, e em momento de balanço (positivo na 

óptica europeia), é proclamado que “desde 2002, a cooperação política a nível europeu nos 

domínios da educação e da formação tem vindo a prestar um apoio valioso às reformas 

educativas nacionais” (EF2010 – 4R, p.1), prosseguindo-se que “com base nesta abordagem, e 

respeitando plenamente a responsabilidade dos Estados-Membros pelos seus sistemas de 

ensino, o Conselho aprovou, em Maio de 2009, um quadro estratégico para a cooperação 

europeia no domínio da educação e da formação (“EF2020”)” (EF2010 – 4R, p.1), reiterando, 

num exercício de persuasão, respeitar “plenamente a responsabilidade dos Estados-Membros 

pelos seus sistemas de educação e o carácter voluntário da cooperação europeia em matéria de 

educação e formação” (EF2020, p.4), pois nunca é demais “sublinhar a competência dos 

Estados-Membros para desenvolver e implementar as reformas no domínio da educação e 

formação” (Europa2020 (2), p.5), tal como não devem ser desprezados os benefícios comuns 

que poderão advir, visto que “valorizando a diversidade europeia e as oportunidades únicas que 

ela proporciona e respeitando plenamente a responsabilidade dos Estados-Membros pelos seus 

sistemas de educação, um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da 

educação e da formação – actualizado com base nos apreciáveis progressos feitos ao abrigo do 

programa de trabalho ‘Educação e Formação para 2010’ – poderia aumentar a eficácia de tal 

cooperação e continuar a beneficiar e a apoiar os sistemas de educação e formação dos 

Estados-Membros até ao horizonte de 2020” (EF2020, p.2) e, desse modo, concretizar o 

principal propósito dos objectivos estratégicos “garantir que estes dêem um contributo eficaz 

para as reformas nacionais” (EF2020, p.4). Promete-se um respeito pela diversidade nacional 

obtendo-se em contrapartida uma convergência de propósitos. 
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 Face aos argumentos desenvolvidos pelas instituições europeias, a modalidade de 

transferência utilizada sugere uma estratégia de cooptação260, isto é, a adesão voluntária de cada 

Estado-membro é capturada através de um discurso sedutor que enfatiza as virtudes dos 

Programas EF2010 & EF2020 e garante o gozo pleno das prerrogativas de cada Estado-membro 

sobre os seus sistemas de educação e formação, no entanto, os Programas devem presidir à 

formulação das políticas nacionais, tal como devem ser encetadas e implementadas as reformas 

educativas nacionais que se impõem e que os viabilizam, é nesta cambiante que acaba por se 

diluir a autonomia de cada Estado-membro, pois doravante na formulação das políticas nacionais 

e nas reformas desenvolvidas têm de atender às prioridades, princípios e objectivos definidos 

nos Programas. 

 A subcategoria A.1.4 “Viabilização” identifica os instrumentos, as estratégias e os 

meios que viabilizam a transferência (“Como se implementa a transferência?”). 

 As instituições europeias preconizam um leque de mecanismos para efectivar a 

implementação da transferência que deve, primeiramente, usufruir de uma posição de relevo 

nas prioridades e políticas nacionais, pois “o programa ‘Educação e Formação para 2010’ só 

poderá produzir todos os seus frutos a nível nacional e a nível comunitário se lhe for atribuído o 

lugar que lhe é devido na estratégia global de Lisboa” (EF2010 – 1R, p.12). O instrumento mor 

é o Método Aberto de Coordenação, “a consecução dos objectivos acordados incentivará a 

cooperação política através do método aberto de coordenação” (PT2002, p.3), cujo menu de 

estratégias assenta “na identificação de preocupações e objectivos comuns, na divulgação de 

boas práticas” (PT2002, p.3), numa bateria de “indicadores e critérios de referência 

(benchmarks), bem como na comparação das melhores práticas, na monitorização periódica, na 

avaliação e análise pelos pares, etc. organizadas como um processo de aprendizagem 

recíproca” (PT2002, p.5), e no “desenvolvimento de instrumentos complementares à escala da 

UE, da aprendizagem mútua e de intercâmbio de boas práticas através do método aberto de 

coordenação” (EF2020, p.2). 

 No primeiro relatório de acompanhamento, elaborado em 2004, é enfatizada a 

importância do Método Aberto de Coordenação “é essencial que [se] utilize plenamente todo o 

potencial do método aberto de coordenação, adaptado aos domínios do ensino e da formação, a 

fim de optimizar a eficácia da acção” (EF2010 – 1R, p.12). Por ocasião do lançamento do 

                                                
260 O conceito de cooptação é adoptado de Philip Selznick (1971:93) que concebe a cooptação como “um processo de absorção 
de novos elementos na liderança ou estrutura de decisões políticas de uma organização, como meio de evitar ameaças à sua 
estabilidade ou existência”, coresponsabilizando-os pelos resultados, mas sem haver uma partilha substantiva do poder. 
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Programa EF2020, o Método Aberto de Coordenação continua a ser o instrumento maior de 

trabalho, porém detecta-se uma inovada preocupação quer em estabilizar as suas estratégias “o 

método aberto de coordenação deverá ter por base: os quatro objectivos estratégicos para a 

cooperação europeia (…); instrumentos de referência e abordagens comuns; aprendizagem entre 

pares e intercâmbios de boas práticas, incluindo a difusão dos resultados; acompanhamento 

regular e apresentação periódica de relatórios; elementos concretos e dados provenientes de 

todas as agências europeias pertinentes, de redes europeias e de organizações internacionais” 

(EF2020, p.4), quer em detalhar de modo preciso a sua orgânica: “os métodos de trabalho 

utilizados no âmbito da cooperação europeia deverão basear-se nos seguintes elementos: a) 

Ciclos de trabalho: o período que vai até 2020 será dividido numa série de ciclos, abrangendo o 

primeiro ciclo o período de três anos de 2009 a 2011. b) Domínios prioritários: para cada ciclo 

(…). c) Aprendizagem mútua (…). d) Difusão dos resultados (…); e) Relatório sobre os progressos 

alcançados; f) Acompanhamento do processo” (EF2020, p.5). Rematando-se que, por um lado, 

“para que o método aberto de coordenação tenha êxito no domínio da educação e da formação, 

são necessários um compromisso político por parte dos Estados-Membros e métodos de 

trabalho eficazes a nível europeu” (EF2020, p.5) e, por outro lado, que “a fim de promover a 

obtenção de resultados através do método aberto de coordenação, bem como a apropriação do 

método tanto a nível nacional como a nível europeu, os Estados-Membros e a Comissão 

colaborarão estreitamente na condução, prossecução e avaliação do processo e dos seus 

resultados” (EF2020, p.5). 

 A nível dos meios, as instituições europeias disponibilizam vários meios: (1) meios 

técnicos “a implementação do programa de trabalho pormenorizado será igualmente apoiada 

através de outras formas de cooperação europeia: programas comunitários, planos de acção, 

visita de decisores, estudos comparativos e prospectivos, estudos estatísticos e outros, projectos-

piloto, etc., muitos dos quais se baseiam e complementam o trabalho de outras organizações 

internacionais (tais como a OCDE e o Conselho da Europa), redes, esquemas de cooperação, ou 

projectos-piloto entre os Estados-Membros ou com países candidatos” (PT2002, p.6); (2) meios 

humanos “foram criados grupos de trabalho em vagas sucessivas a partir da segunda metade 

de 2001 a fim de apoiar a implementação dos objectivos comuns” (EF2010 – 1R, p.4); (3) 

meios financeiros “se necessário, poderão ser utilizados recursos financeiros provenientes dos 

Fundos Estruturais Europeus para introduzir nos sistemas de educação e formação melhorias 

consentâneas com os objectivos estratégicos globais e com as prioridades dos Estados-
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Membros” (EF2020, p.5); (5) meios de cooperação institucional desenvolvidos a várias escalas, 

“o Conselho e a Comissão salientam a necessidade de um reforço da acção nacional nos 

domínios essenciais da ‘Educação e Formação para 2010’ e de uma maior intervenção 

comunitária de apoio aos esforços nacionais, nomeadamente através de intercâmbios de boas 

práticas” (EF2010 – 1R p.4); assim a nível nacional é sugerido que “sejam criados em todos os 

países mecanismos destinados a coordenar a implementação do programa de trabalho a nível 

nacional, com a participação dos diferentes ministérios envolvidos e das partes interessadas 

mais relevantes, em especial os parceiros sociais” (EF2010 – 2R, p.9); ao nível da cooperação 

institucional inter-estatal aconselha-se que “poderão também ser desenvolvidas e aplicadas 

formas adequadas de análise pelos pares, a fim de permitir que pequenos grupos de países 

trabalhem em conjunto sobre questões de interesse comum” (EF2010 – 1R, p.12) e, na 

sequência dessa proposta, “os grupos de trabalho que executaram a primeira fase do programa 

de trabalho estão a ser substituídos por grupos de países (“clusters”), centrados em questões 

essenciais para os seus interesses e prioridades nacionais. Esses grupos estão a organizar 

actividades concretas de aprendizagem entre pares (…), que permitem que os países se auxiliem 

mutuamente na aplicação de reformas através da identificação dos factores de sucesso e do 

intercâmbio de boas práticas” (EF2010 – 2R, p.7); a cooperação institucional comunitária “a 

cooperação europeia sobre os domínios prioritários (…) pode ser levada a cabo recorrendo a 

meios como actividades de aprendizagem entre pares, conferências e seminários, fóruns de alto 

nível ou grupos de peritos, painéis, estudos e análises, cooperação através da Internet e, sempre 

que adequado, com o envolvimento de partes interessadas pertinentes” (EF2020, p.5). 

 Em suma, as instituições europeias procuram através de apoios vários, técnicos, 

financeiros, humanos e de cooperação institucional, e ainda um manancial de estratégias 

decorrentes do instrumento chave, o Método Aberto de Coordenação, blindar um mecanismo 

que garanta a plena implementação da transferência. Mecanismo esse que se foi aperfeiçoando 

e que, chegados ao Programa EF2020, se fecha em torno do Método Aberto de Coordenação o 

qual passa a ser um instrumento com um forte matiz de controlo ao fasear o trabalho de 

implementação em ciclos, priorizando domínios e, principalmente, através da avaliação do 

processo e dos resultados, tornando-se num instrumento com uma feição coerciva/reguladora 

devido à pressão avaliativa que conflitua com o carácter benévolo da apregoada adesão 

voluntária dos Estados-membros, coarctando a sua margem de autonomia nacional, pois ao 

exigir resultados impõe a efectivação de medidas. 
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 A subcategoria A.1.5 “Visibilidade” identifica os meios de divulgação da transferência 

(“Como se divulga a transferência?”).  

Os meios identificados remetem sobretudo para a escala nacional “de futuro, os países 

deverão mobilizar melhor as suas energias e superar o actual défice de envolvimento de todos os 

intervenientes e da sociedade civil em geral, a fim de aumentar a nível nacional a visibilidade e o 

impacto do programa de trabalho europeu. São necessárias acções contínuas de informação e 

de valorização, tanto a nível nacional como a nível comunitário, para informar os cidadãos e tirar 

o maior partido dessa informação” (EF2010 – 1R, p.12). 

 As instituições europeias consideram pertinente acções de sensibilização junto de todos 

os intervenientes nacionais, nomeadamente a sociedade civil e designadamente através de 

acções regulares de promoção, a fim de galvanizar e nacionalizar a transferência junto dos seus 

cidadãos, afastando qualquer suspeição de ingerência externa (ainda que europeia) nos sistemas 

de educação e formação de cada Estado-membro, os quais ainda são perspectivados como um 

reduto da identidade nacional. 

 A subcategoria A.1.6. “Elementos inibidores” identifica os elementos que podem 

colocar entraves à implementação da transferência (“Quais elementos que podem inibir a 

implementação da transferência?”). 

 As autoridades europeias sinalizam alguns factores que podem interferir na 

implementação da transferência, e que se podem agregar em três conjuntos de factores: (1) o 

factor tempo, “a transformação dos sistemas de educação e formação é um processo a médio 

ou mesmo a longo prazo” (EF2010 – 1R p.3); (2) o factor indígena, ou seja, o ponto de partida 

de cada Estado-membro, “as reformas no domínio da educação tendem a produzir efeitos 

lentamente e (…) as diferenças entre países e situações de partida numa União alargada são 

significativas” (EF2010 – 2R, p.7); (3) o factor financeiro, relativamente ao Programa EF2010 

declara-se que “alguns [países] sublinham que os condicionalismos financeiros limitam a sua 

capacidade para aplicar todas as políticas necessárias” (EF2010 - 2R, p.3) e que “para muitos 

países, o financiamento continua a ser um desafio crucial e um obstáculo à implementação de 

uma agenda de modernização” (EF2010 – 2R, p.5). Com o Programa EF2020 e fruto de um 

ciclo económico recessivo, o factor financeiro assume um peso maior, “atualmente, todos os 

setores das despesas públicas estão sob controlo, incluindo a educação e a formação. A maior 

parte dos Estados-Membros tem dificuldades em manter os atuais níveis das despesas, tendo 

ainda menos possibilidades de os aumentar” (EF2020 – 1R, p.10). 
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 As instituições europeias são conscientes de que cada Programa (EF2010 e EF2020) 

desenhado para uma década, pode não ser totalmente exequível face ao facto de as reformas 

precisarem de tempo para produzirem efeitos, o que se correlaciona igualmente com o ponto de 

partida de cada país, recorde-se que são trinta e um os países envolvidos. Mas o elemento que 

maior inquietação suscita é o financiamento dessas mudanças, sendo lançado o alerta de que 

“os cortes nos orçamentos da educação podem comprometer o potencial de crescimento e a 

competitividade da economia” (EF2020 – 1R, p.10), visto que a intervenção nos sistemas de 

educação e formação insere-se numa estratégia mais abrangente, a Estratégia de Lisboa e a sua 

herdeira, a Estratégia Europa 2020. 

 A subcategoria A.1.7. “Monitorização” enuncia o modo como será acompanhada a 

implementação da transferência (“Como se monitoriza a implementação da transferência?”). 

 As instituições europeias determinam que “ao longo de todo o processo será assegurada 

a monitorização dos progressos alcançados no sentido da consecução dos objectivos, utilizando-

se em cada caso os instrumentos quantitativos e/ou qualitativos disponíveis mais relevantes” 

(PT2002, p.6), para tal será criada “uma lista de indicadores e níveis de referência dos 

resultados médios europeus, aplicáveis na monitorização dos progressos registados no sector da 

educação e da formação quanto à prossecução dos objectivos de Lisboa” (NR2003, p.3). Nessa 

lista, concluída em 2003, “o Conselho acordou em estabelecer uma série de níveis de referência 

dos resultados médios europeus, tendo simultaneamente em conta o ponto de partida de cada 

um dos Estados-Membros, que deverão ser utilizados como instrumento de monitorização da 

execução do programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos objectivos dos 

sistemas de educação e de formação na Europa” (NR2003, p.3). 

 Fica ainda estabelecido que essa monitorização será da competência do Conselho 

“Educação” e da Comissão Europeia, ocorrendo com a periodicidade de dois anos, através de 

relatórios que serão apresentados nos Conselhos Europeus de Primavera: “o Conselho e a 

Comissão apresentarão bienalmente ao Conselho Europeu um relatório sobre os progressos 

realizados na execução do Programa ‘Educação e Formação para 2010’” (EF2010 - 1R, p.2). O 

primeiro relatório foi apresentado em 2004: “o Conselho e a Comissão apresentarão 

conjuntamente ao Conselho Europeu de Primavera de 2004 um relatório intercalar sobre a 

execução do plano de trabalho” (PT2002, p.18). 

 É patente a importância atribuída ao acompanhamento da implementação da 

transferência, assegurando-se que os níveis de referência europeus são observados com 
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seriedade pelos Estados-membros na formulação das suas políticas e implementação das suas 

reformas, sendo a monitorização periodicamente regulada pelas instituições mais envolvidas no 

processo e com maior conhecimento técnico do mesmo, uma forma de estreitar a margem de 

manobra dos Estados-membros, os quais serão avaliados em função do seu grau de 

convergência relativamente aos objectivos e aos níveis de referência dos resultados médios 

europeus definidos. 

 

A.2. MOTIVAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA 

 A categoria A.2. “Motivações da transferência” enuncia as motivações de natureza 

económica, social e política subjacentes à transferência. A subcategoria A.2.1. “Mandato 

económico” define o que é desejável alcançar em termos económicos (“Quais os objectivos 

económicos que se pretende alcançar com a transferência?”). 

 A Estratégia de Lisboa, fruto do Conselho Europeu de Lisboa realizado em 2000, traça 

um ambicioso objectivo estratégico para a Europa “tornar-se na economia baseada no 

conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento 

económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social” (PT2002, 

p.3) / (EF2010 – 1R, p.2). 

 Em 2004 surgem os primeiros sinais de preocupação quanto à materialização desse 

objectivo “a União Europeia tem de recuperar o atraso em relação aos seus principais 

concorrentes” (EF2010 – 1R, p.6), subentende-se os Estados Unidos e o Japão. Em 2009, o 

discurso é mais humilde e realista, “há ainda grandes desafios por vencer para que a Europa 

concretize a ambição de se tornar na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica 

do mundo” (EF2020, p.2) e recentra-se mais nos problemas conjunturais ligados à crise 

económica europeia “garantir (…) uma prosperidade económica sustentável e a 

empregabilidade” (EF2020, p.3). 

 O mandato económico endereçado pelas instituições europeias é de simples enunciação 

e de complexa materialização, assegurar a inserção bem sucedida na economia baseada no 

conhecimento, reforçando a competitividade europeia e, simultaneamente, garantindo a 

empregabilidade de todos os seus cidadãos. 

 A subcategoria A.2.2. “Mandato social” define o que é desejável alcançar em termos 

sociais (“Quais os objectivos sociais que se pretende alcançar com a transferência?”). 
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 Relativamente ao Programa EF2010, as instituições europeias salientam a importância 

da educação e da formação na realização das dimensões pessoal, profissional e social dos 

cidadãos, “os objectivos gerais atribuídos pela sociedade à educação e à formação não se 

restringem a dotar os Europeus dos meios para realizarem a sua vida profissional, mas dizem 

particularmente respeito ao seu desenvolvimento pessoal, com vista a uma vida melhor e a uma 

cidadania activa” (PT2002, pp.4-5). Mas o foco de toda a atenção é a coesão social, salienta-se 

a necessidade em “apoiar a cidadania activa, a igualdade de oportunidades e a coesão social” 

(PT2002, p.18), em fomentar “o pleno emprego e aumentar a coesão social” (NR2003, p.4), em 

assegurar “o desenvolvimento do modelo social europeu” (EF2010 – 2R, p.7) e em “auxiliar 

todos os cidadãos a melhorarem as suas competências (…) acções cruciais para o crescimento 

e o emprego, bem como para a equidade e a inclusão social” (EF2010 – 4R, p.1). 

 O Programa EF2020 reitera a importância dos sistemas de educação e formação na 

“realização pessoal, social e profissional de todos os cidadãos” (EF2020, p.3), mas ganha maior 

relevo a realização profissional (ou melhor a empregabilidade): “as políticas de educação e 

formação devem permitir que todos os cidadãos, independentemente da sua situação pessoal, 

social ou económica, adquiram, actualizem e desenvolvam ao longo da vida aptidões 

profissionais específicas, bem como as competências essenciais necessárias para promover a 

sua empregabilidade e incentivar o aprofundamento da sua formação, a cidadania activa e o 

diálogo intercultural” (EF2020, p.4). 

 Garantir a coesão social e, eufemisticamente, a realização profissional construída através 

de uma actualização contínua das competências, que não serão garante de emprego mas de 

empregabilidade, num processo em que a carteira profissional é substituída pela carteira de 

competências, são a fórmula para a paz social e condição necessária à consecução do mandato 

económico, pois tudo o que possa ser rastilho à contestação e conflitualidade sociais mina a 

confiança dos mercados financeiros e dos empresários que mesmo nas apostas de risco optam 

por ambientes sociais pacificados, ou seja, controlados, pelo que a coesão supõe o controlo 

social. 

 A subcategoria A.2.3. “Mandato político” define o que é desejável alcançar em 

termos políticos (“Quais os objectivos de natureza política que se pretende alcançar com a 

transferência?”). 

 A cooperação é o termo mais invocado no discurso europeu e reforça a mensagem 

subliminada de consenso. É com grata satisfação que as instituições europeias declaram que “a 
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cooperação política no âmbito da educação e da formação ganhou novo ímpeto na UE com a 

aprovação, em 14 de Fevereiro, do programa de trabalho” (PT2002, p.3), a qual se estabelece 

numa base alargada “o programa de trabalho sobre os objectivos dos sistemas de educação e 

de formação cria, de forma mais estruturada que no passado, um espaço de cooperação entre 

31 países europeus, nele implicando os agentes interessados (representantes da sociedade civil 

e parceiros sociais europeus) e organizações internacionais (como a OCDE, a UNESCO e o 

Conselho da Europa)” (EF2010 – 1R, p.3). 

 Com o Programa EF2020 considera-se que essa cooperação deve ser aprofundada e 

assentar em bases mais empíricas “a cooperação europeia no domínio da educação e da 

formação deverá ser estabelecida de forma pertinente e concreta” (EF2020, p.4) e que “haverá 

que intensificar tanto o diálogo político com países terceiros como a cooperação com 

organizações internacionais, proporcionando assim uma fonte de novas ideias e de comparação” 

(EF2020, p.5), e que todas essas iniciativas deverão “contribuir para delinear uma política 

baseada em factos concretos” (EF2020, p.7). Concluindo-se que a cooperação gerada no campo 

da educação e da formação contribuirá para alcançar objectivos mais vastos, “o quadro 

‘EF2020’ e os seus quatro objectivos estratégicos constituem uma base sólida para a 

cooperação europeia no domínio do ensino e da formação, podendo contribuir grandemente 

para a consecução dos objectivos da Estratégia Europa 2020”” (Europa2020 (1), p.1). 

 Em suma, a cooperação política é julgada alfa e ómega da transferência, ela é condição 

para que a transferência vingue e, simultaneamente, ela decorre desse processo e aprofunda-se, 

ultrapassando mesmo os domínios da educação e formação, envolvendo além dos Estados-

membros, países terceiros, sociedade civil, parceiros sociais europeus e organizações 

internacionais. É destacado o seu valor incalculável, sustentado e justificado em factos concretos 

e compatabilizado com a subsidiariedade, favorece a convergência e é uma fórmula inovadora 

de (re)construir a legitimidade europeia na esfera da educação e formação. 

 

A.3. EFEITOS DA TRANSFERÊNCIA 

 A categoria A.3. “Natureza dos efeitos resultantes da transferência” identifica os 

efeitos (preconizados, efectivos e potenciais) que se conjecturam a médio prazo e a avaliação de 

resultados a curto prazo. A subcategoria A.3.1. “Efeito desejável” verbaliza o que é expectável 

alcançar com a implementação da transferência (“Quais as expectativas europeias?”). 
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 É desejo das instituições europeias “que o Espaço de Educação e Formação seja 

explicitamente reconhecido como um domínio-chave prioritário da Estratégia de Lisboa” 

(PT2002, p.3) e que, nessa nova condição, possa “contribuir de forma decisiva para o sucesso 

da estratégia de Lisboa” (PT2002, p.3) e “dar uma resposta abrangente aos desafios inerentes à 

sociedade do conhecimento, à globalização e ao alargamento da UE” (PT2002, p.3). 

 Acredita-se que na sequência da transferência deverão ser alcançados, até 2010, os 

seguintes objectivos no domínio da educação e da formação: “1) Atingir a máxima qualidade na 

educação e na formação e assegurar que a Europa seja reconhecida, à escala mundial, como 

uma referência pela qualidade e relevância dos seus sistemas e instituições de educação e de 

formação; 2) Garantir que os sistemas de educação e de formação na Europa sejam 

suficientemente compatíveis para permitir que os cidadãos transitem de um sistema para outro 

e tirem partido da sua diversidade; 3) Assegurar que os detentores de qualificações, 

conhecimentos e competências adquiridos em qualquer parte da UE tenham a oportunidade de 

obter o seu reconhecimento efectivo em todos os Estados-Membros para efeitos de carreira e de 

prosseguimento da aprendizagem; 4) Garantir que os europeus de todas as idades tenham 

acesso à aprendizagem ao longo da vida; 5) Abrir a Europa à cooperação, reciprocamente 

benéfica, com todas as outras regiões e assegurar que ela seja o destino preferido dos 

estudantes, académicos e investigadores de outras regiões do mundo” (PT2002, p.5). 

 Em suma, estabelece-se uma paridade entre o desejo de tornar a economia europeia a 

mais dinâmica e competitiva do mundo até 2010 e “alcançar o objectivo de transformar os 

sistemas de educação e de formação da Europa numa referência de qualidade a nível mundial 

até 2010” (EF2010 – 1R, p.1). Pretende-se assegurar que as instituições de educação e 

formação sejam “reconhecidas a nível mundial como centros de excelência” (PT2002, p.16) e, 

consequentemente, possam “promover a nível mundial a presença e o reconhecimento da 

educação e da formação europeias, assim como o seu interesse para estudantes, académicos e 

investigadores originários de outras partes do mundo” (PT2002, p.16). Duas outras expectativas 

que confirmam as anteriores são o anseio em “criar um ‘triângulo do conhecimento’ de 

educação, investigação e inovação” (EF2010 – 4R, p.1) e a vontade em “apoiar a melhoria dos 

sistemas nacionais de educação e formação” (EF2020, p.1). 

 Enfim, entendem as instituições europeias que vencer os desafios subjacentes à 

sociedade e economia do conhecimento implica a instrumentalização dos sistemas de educação 

e formação, estes deverão introduzir melhorias assentes num conceito vago de qualidade de 
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modo a granjearem uma posição de relevo mundial e, assim, assegurarem a sua 

sustentabilidade, pois em tempos de evidente quebra de natalidade e envelhecimento da 

população é necessário encontrar novos públicos, quer através da sua capacidade para se tornar 

local de destino de estudantes, académicos e investigadores de todo o mundo e, assim, erigir o 

triângulo do conhecimento (educação, investigação e inovação), quer mediante a liberalização do 

acesso à aprendizagem ao longo da vida. O cumprimento desses desígnios confere a relevância 

dos sistemas de educação e formação aludida pelas instituições europeias, relevância de 

carácter produtivista e utilitarista, entenda-se. 

 A subcategoria A.3.2. “Efeito institucional” enuncia os efeitos que decorrerão das 

mudanças induzidas pela transferência (“Quais os efeitos directos sobre os sistemas de 

educação e formação?”). 

 O efeito institucional que se intui é uma convergência harmónica “uma maior 

convergência no que respeita aos principais objectivos da UE” (PT2002, p.5), que decorre do 

“desenvolvimento de uma estratégia coerente e global em matéria de educação e formação” 

(PT2002, p.5), que possibilitará a “criação de um espaço europeu da educação e da formação 

(…) [e a] concretização do Espaço Europeu da Investigação” (PT2002, p.15), permitindo 

“construir uma Europa da Educação e da Formação” (EF2010 – R1, p.1). 

 Essa convergência constrói-se, paulatinamente, “muitos dos países fixaram já ou 

procuram agora fixar os seus próprios objectivos com base, em diversos graus, nos valores de 

referência estabelecidos para o desempenho médio europeu nos domínios da educação e da 

formação (benchmarks)” (EF2010 – 2R, p.2). E embora se frise que “os níveis de referência dos 

resultados médios europeus (…) não definem metas nacionais, não preconizam decisões por 

parte dos governos nacionais” (NR2003, pp.3-4), admite-se que “as acções nacionais com base 

em prioridades nacionais venham a contribuir para a sua concretização” (NR2003, pp.3-4). 

Provam-no os “os relatórios nacionais [que] indicam que o programa de trabalho ‘Educação e 

Formação para 2010’ passou a assumir maior visibilidade nas políticas nacionais. Todos os 

Estados-Membros consideram agora, com maior ou menor intensidade, que a estratégia de 

Lisboa é um factor de desenvolvimento das políticas nacionais de educação e de formação” 

(EF2010 – 2R, p.2). O quarto relatório de avaliação que encerra o Programa EF2010 assinala já 

que “muitos países têm vindo a introduzir reformas que recorrem explicitamente ao quadro de 

competências essenciais como referência” (EF2010 – 4R, p.2) e ainda do “quadro europeu de 
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competências essenciais, que, nalguns países, foi um elemento determinante na reforma das 

políticas” (EF2010 – 4R, p.2). 

 Essa convergência é desde já observada no ensino superior, esperando-se “criar um 

Espaço Europeu do Ensino Superior até 2010” (EF2010 – 2R, p.4), efeito esperado da 

implementação do Processo de Bolonha, “o processo de Bolonha continua a estimular reformas 

nas estruturas do ensino superior, em particular no que se refere à introdução de uma estrutura 

de graduação em três ciclos a uma maior garantia da qualidade. Mais do que a estratégia de 

Lisboa, o processo de Bolonha tende a ocupar o primeiro plano no desenvolvimento de políticas 

nacionais neste sector” (EF2010 – 2R, p.4). 

 De igual modo, no ensino e formação profissionais regista-se uma tendência 

convergente, por um lado, porque, “as prioridades nacionais em matéria de reforma do ensino e 

formação profissionais (EFP) parecem reflectir largamente as prioridades do processo de 

Copenhaga. A implementação de princípios e referências comuns acordados a nível europeu 

(por exemplo, a validação do ensino não formal, a garantia da qualidade e da orientação) é já 

uma realidade” (EF2010 – 2R, p.5). Por outro lado, o “Espaço Europeu de Educação e 

Formação continua a ser reforçado, nomeadamente através do desenvolvimento de um Quadro 

Europeu de Qualificações (QEQ)” (EF2010 – 2R, p.7). 

 Indícios de uma consolidação da convergência depreende-se do Programa EF2020, no 

qual o Conselho da União Europeia argúi que se “institui pela primeira vez um quadro sólido 

para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação com base em objectivos 

comuns” (EF2020, p.1). A criação de um Espaço Europeu de Educação e Formação e a 

concretização de um Espaço Europeu de Investigação serão o corolário da convergência 

alcançada na sequência da adopção de uma estratégia global única, assente em objectivos 

comuns referendados na adopção de níveis de referência dos resultados médios europeus pelos 

sistemas de educação e formação de cada Estado-membro e com a implementação dos 

Processos de Bolonha e Copenhaga. 

 A subcategoria A.3.3. “Efeito dominante potencial” enuncia possíveis efeitos na 

orientação a imprimir nos sistemas de educação e formação (“Quais são os efeitos potenciais 

sobre os sistemas de educação e formação?”). 

 As instituições europeias entendem que a transferência irá “apoiar os Estados-Membros 

na melhoria dos respectivos sistemas de educação e de formação” (PT2002, p.6), na senda de 

os tornar pólos de excelência, o que se conjuga com “os esforços para concretizar o potencial da 
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actividade transnacional em matéria de educação e de formação” (PT2002, p.6). Concretizar 

esse potencial de actividade transnacional presume a transição de um Espaço para um Mercado 

Europeu de Educação e Formação que será o culminar de um processo desencadeado pelo 

Programa EF2010 e prosseguido pelo Programa EF2020, o que se coaduna perfeitamente com 

o estabelecido no Acordo Geral do Comércio e dos Serviços subscrito pela União Europeia e que 

prevê a liberalização dos sectores dos serviços, incluindo a educação. 

 A subcategoria A.3.4. “Avaliação institucional” recolhe as avaliações produzidas 

pelas instituições europeias em diferentes momentos: 2006, 2008, 2010 e 2012 (“Qual o 

balanço que as instituições europeias fazem da transferência?”). 

 O Conselho “Educação” e a Comissão Europeia constatam em 2006 que “embora a 

maioria dos países utilize dados comparativos internacionais sobre os resultados para avaliar o 

desempenho dos sistemas nacionais, muitos não desenvolveram ainda indicadores adequados 

do desempenho nacional, nem adoptaram medidas para recolher os dados necessários. Torna-

se, portanto, difícil aferir o impacto das acções realizadas” (EF2010 – 2R, p.3).  

Em 2008, observam já que “na maioria dos países registam-se progressos na definição 

de estratégias coerentes e globais. Nesse contexto, os progressos são evidentes no ensino pré-

primário, nos quadros de qualificações e na validação da aprendizagem não formal e informal. 

Porém, ainda são poucos os países onde existem parcerias de aprendizagem inovadoras e 

financiamentos sustentáveis tendo em vista sistemas de educação e formação eficientes, 

equitativos e de elevada qualidade, tanto mais que o crescimento do investimento dá sinais de 

ter abrandado”. (EF2010 – 3R, p.2). Inquieta as instituições europeias que “a tendência positiva 

que se verificou entre 2000 e 2003 na despesa pública com a educação parece ter sido 

interrompida em 2004” (EF2010 – 3R, p.4). Pese embora essa contrariedade, salientam que 

“desde o lançamento do programa, em 2002, alcançaram-se progressos significativos” (EF2010 

– 3R, p.9), saudando o facto de “o programa de trabalho está a dar resultados tanto a nível 

europeu como nacional” (EF2010 – 3R, p.8), notando, contudo, que “as reformas da educação 

e da formação precisam de tempo até darem frutos” (EF2010 – 3R, p.9).  

 O balanço de 2008 tem um sabor agridoce “a Europa registou progressos em várias 

áreas. Mas tal não significa que os progressos sejam uniformes ou que se possam abrandar os 

esforços. O ritmo das reformas continua a ser um desafio de monta” (EF2010 – 3R p.2). Em 

2010, o relatório final relativo à aplicação do Programa EF2010 conserva esse travo, salienta-se 

que “registou-se uma melhoria geral dos resultados da UE em matéria da educação e formação. 
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Não obstante, os valores de referência estabelecidos para 2010 não serão, na sua maioria, 

alcançados a tempo, havendo mesmo a assinalar uma deterioração dos resultados no que diz 

respeito a um marco fundamental como a literacia” (EF2010 – 4R, p.1). 

 Em relação à aprendizagem ao longo da vida, em 2006 “registaram-se progressos na 

definição de estratégias de aprendizagem ao longo da vida, mas o grande desafio continua a ser 

a sua aplicação” (EF2010 – 2R, p.3), no entanto, em 2008, anuncia-se uma evolução, pois “na 

maioria dos países, foram elaboradas estratégias explícitas de aprendizagem ao longo da vida” 

(EF2010 – 3R, p.2), contudo “a participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida já 

não conseguirá atingir o valor de referência comunitário” (EF2010 – 3R. p.5). O relatório de 

2010 reitera a constatação que “a maioria dos países adoptou já estratégias explícitas para a 

aprendizagem ao longo da vida” (EF2010 – 4R, p.4), porém, “a implementação e o 

aprofundamento das estratégias de aprendizagem ao longo da vida continuam a constituir um 

desafio de importância capital. Só nalguns casos há estratégias coerentes e abrangentes, e 

algumas ainda se centram em sectores específicos ou grupos-alvo, em vez de abrangerem todo 

o ciclo de vida. Para serem eficazes, as estratégias devem abranger períodos suficientemente 

longos, dar oportunidades a todos os grupos etários e ser objecto de revisão e aperfeiçoamento” 

(EF2010 – 4R, p.4). 

 Em relação ao abandono escolar precoce, em 2006, “quase 15% dos jovens da UE 

continuam a abandonar o ensino numa fase precoce, o que representa um progresso reduzido 

no cumprimento do valor de referência europeu de 10% estabelecido para 2010” (EF2010 – 2R, 

p.4); quanto à conclusão do ensino secundário “cerca de 77% dos jovens entre os 18 e os 24 

anos de idade concluem o ensino secundário, uma percentagem ainda muito distante do valor 

de referência europeu de 85% apesar dos progressos significativos registados em alguns países” 

(EF2010 – 2R, p.4). 

 No que concerne às competências de base “quase 20% dos jovens com 15 anos de 

idade continuam a revelar sérias dificuldades na leitura, não se tendo verificado qualquer 

progresso desde 2000 relativamente ao objectivo de reduzir essa percentagem para um quinto” 

(EF2010 – 2R, p.4) e, em simultâneo, “as políticas e acções desenvolvidas caracterizam-se, 

porém, por uma certa dispersão, continuando a ser um grande desafio assegurar que todos os 

estudantes concluem o ensino secundário com os conhecimentos e competências de que 

necessitarão como cidadãos europeus” (EF2010 – 2R, p.6). Em 2008 parece não haver 

evoluções positivas “abandono escolar precoce, conclusão do ensino secundário e competências 
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básicas continuam a ser aspectos altamente problemáticos” (EF2010 – 3R, p.4) e “os 

resultados dos alunos com fraco aproveitamento em leitura pioraram em vez de melhorarem” 

(EF2010 – 3R, p.4). No relatório de 2010 enfatiza-se novamente que “continua a ser altamente 

preocupante a deterioração dos resultados no domínio da leitura em relação ao objectivo de 

referência da UE para 2010” (EF2010 – 4R, p.3). 

 O relatório de 2010 regista ainda que “são escassos os sinais que indiciam a realização 

de esforços sistemáticos para actualizar as competências do corpo docente” (EF2010 – 4R, 

p.3). Compraz, no entanto, às instituições europeias que “muitos países [tenham] vindo a 

realizar reformas dos programas baseando-se explicitamente no quadro de competências 

essenciais, sobretudo no domínio escolar” (EF2010- 4R,p.6). 

 Outro dado pouco satisfatório é que “não obstante os progressos iniciais registados ao 

indicador europeu adoptado para o número de licenciados em matemática, ciências e 

tecnologias, se verifiquem progressos tão reduzidos quanto aos indicadores mais directamente 

relacionados com a inclusão social” (EF2010 – 2R, p.7).  

 Entretanto as instituições europeias manifestam-se confiantes quanto ao ensino superior 

“as reformas do ensino superior contribuem cada vez mais para a concretização da agenda de 

Lisboa” (EF2010 – 2R, p.4) e quanto ao ensino e formação profissionais “verificou-se uma 

melhoria gradual no estatuto do ensino e formação profissionais (EFP), mas muito há ainda a 

fazer” (EF2010 – 2R, p.5), notando-se que nesse sector “não é ainda conferida a devida 

prioridade aos adultos e aos trabalhadores mais velhos” (EF2010 – 2R, p.6). A construção de 

um quadro de qualificações é também bem percepcionada “na sua maioria, os países estão a 

avançar substancialmente no que toca ao desenvolvimento de quadros nacionais de 

qualificações que abrangem todos os níveis e tipos de educação e formação, bem como à 

articulação entre estes quadros e o quadro europeu, que deverá estar concluído até 2010” 

(EF2010 4R, p.4).  

 Quanto ao Programa EF2020, o primeiro relatório de acompanhamento, apresentado 

em 2012, não é muito optimista. No relativo à aprendizagem ao longo da vida, comprova-se que 

“para a maioria dos europeus, a aprendizagem ao longo da vida não é uma realidade. Embora a 

participação dos mais jovens no ensino e formação tenha aumentado, dados recentes sobre o 

número de adultos entre os 25 e os 64 anos de idade que participam na aprendizagem ao longo 

da vida mostram uma ligeira tendência descendente. O atual nível de 9,1% (2010) está muito 

abaixo do valor de referência de EF2020 de 15% que deveria ser atingido até 2020” (EF2020 – 
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1R, p.13). Por outro lado, “subsistem obstáculos à aprendizagem ao longo da vida, como 

oportunidades de aprendizagem limitadas e mal adaptadas às necessidades dos diferentes 

grupos-alvo, falta de informação e de sistemas de apoio acessíveis e percursos de aprendizagem 

pouco flexíveis (por exemplo, passadeiras entre o EFP e o ensino superior)” (EF2020 – 1R, 

p.13), deduzindo-se que “para superar estes obstáculos, é necessário mais que um conjunto de 

reformas fragmentadas em sectores de ensino específicos. Embora os Estados-Membros já 

tenham reconhecido esta necessidade há dez anos, o problema da segmentação persiste” 

(EF2020 – 1R, p.14). 

 Assinala-se positivamente “alguns progressos em termos de valores de referência 

europeus de redução da percentagem de pessoas com fraco desempenho nas competências de 

base (…) e de aumento de participação no ensino pré-escolar” (EF2020 – 1R, p.13). Sinaliza-se 

ainda que “entre 2010 e 2011, foram realizados progressos encorajadores, mas desiguais, 

rumo ao grande objetivo da UE em matéria de conclusão do ensino superior ou equivalente e de 

abandono escolar precoce, e que é indispensável envidar esforços continuados para que este 

objetivo seja alcançado até 2020, tendo em atenção que as reformas em matéria de educação e 

formação muitas vezes precisam de tempo para frutificarem” (Europa2020 (2), p.5). 

 É notório o tom prudente utilizado nos relatórios de acompanhamento, deixando 

transparecer algum temor perante o facto de a consecução dos níveis de referência terem sido 

sucessivamente protelados, sendo o ónus imputado a alguns Estados-membros (porque não 

criaram indicadores para avaliar o desempenho dos sistemas de educação e formação, porque 

não fomentaram formas de financiamento sustentáveis, porque desenvolveram estratégias e 

acções avulsas e dispersas). Porém, consideram que se verificaram progressos, ainda que 

insuficientes, e que os Programas de Trabalho têm sido tidos em conta nas reformas nacionais e 

conduzido à definição, em muitos países, de estratégias coerentes e globais, porém as reformas 

carecem de tempo para produzir efeitos. 

 A avaliação efectuada reflecte a ênfase atribuída à aprendizagem ao longo da vida e às 

competências de base e também algum desgaste face aos resultados alcançados até ao 

momento. Relativamente à aprendizagem ao longo da vida, as falhas apontadas são ao nível da 

implementação das estratégias de aprendizagem que padecem de incoerências e centram-se em 

certos públicos-alvo, jovens que abandonaram precocemente o sistema de educação ou adultos 

pouco qualificados, ao invés de ser entendida como um processo que se desenvolve ao longo de 

toda a vida e para todos os cidadãos. 
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 Desassossega também as autoridades europeias o fraco desempenho nas competências 

de base, visto que comprometem a formação exigível a qualquer cidadão europeu, bem como as 

omissões na actualização das competências do corpo docente, o que impede a concretização de 

uma relação virtuosa (professores e formadores competentes adestram alunos e formandos 

competentes, munidos com o leque de competências essenciais requeridas pelo mercado 

laboral). 

 Em suma, o instrumento de análise do processo de transferência criado e examinado 

permite compreender como as instituições europeias em resposta a pressões enquadradas no 

processo de globalização, concertam a acção do bloco europeu, com o propósito de o manterem 

competitivo, numa nova dinâmica económica baseada na exploração intensiva do capital 

intelectual que aumenta exponencialmente a necessidade de, e a procura de, mais e melhores 

oportunidades de aprendizagem.  

A UE vê-se obrigada a delinear uma estratégia global que assenta no princípio da 

correspondência entre a economia e a educação e formação, o que, consequentemente, implica 

os sistemas de educação e formação europeus, apresentados como área vital para a vantagem 

competitiva europeia, mas também área sensível, uma vez que os sistemas de educação e 

formação nacionais encontram-se protegidos da jurisdição directa das instituições europeias, 

pois os tratados europeus impõem barreiras aos processos de harmonização de políticas nos 

sectores da educação e formação. Este problema é, no entanto, contornado através da 

concepção e transferência dos Programas de Trabalho para a Educação e Formação 2010 & 

2020, os quais, aparentemente, se centram na partilha de uns meros objectivos comuns que 

visam solucionar problemas comuns e se regem pelo respeito pela diversidade nacional, 

contudo, uma análise mais profunda revela a sua natureza incisiva, actuando ao nível da 

formulação das políticas de educação e formação, induzindo reformas nos sistemas de educação 

e formação nacionais, fruto da utilização do Método Aberto de Coordenação que favorece a 

convergência e ilude a ausência de legitimidade europeia no campo da educação e formação, e 

consuma a europeização das políticas educativas e curriculares. 

 O processo de transferência investigado é condensado no quadro que se segue (Quadro 

XXIII) que retém os elementos chave de cada uma das dimensões analisadas nas diferentes 

categorias e subcategorias. 
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Quadro XXIII - Processo de Transferência dos Programas de Trabalho Educação e Formação para 
2010 & 2020 

Progenitores 
institucionais e 
natureza das suas 
funções 

 Conselho Europeu – função política (define a agenda, acorda prioridades) 
 Conselho “Educação”/Conselho da União Europeia e Comissão Europeia – 

função técnica (elabora os programas de trabalho, emite recomendações e 
toma decisões) 

Objectos a 
transferir 

 Objectivos estratégicos dos sistemas de educação e formação 
 Instrumento de trabalho (Método Aberto de Coordenação) 
 Processo de Bolonha (instrumentos de garantia de qualidade, 

reconhecimento, mobilidade e transferência) 
 Processo Copenhaga (metas e prioridades) 
 Critérios de referência dos resultados médios europeus 
 Competências essenciais 
 Princípio estruturante: aprendizagem ao longo da vida 

Modalidade de 
transferência 

 Cooptação – captação da adesão voluntária dos Estados-membros 
mediante a garantia de benefícios e do respeito pelas suas competências 

Viabilização  Instrumento (Método Aberto de Coordenação) 
 Estratégias (identificação de objectivos comuns, definição de critérios de 

referência, aprendizagem mútua, intercâmbio de boas práticas, difusão de 
resultados) 

 Meios técnicos, humanos e financeiros 
 Cooperação institucional (nacional, inter-estatal e comunitária) 

Visibilidade  Acções regulares de promoção e informação junto de todos os 
intervenientes e da sociedade civil 

Elementos 
inibidores 

 Factor tempo  
 Factor indígena 
 Factor financeiro 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
a 

tr
an

sf
er

ên
ci

a 

Monitorização  Relatórios de acompanhamento bienais elaborados pelo Conselho 
“Educação” e pela Comissão Europeia e apresentados no Conselho 
Europeu de Primavera (2004, 2006, 2008, 2010 e 2012, …) 

Mandato 
económico 

 Assegurar a inserção na economia do conhecimento, reforçando a 
competitividade europeia assente num crescimento sustentável e na 
garantia de empregabilidade 

Mandato social  Garantir a realização profissional e a coesão social 

M
ot

iv
aç

õe
s 

Mandato político  Reforçar a cooperação política no seio da União Europeia e com outras 
organizações internacionais (OCDE, UNESCO e Conselho da Europa) 

Efeito desejável  Elevar a relevância e a qualidade dos sistemas de educação e formação 
europeus, transformá-los em pólos de excelência 

 Atrair estudantes, académicos e investigadores de todo o Mundo 
 Criar um triângulo do conhecimento (educação, investigação e inovação) 

Efeito institucional  Convergência dos sistemas de educação e formação 
 Criação de um Espaço Europeu de Educação e Formação 
 Criação de um Espaço Europeu de Investigação 

Efeito dominante 
potencial 

 Criação de um Mercado Europeu de Educação e Formação 

N
at

ur
ez

a 
do

s 
Ef

ei
to

s 

Avaliação 
institucional 

 Os Programas de Educação e Formação 2010 & 2020 orientam as 
reformas nacionais 

 Melhoria geral dos resultados da UE na educação e formação 
 Os critérios de referência não foram ainda alcançados devido a falhas na 

implementação de estratégias abrangentes e coerentes por parte de alguns 
Estados-membros 
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2.1.2. PROCESSO DE ACOMODAÇÃO NACIONAL DA TRANSFERÊNCIA: RESPOSTA NACIONAL 

À PROPOSTA EUROPEIA  

B.1. CARACTERÍSTICAS DA ACOMODAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

 A categoria B.1. “Características da acomodação da transferência” descreve o 

modo como Portugal aderiu à transferência, a acomodou e divulgou, o(s) objecto(s) 

transferido(s), os elementos facilitadores e inibidores à implementação e como a mesma é 

acompanhada. A subcategoria B.1.1. “Modalidade de transferência” indica o modo como é 

acolhida a transferência pelo Estado Português (“Como encara o Estado Português essa 

transferência?”). 

 No primeiro relatório nacional sobre a implementação do Programa EF2010, os relatores 

nacionais informam que: “o Programa do XVII Governo Constitucional (aprovado pela Assembleia 

da República em Março de 2005) reconhece, de forma explícita, o enquadramento europeu 

como uma oportunidade única para Portugal, inscrevendo-se as propostas apresentadas para 

esta legislatura (2005-2009), em particular no capítulo da educação, no quadro definido pela 

Estratégia de Lisboa” (RN2005, p.5). 

 Depreende-se, pois, que o executivo nacional abraçou sem qualquer pudor o Programa 

EF2010, considerando-o como uma oportunidade irrecusável, sufragando-o no programa de 

governo, tratando-se, pois, de uma adesão voluntária e explícita, fruto de uma decisão racional e 

consciente, no âmbito da estratégia nacional traçada para a legislatura então iniciada. 

 A subcategoria B.1.2. “Agentes institucionais envolvidos” identifica as instituições 

nacionais responsáveis pela acomodação da transferência (“Quais os agentes institucionais 

envolvidos?”). 

 As autoridades nacionais informam que “no âmbito específico do Ministério da 

Educação, o Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais (GAERI) tem promovido a 

articulação entre os vários departamentos daquele Ministério e dos Ministérios que tutelam o 

Ensino Superior e o Trabalho e Formação Profissional, tendo em vista o acompanhamento do 

Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’, em estreita colaboração com os peritos 

nacionais designados para os diversos Grupos de Trabalho da Comissão” (RN2005, p.6).  

O Gabinete dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais261 estabelecerá a ponte 

entre os diferentes departamentos que integram os Ministérios que tutelam as políticas cuja 

                                                
261 O GAERI é um serviço central do Ministério da Educação, equiparado a Direcção-Geral e datado de autonomia administrativa, 
com funções de planeamento, coordenação, informação e apoio técnico em matéria de educação, no âmbito dos assuntos da 
União Europeia e das relações internacionais. 
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implementação se cruza com o Programa EF2010, são eles o Ministério da Educação (tutela o 

sistema educativo, da educação pré-escolar ao ensino secundário), o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (tutela o ensino superior, a ciência e tecnologia) e o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social (tutela, entre outras, a política de emprego e através do IEFP 

a formação profissional inserida no mercado laboral e a formação contínua). O GAERI manterá 

ainda uma colaboração próxima com o grupo de peritos presentes nos vários Grupos de 

Trabalho da Comissão Europeia.  

Essa orgânica será mais favorável a uma segmentação sectorial do que a uma linha 

política global e coerente, infere-se que a articulação do GAERI será mais efectiva nos momentos 

de elaboração dos relatórios nacionais de progressos, sendo então coligidas as acções dos 

diferentes ministérios, o que poderá redundar num leque de acções dispersas nas quais será 

difícil detectar uma linha coesa e conexa de inteligibilidade nacional. Não são explicitados a 

natureza dos poderes das instituições envolvidas, depreende-se que cada uma exerce os poderes 

inerentes ao sector que dirigem, cabendo ao GAERI, no âmbito do Programa EF2010, coordenar 

o processo de elaboração dos relatórios de progressos em reuniões interministeriais, e remetê-

los para as instituições europeias que monitorizam o processo. Relativamente ao Programa 

EF2020 não é feita qualquer referência, deduz-se que mantenha uma organização similar, 

embora consonante com as alterações orgânicas deliberadas pelo XIX Governo Constitucional 

(Cf. Decreto Lei n.º125/2011, de 29 de Dezembro). 

A subcategoria B.1.3. “Objecto(s)” identifica o(s) objecto(s) que as instituições 

nacionais explicitamente reconhecem ter transferido (“O que é que se transfere?”). 

As instituições nacionais admitem, explicitamente, a utilização dos níveis de referência 

dos resultados médios europeus a alcançar até 2010, a partir dos quais definiram as metas 

nacionais, tendo em conta a realidade indígena, “tomando como quadro de referência os 

benchmarks europeus adoptados pelo Conselho (Educação), em Maio de 2003, e atendendo à 

situação específica nacional, foram definidas metas que traduzem áreas prioritárias de actuação 

política” (RN2005, p.6). 

Assumem também que os objectivos do Programa EF2010 foram tidos em conta na 

elaboração das políticas de qualificação, “as seis mensagens contidas no Programa de Trabalho 

‘Educação e Formação 2010’ serviram de orientação para a implementação de um programa 

abrangente e diversificado para a qualificação dos portugueses independentemente da sua idade 

e situação social e económica (…). Mensagens: Novas competências básicas para todos (…); 
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Mais investimentos em recursos humanos (…); Inovação no ensino e na aprendizagem (…); 

Valorizar a aprendizagem (…); Repensar as acções de orientação e consultoria (…); Aproximar a 

aprendizagem dos indivíduos” (RN2009, p.4). 

No campo do ensino e formação profissional é assinalada a transferência das 

competências essenciais “as oito competências essenciais definidas pela União Europeia em 

2006 encontram-se de forma explícita nos Referencias de Formação das Ofertas Qualificantes de 

Jovens e Adultos” (RN2009, p.5). 

 Relativamente ao Programa EF2020 assume-se a transferência dos seus objectivos e a 

sua integração no “Programa Nacional Educação 2015”, o qual: “assume os objectivos definidos 

no Quadro Estratégico para a Cooperação Europeia em matéria de Educação e Formação 2020 

(EF2020) e define indicadores e metas nacionais no domínio da melhoria das competências 

básicas em Língua Portuguesa e Matemática e da redução da desistência escolar” (RN2011, 

p.4). 

 É ainda assinalada a adopção da estrutura de níveis do quadro europeu de qualificações, 

“a adopção, em 2010, do Quadro Nacional de Qualificações, cuja estrutura de níveis teve por 

referência o Quadro Europeu de Qualificações” (RN2011, p.8) e a implementação de medidas 

na educação pré-escolar e escolar com sede em orientações da União Europeia, “a nível da 

Educação escolar e pré-escolar, as medidas postas em prática são, na sua generalidade, as 

constantes do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV), bem como outras iniciativas de 

âmbito internacional e comunitário” (RN2011, p.8). A adesão a estas iniciativas não confirma 

um efeito de hibridismo, pois todas elas foram integradas nos Programas EF2010 e EF2020 por 

deliberação europeia. 

 As autoridades nacionais explicitam a transposição de orientações integradas no 

Programa EF2010, nomeadamente os níveis de referência (benchmarks), objectivos 

estratégicos, o quadro de competências, e os objectivos do Programa EF2020, bem como de 

outras orientações complementares inseridas no Programa Aprendizagem ao Longo da Vida e no 

Quadro Europeu de Qualificações, o que reflecte no momento de implementar um exercício que 

oscila entre a cópia e a emulação. Houve componentes dos Programas que envolveram uma 

transferência directa (cópia), a título de exemplo, as competências essenciais e os objectivos 

estratégicos, e outros que serviram de referência para o desenvolvimento de metas e indicadores 

nacionais (emulação) é, por exemplo, os níveis de referência dos resultados médios europeus, o 

Quadro Europeu de Qualificações e o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, aliás em 
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termos discursivos, a terminologia adoptada é de elaboração de estratégias ou planos nacionais 

de acção tendo como referentes os Programas EF2010 & EF2020. Independentemente do grau 

(cópia ou emulação), a transferência serviu para justificar e legitimar as opções internas e a 

agenda política nacional. Trata-se pois de uma transferência estratégica de elementos que 

interessam à agenda política nacional, à qual tanto se aplica o selo europeu, quando tal é 

julgado oportuno, ou se naturaliza como fruto do engenho nacional. 

 A subcategoria B.1.4. “Visibilidade” recolhe as formas de divulgação da transferência 

adoptadas (“Quais as iniciativas nacionais de divulgação da transferência?”). 

 As autoridades nacionais referenciam uma “etapa de divulgação e sensibilização 

nacional que tem vindo a permitir, progressivamente, numa verdadeira apropriação nacional 

deste Programa de Trabalho” (RN2005, p.7), declarando que “o Programa, enquanto quadro de 

referência para o desenvolvimento das políticas de educação e formação na Europa, tem sido 

promovido em diversos encontros, quer formais quer informais, e a diferentes níveis” (RN2005, 

p.7). Entre esses encontros são referidos uma conferência e um ciclo de seminários regionais: 

“assim, numa primeira fase, foi realizada uma campanha de divulgação e sensibilização, na qual 

se incluíram diversas iniciativas, designadamente uma Conferência Europeia e um ciclo de 

Seminários Regionais. A Conferência Europeia ‘Espaço Europeu da Educação e Formação: 

sistemas diferentes, objectivos comuns para 2010’ realizou-se em Março de 2003, com o apoio 

da Comissão Europeia, e foi organizada conjuntamente pelo Ministério da Educação e pelo 

Ministério da Ciência e do Ensino Superior, permitindo um amplo debate sobre esta temática. 

Com a presença dos ministros que à data tutelavam a Educação, o Ensino Superior e o Trabalho 

e Formação Profissional, reuniu cerca de 300 participantes incluindo decisores políticos, 

educadores em geral, parceiros sociais, representantes de organismos e instituições 

interessadas nas áreas da educação e da formação, bem como alguns delegados nacionais ao 

Comité de Educação do Conselho da União Europeia e representantes de outros Estados-

membros. Na sequência desta Conferência, foi promovido um ciclo de Seminários Regionais, em 

estreita colaboração com as diversas regiões do país, os quais foram organizados em torno dos 

objectivos do Programa com maior relevância regional e tiveram um grande impacto junto da 

sociedade civil. Mais recentemente, em Maio de 2004, no âmbito da Semana da Educação 

dedicada ao ensino público e ao abandono escolar, o Presidente da República promoveu e 

presidiu, no Instituto Politécnico de Castelo Branco, a um seminário dedicado ao Programa de 

Trabalho ‘Educação e Formação 2010’. Finalmente, para além de outros encontros de natureza 
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diversa que se desenvolveram com base na coordenação da participação dos peritos 

portugueses nos Grupos de Trabalho da Comissão Europeia, permitindo aumentar a visibilidade 

do Programa de Trabalho, há que destacar o processo de elaboração do presente relatório, que 

se traduziu numa reflexão alargada, interministerial e interdepartamental sobre o 

desenvolvimento do sistema de educação e formação em Portugal, no quadro da Estratégia de 

Lisboa” (RN2005, p.7). 

 A detalhada descrição das acções desenvolvidas no país para a divulgação do Programa 

EF2010, resume-se a uma conferência europeia, um ciclo de seminários regionais, um 

seminário patrocinado pela Presidência da República, encontros com a participação de peritos 

nacionais que integram os Grupos de Trabalho da Comissão Europeia e o encontro 

interministerial para a elaboração do relatório nacional de progressos de 2005. Ou seja, acções 

circunscritas no tempo e no espaço, com uma amostra de participantes que se insinua como 

representativa da sociedade portuguesa, mas que se dirige a um núcleo restrito de decisores, 

peritos/técnicos e académicos, circulando a informação num sistema de circuito fechado. 

 Fica a impressão de que as iniciativas se inscrevem mais num rito protocolar decorrente 

das orientações europeias do que numa preocupação genuína em esclarecer todas as partes 

directa e indirectamente ligadas e a própria sociedade civil. Além disso, o objectivo é sobretudo 

de “divulgação e sensibilização”, ou seja, forjar a ilusão de uma ampla convergência nacional 

(pois as decisões já foram tomadas num outro fora), sendo, entretanto, excluídos espaços de 

reflexão e debate crítico prévios. 

 O relatório nacional de progressos de 2007 refere que “de forma a elevar a visibilidade e 

a disseminação das medidas indicadas, a sua concretização baseou-se numa consulta a todos 

os actores envolvidos, seguida da publicitação dos resultados obtidos” (RN2007, p.4), mais uma 

vez, acções sem expressão em termos de conteúdo e de alcance.  

 A subcategoria B.1.5. “Viabilização” identifica os documentos oficiais que instruem a 

transferência (“Quais os documentos oficiais que comprovam a transferência?”). 

 A transferência é assumida no Programa do XVII Governo Constitucional “o Programa 

[do XVII Governo Constitucional afirma] explicitamente que as ambições definidas para a 

legislatura iniciada no passado mês de Março se deverão inscrever no quadro da Estratégia de 

Lisboa (de modo a ‘fazer da sociedade da informação e do conhecimento uma alavanca para a 

coesão social e a modernização económica e tecnológica’)” (RN2005, p.9). É ainda 

documentada em diplomas legislativos nomeados explicitamente pelas autoridades nacionais “as 
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‘Grandes Opções de Política para 2003-2006’, consignados na Lei n.º 32-A/2002, de 30 de 

Dezembro (…) Documento Orientador da Revisão Curricular do Ensino Secundário, 

materializada, posteriormente no Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, que se baseia 

expressamente no ‘Programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos objectivos dos 

sistemas de educação e de formação na Europa’. Aliás, muitas das medidas definidas entre 

2002 e 2004 procuram ir ao encontro da prossecução daqueles objectivos” (RN2005, p.5), e 

nos relatórios nacionais de progressos que Portugal apresenta bienalmente ao Conselho 

“Educação” e à Comissão Europeia: “Relatório Nacional sobre a Implementação do Programa de 

Trabalho Educação e Formação 2010, de Abril de 2005” (RN2005); “Programa de Trabalho 

‘Educação e Formação 2010’ Relatório Nacional de Progresso, Junho de 2007” (RN2007); 

“Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’ Relatório Nacional de Progresso, Junho de 

2009” (RN2009); “Educação e Formação 2020 -  Relatório Nacional de Progresso, Abril de 

2011” (RN2011). 

 A subcategoria B.1.6. “Elementos facilitadores” enuncia os elementos nacionais que 

facilitam a transferência (“Quais os elementos nacionais que facilitam a transferência?”). 

 A transferência encontra uma forte receptividade junto das autoridades nacionais que a 

encaram como uma oportunidade para se proceder a reformas estruturais, “em termos 

sectoriais, o Programa do novo Governo aposta na concretização de mudanças estruturais no 

que respeita à educação não-superior, de modo a conseguir-se uma educação de qualidade para 

todos” (RN2005, p.8). A transferência é assim impulsionada e legitimada no discurso reformista 

nacional. 

 A subcategoria B.1.7. “Elementos inibidores” enuncia os elementos que dificultam a 

implementação da transferência (“Quais os elementos nacionais que inibem a transferência?”). 

 As autoridades nacionais identificam factores diversos que dificultam a implementação 

da transferência, alguns deles já anteriormente referidos pela voz das instituições europeias e 

que Portugal partilha com outros Estados-membros, e outros que são especificidades nacionais. 

Factores que se partilham com outros Estados-membros são o factor financeiro “as restrições ao 

crescimento anual nominal da despesa pública, impostas pelo Programa de Estabilidade e 

Crescimento para o período 2003-2006, não deixaram de condicionar o aumento do nível global 

de despesas em matéria de educação e formação, uma vez que estas foram objecto de forte 

contenção” (RN2005, p.5).  
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O outro factor é de raiz indígena, “as principais dificuldades sentidas relacionam-se, em 

larga medida, com o ponto de partida de Portugal” (RN2005, p.7), nomeadamente os “baixos 

níveis de educação e formação da maioria da população” [RN2007, p.2], a que se somam 

outras especificidades nacionais, designadamente a dificuldade em gerar consensos políticos 

alargados a médio e longo prazo, ou seja, a ausência de um pacto de regime para a educação, 

pois pese embora “o significativo esforço que tem sido necessário efectuar na obtenção de 

consensos relativos à definição de prioridades” (RN2005, p.7), constata-se que “as mudanças 

de orientação decorrentes das alterações políticas produzidas durante os últimos cinco anos, em 

Portugal, tiveram também, (…) consequências importantes, nomeadamente no que respeita à 

falta de estabilização e consolidação das prioridades em matéria de políticas nacionais de 

aprendizagem ao longo da vida” (RN2005, p.25). 

 Outras dificuldades prendem-se quer com intervenções desarticuladas, assim 

relativamente ao princípio da aprendizagem ao longo da vida verifica-se que “frequentemente as 

acções empreendidas não tomam em conta esse quadro global de referência [estratégia 

nacional de aprendizagem ao longo da vida], não existindo uma abordagem suficientemente 

sistémica, coerente e integrada do desenvolvimento das políticas educativas e de formação, a 

partir deste ponto de vista” (RN2005, p.25), quer com problemas estruturais ligados à 

“persistência de elevados níveis de insucesso e consequente abandono escolar precoce, o 

elevado número de activos adultos pouco qualificados e o envelhecimento da população” 

(RN2007, p.2). 

 Quanto à educação e formação profissional, os principais obstáculos estão interligados e 

são de natureza cultural, nomeadamente ao nível das mentalidades, e estrutural “a diminuta 

adesão dos públicos menos qualificados e mais idosos à participação na educação e formação; 

a estrutura empresarial, centrada em empresários pouco mobilizados para a educação e 

formação; a fraca co-responsabilização dos diferentes actores; o inexpressivo impacto da 

formação com vista à progressão na carreira e à adaptabilidade a novas situações; o carácter 

pouco atractivo da escola para os jovens, por um lado, e por outro, o fraco prestígio, em termos 

de estatuto social, que, para as famílias, ainda representam os cursos de formação e 

determinadas profissões; a perda de prestígio da carreira de professor/formador aos olhos da 

sociedade; uma aposta insuficiente em termos de serviços de informação e orientação escolar e 

profissional” (RN2005, p.33). 
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 Sintetizando, os responsáveis nacionais reconhecem que factores financeiros (contenção 

orçamental), estruturais (elevado nível de insucesso escolar, abandono escolar precoce, adultos 

activos pouco qualificados e envelhecimento populacional), políticos (inexistência de um pacto de 

regime para a educação) e culturais (fraca valorização da formação profissional pelas famílias e 

empresários), além do crónico atraso nacional face aos critérios de referência europeus, 

nomeadamente o baixo nível de educação e formação da maioria da população, constituem 

sérios entraves às mudanças preconizadas pelos Programas EF2010 & EF2020. 

 A subcategoria B.1.8. “Monitorização” enuncia a forma como as autoridades 

nacionais acompanham a transferência (“Como se monitoriza a implementação da 

transferência?”). 

 O relatório nacional de progressos de 2005 revela que “existe uma proposta no sentido 

da criação formal de uma Plataforma Interministerial que permita proceder ao acompanhamento 

do Programa de Trabalho e à elaboração e implementação de um Plano Nacional de Acção 

nesta matéria. Paralelamente, foram criadas estruturas interministeriais vocacionadas para a 

dinamização e monitorização do processo educativo nas diferentes áreas de intervenção” 

(RN2005, p.6). Depreende-se que essas estruturas interministeriais englobam os Ministérios da 

Educação, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, que assumirão a tarefa de monitorizar o processo de implementação, não 

se esclarecendo como funcionará e quais serão as competências dessas estruturas, no entanto, 

confirma-se o acompanhamento da implementação. 

 

B.2. MOTIVAÇÕES PARA A ACOMODAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

 A categoria B.2. “Motivações para a acomodação da transferência” enuncia os 

motivos que levaram o Estado a aderir à transferência e os objectivos pretendidos. A 

subcategoria B.2.1. “Forma de legitimação” recolhe a argumentação utilizada para justificar 

a adesão à transferência (“Como justificam os agentes institucionais essa transferência?”). 

 As autoridades nacionais apresentam dois tipos de justificação, uma que se prende com 

desafios externos comuns: “no processo de construção de uma sociedade e economia baseadas 

no conhecimento, Portugal enfrenta, à semelhança dos seus parceiros europeus, um conjunto 

de desafios relativamente aos quais os sistemas de educação e formação desempenham um 

papel primordial. Compreende-se, por isso, que muitos dos objectivos definidos pela União 

Europeia, no âmbito do Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’, tenham 
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encontrado eco nas preocupações e nos princípios expressos em vários documentos oficiais” 

(RN2005, p.5). A outra justificação prende-se com desafios estruturais internos que urge 

ultrapassar pelo que “o actual enquadramento europeu fornece uma oportunidade única para 

que Portugal se mobilize em torno dos seus problemas estruturais, tendo em vista referenciais 

de desenvolvimento cada vez mais próximos das médias verificadas na União Europeia” 

(RN2007, p.13). 

 As duas justificações complementam-se, pois se Portugal quiser transitar para uma 

sociedade e economia baseadas no conhecimento, acompanhando nesse processo os parceiros 

europeus, terá que ultrapassar constrangimentos estruturais e convergir com os objectivos 

europeus de modo a aproximar-se dos níveis de referência dos resultados médios europeus. 

Volvidas quase duas décadas, reedita-se o discurso da modernização, sendo o desafio da 

integração europeia dos idos anos de 1986 substituído, na década de 2000, pelo desafio da 

integração na sociedade e economia baseadas no conhecimento. 

 A subcategoria B.2.2. “Mandato nacional” define o que é desejável que o sistema de 

educação e de formação nacional alcance (“Quais os objectivos nacionais definidos para o 

sistema de educação e formação?”). 

 O ensejo nacional de mudanças atravessa todo o sistema de educação e formação, 

ambiciona-se “a consolidação da educação básica, orientada para o desenvolvimento de 

competências fundamentais, a expansão e diversificação da educação e formação de nível 

secundário, bem como, no que respeita ao ensino superior, a garantia de qualificação dos 

portugueses no espaço europeu (a concretizar através do Processo de Bolonha), a promoção da 

qualidade do sistema e a melhoria do governo das instituições (através de adequados modelos 

de avaliação e de financiamento), enquanto na formação profissional se aposta essencialmente 

numa intensificação da estratégia de qualificação dos recursos humanos, inserida numa 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida” (RN2005, p.6). Arrolam-se um conjunto de 

objectivos genéricos, alegadamente a bem da qualidade do sistema de educação e formação e 

da qualificação dos portugueses, compreendendo todos os níveis de educação e formação, 

incluindo as estruturas organizacionais, introduzindo novas formas de avaliação e financiamento, 

objectivos marcados por uma forte racionalidade económica (patente no ênfase na qualificação 

dos recursos humanos, no conceito indefinido de qualidade que se dilui na avaliação e no 

financiamento, ou seja, na eficiência e eficácia do sistema), não sendo detectável uma estratégia 
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global e conexa que lhes dê coerência e se apresente como um processo substantivo, credível e 

de longo prazo. 

As propostas enunciadas apresentam-se como respostas a problemas “que têm 

caracterizado a educação portuguesa nos últimos anos: a) alargar progressivamente a educação 

pré-escolar a todas as crianças em idade adequada e consolidar a universalidade do ensino 

básico de 9 anos; b) estender a educação fundamental até ao fim do ensino ou formação de 

nível secundário, integrando todos os menores de 18 anos em percursos escolares ou de 

formação profissional; c) dar um salto qualitativo na educação e formação de adultos; d) mudar 

a maneira de conceber e organizar o sistema e os recursos educativos, tendo em atenção o 

ponto de vista do interesse público geral, dos alunos e das famílias; e) enraizar a cultura e a 

prática da avaliação e da prestação de contas em todas as dimensões do sistema de educação e 

formação” (RN2005, pp.8-9). Estas propostas encerram algum paradoxo e oscilam entre uma 

visão compreensiva e mercantilista. Se, por um lado, se procura integrar todos os alunos no 

sistema de educação e formação desde a educação pré-escolar até ao final do ensino 

secundário, por outro lado, ainda se luta com dificuldades em garantir a consolidação da 

universalidade da escolaridade de nove anos. Acresce ainda que, adequar os sistemas de 

educação aos interesses dos alunos e das famílias bem como o recurso à cultura de avaliação e 

de prestação de contas (como forma de gestão da autonomia) constituem propostas 

ideologicamente enquadradas, que conflituam com outros princípios persistentemente invocados 

no discurso político, como sejam a igualdade, a equidade e a defesa da escola pública. A 

concretização dessas propostas apenas garante os interesses de certo tipo de alunos e de certo 

tipo de famílias, pois quando a ênfase é colocada nos resultados, aqueles que são responsáveis 

por assegurá-los irão introduzir mecanismos de selecção do tipo adequado de alunos que os 

garantam, pelo que a integração de todos será uma integração viciada, pois as oportunidades de 

acesso e de sucesso serão mitigadas, alguns terão garantida a formação superior e outros terão, 

quanto muito, de remeter-se à formação profissional, não por opção mas como oportunidade de 

último recurso. 

Assumindo o pronto sucesso das mudanças preconizadas, as autoridades nacionais 

apontam, “como principais metas a atingir até 2009 as seguintes: reduzir para metade o 

insucesso escolar nos ensinos básico e secundário; duplicar a frequência de jovens em cursos 

tecnológicos e profissionais de nível secundário; tornar obrigatório o ensino experimental das 

ciências em todo o ensino básico; generalizar o ensino do Inglês desde o primeiro ciclo do 
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ensino básico; tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação profissional para todos os 

jovens até aos 18 anos; (…) aumentar o número de diplomados e formações avançadas do 

ensino superior” (RN2005, p.8). Metas que não dependem apenas do furor legislativo, mas 

implicam mudanças que envolvem, entre outros factores, recursos financeiros, humanos e 

físicos, abertura cultural e motivacional, alterações organizacionais, pedagógicas e 

metodológicas que exigem tempo e, sobretudo, uma política coerente, global e de médio/longo 

prazo, que conte com o envolvimento de todas as partes (e não uma encenação de 

participação… limitada à execução) e um sistema de garantia de equidade e igualdade de acesso 

e sucesso. 

Ao nível do ensino superior é assumido a concretização do Processo de Bolonha “no que 

respeita ao ensino superior, os objectivos definidos no Programa do actual Governo consistem 

em concretizar o Processo de Bolonha, reformar o sistema de governo das instituições do ensino 

superior, estruturar um sistema de garantia de qualidade, promover a igualdade de 

oportunidades no acesso ao ensino superior” (RN2005, p.11), sublinhando que “o principal 

objectivo do XVII Governo Constitucional para o ensino superior visa qualificar as novas gerações 

para as exigências do espaço europeu, o que implica garantir a integração europeia e o Processo 

de Bolonha” (RN2005, p.26), isto é, o alinhamento pleno do ensino superior com os ditames do 

Processo de Bolonha. 

No que concerne à formação profissional ela centra-se na qualificação e é conectada 

com o conceito de aprendizagem ao longo da vida: “relativamente à formação profissional, 

aposta-se numa estratégia de qualificação dos recursos humanos que seja mais ousada e 

eficiente que no passado, inserida na estratégia de aprendizagem ao longo da vida e em estreita 

articulação com uma política que permita aumentar a qualidade e qualificação do trabalho e do 

emprego” (RN2005, p.11), propósito em linha com o Processo de Copenhaga. 

À aprendizagem ao longo da vida são indexados um conjunto de prioridades, com 

destaque para a formação de perfis em défice no mercado de trabalho, e um modelo de partilha 

de custos entre trabalhadores, empresas e poderes públicos, e uma aposta em determinados 

grupos: “o novo quadro para a aprendizagem ao longo da vida deverá assentar num conjunto de 

prioridades, como a definição de objectivos – não só em termos de níveis de educação-

formação, mas também dos perfis que se encontram em défice no mercado de trabalho -, a 

diversificação das oportunidades de aprendizagem, o desenvolvimento de uma infra-estrutura 

que tire partido das tecnologias da informação, o incentivo da procura de aprendizagem por 
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parte das pessoas (enquanto trabalhadores e cidadãos), a difusão de novos modelos de partilha 

de custos entre trabalhadores, empresas e poderes públicos, a melhoria da articulação das 

instituições que promovem a aprendizagem ao longo da vida (potenciando a partilha de recursos 

e a promoção de soluções combinadas de educação-formação) e, finalmente, a gestão activa da 

reconversão profissional” (RN2005, p.25). 

A premência da qualificação é reiterada no anseio de “combater o insucesso e 

abandono escolares e colocar as escolas ao serviço da aprendizagem dos alunos. (…) Alargar as 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida (…). Concretizar a reforma do ensino superior, 

garantindo a qualificação das novas gerações para as exigências do espaço europeu” (RN2007, 

p.4). 

 Advoga-se, também, a adopção de medidas apostadas na melhoria dos resultados, 

“impõe-se que: Os resultados nas aprendizagens dos jovens registem evidentes melhorias, uma 

vez que são elevados os níveis de insucesso e consequente abandono e saída escolar precoce, 

com consequências negativas nos níveis de educação e formação da nossa população adulta; 

(…) [que] o quadro inicial de ofertas de educação e formação supere algumas fragilidades, 

produzindo resultados de aprendizagem mais homogéneos e mais pertinentes em algumas 

áreas chave, valorizando-se o reconhecimento e validação das aprendizagens essenciais para 

motivar os adultos, as famílias e as empresas a participar no processo de aprendizagem ao 

longo da vida” (RN2007, p.2). A melhoria dos resultados salientada como meio de contornar o 

insucesso e o abandono escolar e associada à introdução de um processo de reconhecimento e 

validação das competências, apresentam-se como medidas promotoras da aprendizagem ao 

longo da vida. 

Uma política que conquista foro de desígnio nacional é “a prioridade nacional concedida 

ao desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento (…) assegurada através da 

articulação de várias políticas sectoriais que têm assumido conjuntamente a transversalidade 

deste objectivo. Assim, o Plano de Acção para a Sociedade de Informação inclui, na sua 

estrutura, um ‘pilar de actuação’ dedicado às ‘novas capacidades’, onde se prevê um conjunto 

de acções que têm como público-alvo, tanto os alunos dos ensinos básico e secundário, como os 

estudantes universitários e os cidadãos em geral” (RN2005, pp.21-22). Esta apresenta-se como 

uma política que na forma de enunciação quer romper com o carácter sectário que marca outras 

propostas de mudança, procurando articular várias política sectoriais. 
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 No relatório nacional de 2009, e já no termo do Programa EF2010, a atenção centra-se 

na conclusão do ensino secundário, procurando garantir que esse nível de ensino acolha todo o 

tipo de alunos através da diversificação de cursos e que se torne na formação mínima em 

virtude do alargamento da escolaridade obrigatória para doze anos: “um dos objectivos fulcrais 

do sistema educativo português é assegurar o aumento do número de indivíduos com 

qualificação de nível secundário, fomentando uma articulação mais efectiva entre a educação, a 

formação e a sociedade, tendo em vista a inserção na vida activa, e concretizando o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas, através do ensino prático e experimental” 

(RN2009, p.3). 

 Em suma, as autoridades nacionais expressam preocupação com a qualificação dos 

seus cidadãos, procurando atraí-los desde tenra idade para os sistemas de educação e formação 

e integrá-los num processo de aprendizagem/qualificação ao longo de toda a vida activa. No 

entanto, as propostas pensadas e as medidas ensaiadas primam pelo seu carácter desgarrado, 

que surgem ora para resolver problemas que se foram sinalizando, ora de interpretação dos 

propósitos europeus encerrados nos Programas e enformados pelo cunho ideológico que lhes é 

subjacente, e por isso pululam de sector em sector. 

 

B.3. EFEITOS DA ACOMODAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

 A categoria B.3. “Natureza dos efeitos resultantes da acomodação da 

transferência” identifica o grau de correspondência entre as prioridades europeias e avalia os 

resultados entretanto revelados. A subcategoria B.3.1. “Elementos convergentes” destaca as 

ligações directas, reconhecidas pelas autoridades nacionais, entre o espaço nacional e o espaço 

europeu (“De que modo as iniciativas nacionais reflectem as orientações europeias?”). 

 As autoridades nacionais assumem uma convergência elevada entre as prioridades 

nacionais e europeias, “pode-se encontrar uma relação directa entre a definição destas 

prioridades e os objectivos estratégicos formulados no quadro do processo ‘Educação e 

Formação 2010’, seja através do ‘Programa pormenorizado sobre o seguimento dos objectivos 

dos sistemas de educação e formação na Europa’, seja através dos princípios acordados no 

âmbito dos processos de Aprendizagem ao Longo da Vida e de Copenhaga, seja ainda, 

finalmente através dos benchmaks adoptados pelos Ministros da Educação, em Maio de 2003” 

(RN2005, p.9). É aclarado que dos três objectivos estratégicos dois são tidos em conta, “assim a 

aposta formulada numa ‘educação de qualidade para todos’ expressa uma preocupação que se 
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encontra traduzida também, em particular, em dois dos três objectivos estratégicos do Programa 

sobre o seguimento dos objectivos comuns” (RN2005, p.9), e quanto aos treze objectivos 

conexos que desenvolvem os objectivos estratégicos, “várias das medidas previstas para os 

próximos quatro anos vão de encontro a muitos dos treze objectivos que a União Europeia 

deverá atingir até 2010” (RN2005, p.9). 

 Fica claro que no plano das intenções se estabelece uma ligação directa entre o 

Programa EF2010 e as prioridades nacionais, nomeadamente na observância da maioria dos 

objectivos estratégicos e dos níveis de referência dos resultados médios europeus. 

 A subcategoria B.3.2. “Elementos divergentes” identifica os elementos nacionais que 

se mantém divergentes face às propostas europeias (“Quais as divergências nacionais face às 

prioridades europeias?”). 

 Os responsáveis nacionais destacam o défice na taxa de conclusão do ensino secundário 

“Portugal continua a ser (pelo menos em 2004) um dos dois únicos Estados-membros cuja 

percentagem de pessoas entre 20-24 anos que não concluíram o ensino secundário se mantém 

abaixo dos 50% (portanto, ainda longe da meta europeia dos 85%)” (RN2005, p.10), e ainda o 

número elevado de indivíduos que apenas detêm a escolaridade obrigatória de 9 anos, “Portugal 

continua em 2004 a apresentar o segundo pior resultado da União Europeia, relativamente à 

percentagem do grupo etário dos 18-24 anos que não prosseguiu qualquer tipo de estudos ou 

formação depois da escolaridade básica de 9 anos” (RN2005, p.10). 

 Estes são indicadores francamente negativos e que afastam o país dos níveis de 

referência dos resultados médios europeus, perscruta-se, no entanto, nas balizas temporais 

utilizadas, o interesse em erigir uma ruptura que pretende assinalar um antes e um depois, 

sendo o depois a execução do Programa do XVII Governo e a explicitada procura de convergência 

com os objectivos e níveis de referência europeus. Efectivamente, os relatórios posteriores a 

2005 apresentam dados que ainda se afastam da média europeia, mas com a indicação de que 

houve progressos. É nesse contexto que, relativamente à saída precoce do sistema de educação 

e formação, se afirma que “apesar do elevado decréscimo que se tem verificado desde 2006, 

em 2009, a taxa de saída precoce do sistema de educação e formação prevalece superior à 

média da União Europeia (31,2% face a 14,4% da UE27)” (RN2011, p.2).  

Quanto às habilitações escolares da população activa nacional “o peso relativo dos 

trabalhadores com habilitações escolares até ao ensino básico mantém-se acima da média da 

União Europeia (no 2º trimestre de 2010, a percentagem da população empregada – entre 20 e 
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64 anos – com habilitações escolares até ao ensino básico era de 63% em Portugal e 21% na 

UE27)” (RN2011, p.2). 

 Portugal diverge dos níveis de referência dos resultados médios europeus em aspectos 

substantivos, uma população activa com baixa escolaridade (só até ao ensino básico) e uma taxa 

elevada de indivíduos jovens que não concluíram o ensino secundário, tendo apenas a 

escolaridade básica de 9 anos. Ficando, assim, aquém das médias europeias estabelecidas 

quanto aos níveis do abandono escolar, da conclusão do último ciclo do ensino secundário, da 

aprendizagem ao longo da vida e das competências de base, e infere-se, embora não haja 

qualquer referência quanto ao número de licenciados em matemática, ciências e tecnologia 

(outro dos níveis de referência europeu), que nesse nível os números nacionais também 

divergem dos níveis europeus definidos. 

 A subcategoria B.3.3. “Avaliação dos efeitos da transferência” enuncia as 

mudanças notificadas pelas autoridades nacionais nos anos de 2005, 2007, 2009 e 2011 

(“Como avaliam as autoridades nacionais as mudanças operadas?”). 

 A avaliação feita pelas autoridades nacionais é bastante elogiosa dos feitos nacionais, 

assinalando progressos significativos nos seguintes domínios: “no acesso à educação pré-

escolar; na organização e expansão do sistema de reconhecimento, validação e certificação das 

competências não-formais e informais dos adultos; na diversificação e flexibilização das ofertas 

educativas e formativas, em particular nas formações profissionalmente qualificantes; na 

generalização progressiva da utilização e integração das TIC no processo de aprendizagem; no 

reforço de articulação entre os ministérios que tutelam as áreas da educação e do emprego e 

formação profissional; na construção da Rede de Bibliotecas Escolares, em articulação com 

outros projectos de promoção da leitura” (RN2005, p.24). 

 É salientada a condução de uma estratégia nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida: 

“desde 2005, o Governo reforçou a aposta na Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV). Durante o 

ano de 2007 e 2008, esta estratégia baseou-se: (i) na expansão e apropriação da Iniciativa 

Novas Oportunidades; (ii) na Reforma da Formação Profissional; (iii) na intervenção ao nível da 

política educativa no ensino pré-escolar, básico e secundário e (iv) na continuação da reforma do 

ensino superior” (RN2009, p.17). O destaque maior e mais apregoado prende-se com a 

Iniciativa Novas Oportunidades “estruturada segundo dois eixos dirigidos a públicos-alvo 

diferentes: jovens com baixos níveis de escolarização e adultos cujos níveis de qualificação de 

base precisam de ser melhorados. A execução da Iniciativa tem superado as metas definidas, 
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nomeadamente no que diz respeito aos jovens, ao nível da oferta de dupla certificação (120.000 

abrangidos em 2006), para o que contribuiu decisivamente a aposta no ensino profissional (560 

turmas e 23.500 alunos em 2006/07 face a 73 turmas e 12.000 alunos no ano anterior) e 

também o alargamento dos cursos de educação e formação de jovens. Quanto aos adultos, 

foram promovidas as oportunidades de ALV através da oferta de cursos EFA (20.000 abrangidos) 

e alargado o horário pós-laboral” (RN2007, p.5). Numa nova avaliação em 2009 é noticiada “a 

expansão e capacitação da rede de Centros Novas Oportunidades (CNO), enquanto estruturas 

com a missão de dar resposta às necessidades de qualificação da população adulta. De 2006 

para 2008, a rede evoluiu de 98 Centros para 459” (RN2009, p.10), prosseguindo-se que “a 

análise dos dados recolhidos permite afirmar que a Iniciativa Novas Oportunidades, está a ter 

uma forte adesão por parte da população adulta. Entre 2006 e Dezembro de 2008, registaram-

se cerca de 735.957 inscrições de adultos, distribuídos pelos Centros Novas Oportunidades 

(635.486) e nos Cursos de Educação e Formação de Adultos (100.471)” (RN2009, p.11). 

Concluindo-se que “a redução dos níveis de saída precoce do sistema de educação, o aumento 

significativo de jovens a frequentar formações profissionalizantes de nível secundário, o 

incremento da população adulta, em particular das mulheres, envolvida em processos de 

reconhecimento, validação e desenvolvimento de competências, traduzem-se em objectivos que 

foram conseguidos por via de intervenção das políticas públicas desenvolvidas nos domínios da 

educação e da formação, em particular, desde 2005, momento em que se lançou a Iniciativa 

Novas Oportunidades” (RN2011, p.2). 

 É realçado ainda o crescimento do número de jovens a frequentar o ensino secundário 

em vias profissionalizantes: “em 2006, mais de 150 mil jovens foram abrangidos por Cursos 

Profissionalizantes de nível básico e sobretudo de nível secundário – deste total, mais de 120 mil 

foram abrangidos por cursos que permitem concluir o ensino secundário e obter o nível III de 

formação, de acordo com a estrutura de níveis em vigor para a União Europeia – ultrapassando-

se assim largamente a meta definida em 2007” (RN2007, p.9), facto considerado decisivo para 

a redução das taxas de retenção e desistência, pois o “aumento do peso dos jovens inseridos 

nas vias profissionalizantes de nível secundário (em 2007, cerca de 40%), (…) [reflectiu-se na] 

redução das taxas de retenção e desistência no ensino básico e secundário (no ensino básico a 

taxa passou de 11,8% em 2004/05 para 10,1% em 2006/07 e no ensino secundário, para os 

mesmos anos, a taxa de retenção baixou de 32,1% para 24,8%)” (RN2009, p.17). 
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 A educação e formação de adultos é também evidenciada “a consolidação e o aumento 

de oferta de Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de nível básico e a criação dos 

cursos EFA de nível secundário, numa lógica de dupla certificação (nível de escolaridade e de 

qualificação profissional). A oferta de cursos EFA aumentou de 1.935 cursos em 2007 para 

3.996 cursos em 2008” (RN2009, p.10). Rematando-se que “este esforço de qualificação [da 

população adulta activa] é visível na adesão, em 2008, de cerca de 10 a 15% da população 

activa sem o ensino secundário completo” (RN2009, p.17). Consequentemente, “a estrutura de 

habilitações da população empregada registou, nos últimos anos, uma alteração significativa. 

Actualmente, o peso relativo da população empregada detentora do ensino secundário e superior 

é maior do que o das habilitações até ao 1.º ciclo do ensino básico, o que não se verificava em 

2006” (RN2011, p.2). Ainda no âmbito desse quadro é referida a reforma do sistema de 

formação profissional que “constitui um instrumento essencial à prossecução da estratégia de 

qualificação definida na Iniciativa Novas Oportunidades. Neste sentido, ambas as intervenções 

referidas, contribuem para a implementação da estratégia de ALV, pelo seu carácter coerente, 

articulado e integrado com o Quadro Europeu das Qualificações, o Quadro Nacional das 

Qualificações, o Reconhecimento e Validação de Competências e a abordagem baseada nos 

resultados” (RN2009, p.17). 

 À reforma do ensino superior também é atribuída uma menção especial, “é de notar que 

entre 2005 e 2008, Portugal desenvolveu uma profunda reforma do ensino superior, que se 

insere no actual movimento europeu de modernização de universidades e politécnicos para o 

desenvolvimento de sociedades e economias do conhecimento, nomeadamente pela 

implementação de medidas legislativas que concretizaram designadamente: (i) o novo Regime 

Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), (ii) o novo regime jurídico da avaliação da 

qualidade do ensino superior e a criação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior; (iii) a criação de condições para a mobilidade nacional e internacional de estudantes e 

diplomados; (iv) o estabelecimento de novas regras que facilitam e flexibilizam o acesso ao 

ensino superior por adultos; (v) o alargamento do âmbito de atribuição de bolsas de estudo a 

fundo perdido (vi) e a implementação do sistema de empréstimos a estudantes do ensino 

superior com garantia mútua” (RN2009, p.2). 

 A modernização do parque escolar também é valorizada: “a modernização do parque 

escolar que, para além da requalificação das escolas básicas e secundárias iniciada em 2005, 

reflecte um efectivo esforço no sentido de se equipar as escolas com material informático, de 
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forma a que a relação alunos/computador com ligação à internet, nas escolas portuguesas, 

apresenta uma evolução significativa – i.e. de 38,9 alunos por computador no ano lectivo 

2001/2002 para 2,2, no ano lectivo 2008/2009 em estabelecimentos de ensino público” 

(RN2011, p.2). 

 É dado ainda relevo à redução da taxa de saída precoce da escola, “o progresso 

alcançado nos últimos 6 anos, por via de um conjunto de políticas associadas ao reforço da 

escola pública – diversificação de ofertas de nível secundário, implementação de projectos 

preventivos e correctivos das situações de abandono e insucesso nas escolas, racionalização da 

rede escolar permitindo uma melhor integração dos alunos ao longo dos vários ciclos de ensino 

– permite antever o cumprimento da meta prevista em 2020. Neste sentido, será dada 

continuidade às medidas tomadas, cujos resultados foram visíveis na redução dos valores da 

taxa saída precoce de 35,4% para 28,7% em apenas três anos, a saber: A iniciativa Novas 

Oportunidades; A reorganização e racionalização da rede escolar” (RN2011, p.2). 

 Por fim, outro resultado favorável revelado é a melhoria dos resultados escolares: “as 

medidas de política implementadas nos últimos 6 anos tiveram um efectivo impacto na melhoria 

dos resultados escolares. Com efeito, Portugal no quadro do PISA2009: (i) protagonizou uma 

trajectória de melhoria da qualidade das aprendizagens com igualdade de oportunidades no 

período 2000-2009, (ii) foi o sexto país que melhor assegurou a equidade, e (iii) progrediu em 3 

domínios: leitura (foi a quarto país que mais progrediu entre 2003 e 2009), matemática (foi o 

quarto país que mais progrediu entre 2003 e 2009) e ciências (o segundo país que mais 

progrediu entre 2006 e 2009)” (RN2011, p.20). 

 A avaliação apresentada pelas autoridades nacionais é bastante lisonjeira, quantificada 

em números/percentagens que procuram dar expressividade aos progressos-relâmpago 

verificados, não sendo no entanto qualificado o alcance das medidas, nomeadamente as 

inseridas na iniciativa mais emblemática, a Iniciativa Novas Oportunidades, em termos de 

inserção no mercado de trabalho, de realização e desenvolvimento pessoal, no progresso social 

e cultural. 

 No rescaldo da avaliação destacam-se além das reformas no ensino superior e no 

sistema de formação profissional, a diversificação e flexibilização das ofertas educativas, a 

modernização do parque escolar, a expansão do sistema de reconhecimento, validação e 

certificação das competências, os progressos (estatísticos) nas habilitações da população activa 

e dos jovens, o aumento do número de jovens a frequentar as vias profissionalizantes do ensino 
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secundário, a redução das taxas de saída precoce do sistema de educação e retenção nos 

sistemas básico e secundário, a melhoria dos resultados escolares, mas sempre aquém dos 

níveis de referência dos resultados médios europeus estabelecidos. 

 Em suma, a análise dos relatórios nacionais de progressos sobre a implementação dos 

Programas EF2010 & EF2020 demonstram que as autoridades nacionais os acolheram bem, 

perspectivando-os como uma oportunidade de transformação nacional, e os acomodaram, 

estabelecendo prioridades e metas nacionais tendo como referentes quer os objectivos 

estratégicos quer os níveis de referência, e desse modo enquadraram e legitimaram o conjunto 

de propostas e iniciativas desenvolvidas que tocaram todo o sistema de educação e formação, 

embora não seja possível apreender uma estratégia global e conexa que as inscreva na mudança 

estrutural que as autoridades nacionais ambicionam. 

 Muitas das iniciativas relatadas não decorrem apenas destes Programas (EF2010 & 

EF2020), mas também da cooperação nacional com a OCDE, designadamente a participação no 

PISA, tal como já foi analisado por Afonso e Costa (2009) e Estrela e Teodoro (2008). Aliás a 

OCDE e a UE assumem uma convergência de propósitos, tendo as instituições europeias 

recorrido a resultados do PISA e do TALIS para fundamentar algumas das propostas inseridas 

nos Programas. Não será assim abusiva a percepção de que algumas iniciativas inventariadas 

nos relatórios nacionais de progressos foram redireccionadas e enunciadas como resposta 

nacional às prioridades europeias, quando porém o seu motor foi outro, nomeadamente as 

medidas que se prendem com a melhoria dos resultados no âmbito das literacias (leitura, 

matemática e ciências). Porém, como as agendas da OCDE e UE não conflituam entre si, 

convergindo em três eixos que se tornam estruturantes, a intensa procura de resultados, a 

melhoria dos desempenhos e a promoção de políticas baseados em evidências, tal não supõe 

qualquer problema, quer para os relatores nacionais quer para os auditores europeus, desde 

que os desígnios estatísticos se cumpram e, no processo, o país reforça o seu prestígio de pupilo 

empenhado no seio da UE e adopta políticas que no imaginário colectivo indígena irão reforçar a 

competitividade nacional. 

 Os principais traços do processo de acomodação nacional da transferência dos 

Programas EF2010 & EF2020 sintetizam-se no Quadro XXIV. 
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Quadro XXIV - Processo de Acomodação Nacional dos Programas EF2010 & 2020 
Modalidade de 
transferência 

 Adesão voluntária e explícita 

Agentes 
institucionais 

 Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (responsáveis pelas política 
do sector sob sua tutela) 

 Gabinete dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais (papel de 
coordenação) 

Objecto(s) 
transferidos(s) 

 Níveis de referência dos resultados médios europeus  
 Objectivos dos Programas EF2010 & EF2020 
 Quadro de competências essenciais para o ensino e formação profissional 
 Programa de aprendizagem ao longo da vida 
 Quadro Europeu de Qualificações 

Visibilidade  Conferências 
 Ciclo de seminários regionais 
 Reuniões de peritos 
 Reuniões interministeriais 

Viabilização  Programa do XVII Governo Constitucional 
 Diplomas legais 
 Relatórios bienais dos Progressos Alcançados (2005, 2007, 2009 e 2011) 

Elementos 
facilitadores 

 Receptividade nacional (oportunidade para proceder a reformas estruturais) 

Elementos 
inibidores 

 Factor financeiro (contenção orçamental) 
 Factor indígena (debilidade do ponto de partida nacional) 
 Factor estrutural (elevado taxa de insucesso e de abandono escolar precoce, 

população com baixas qualificações e envelhecida) 
 Factor cultural (fraca valorização de certos percursos educativos e 

profissionais pelas famílias e empregadores) 
 Factor político (falta de consenso político a médio e longo prazo) 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
a 

ac
om

od
aç

ão
 d

a 
tr

an
sf

er
ên

ci
a 

Monitorização  Estruturas interministeriais 
Forma de 
legitimação 

 Resposta a desafios externos comuns: a transição para uma sociedade e 
economia baseadas no conhecimento 

 Resposta a desafios estruturais internos: aproximar Portugal dos níveis 
médios europeus 

M
ot

iv
aç

õe
s 

pa
ra

 a
 a

co
m

od
aç

ão
  

Mandato 
nacional 

 Consolidar a educação básica orientada para o desenvolvimento das 
competências essenciais 

 Expandir e diversificar a educação e formação de nível secundário 
 Reduzir o abandono e insucesso escolares nos ensinos básico e secundário 
 Elevar a taxa de conclusão do ensino secundário  
 Qualificar os recursos humanos numa perspectiva de aprendizagem ao longo 

da vida e tendo em conta os perfis em défice no mercado de trabalho 
 Concretizar o Processo de Bolonha 
 Aumentar o número de diplomados pelo ensino superior 
 Implementar uma cultura de avaliação e prestação de contas 
 Promover a qualidade do sistema de educação e formação 
 Melhorar os resultados das aprendizagens 
 Implementar um Plano de Acção para a Sociedade de Informação e do 

Conhecimento 
Elementos 
convergentes 

 Adopção dos objectivos estratégicos e da maioria dos objectivos conexos 
 Adopção dos níveis de referência dos resultados médios europeus 

Av
al

ia
çã

o 
do

s 
ef

ei
to

s 

Elementos 
divergentes 

 Elevada taxa de população activa com baixo nível de instrução e qualificação 
 Elevada taxa de indivíduos que não concluíram o ensino secundário 
 Elevada percentagem de indivíduos apenas com a escolaridade obrigatória 

de 9 anos 
 Elevada taxa de saída precoce do sistema de educação e formação 
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Avaliação dos 
efeitos da 
transferência 
pelos 
responsáveis 
nacionais 

 Progressos nas habilitações da população activa e dos jovens (Iniciativa 
Novas Oportunidades 

 Adopção da Estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida 
 Redução das taxas de saída precoce do sistema de educação e formação 
 Redução da taxa de retenção nos ensinos básico e secundário 
 Melhoria dos resultados escolares 
 Reforma do ensino superior 
 Reforma do sistema de formação profissional 
 Aumento do número de jovens a frequentar as vias profissionalizantes de 

nível secundário 
 Expansão do sistema de reconhecimento, validação e certificação das 

competências não formais e informais dos adultos 
 Diversificação e flexibilização das ofertas educativas e formativas 
 Modernização do parque escolar 
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2.2. FINALIDADES DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O 

CURRÍCULO 

2.2.1. COORDENADAS ECONÓMICAS 

 A categoria “Finalidades” enuncia as iniciativas desenvolvidas para garantir o lucro e a 

paz social necessários à manutenção da ordem económica estabelecida e o modo como essas 

políticas reflectem a ideologia dominante, e desenvolve-se ao longo de seis subcategorias, sendo 

cada subcategoria explorada através de um conjunto de indicadores. A subcategoria 1. 

“Coordenadas económicas” enumera os meios e iniciativas julgados necessários para 

garantir o lucro, a sua manutenção e reprodução, esta subcategoria é analisada ao longo de seis 

indicadores. O indicador 1.1. “Qual a força causal que obriga a reequacionar as 

políticas educativas e curriculares?”, identifica o acelerador das mudanças preconizadas. 

 Na transição de século e milénio, a União Europeia defronta-se “com ‘uma mudança 

significativa resultante da globalização e dos desafios de uma nova economia baseada no 

conhecimento’” (PT2002, p.3), que obriga a que “os sistemas de educação e de formação 

tenham de mudar perante os desafios da sociedade do conhecimento e da globalização” 

(PT2002, p.4). Ou seja, as mudanças a introduzir nos sistemas de educação e formação não 

são determinadas por necessidades endógenas aos mesmos e/ou pelos avanços na investigação 

e teoria educacional, mas por forças exógenas de natureza económica que as ditam. Será sob 

essa ditadura económica assente num novo paradigma de produção, o conhecimento, que se 

vão reestruturar as políticas educativas e curriculares de modo a produzir o tipo de cidadãos, 

trabalhadores e consumidores fundamentais à competitividade e dinamismo de uma economia 

baseada no conhecimento. 

 Uma década volvida, e o factor económico mantém-se, embora sob novos termos, no 

âmbito da Estratégia Europa 2020, “a União Europeia viu-se obrigada a novas medidas para 

debelar a pior crise financeira e económica da sua história e, como resposta, aprovou uma 

estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na União Europeia: a 

estratégia ‘Europa 2020’” (EF2020 - 1R, p.9). Quer a Estratégia de Lisboa, definida em 2000, 

quer a subsequente, a Estratégia Europa 2020, ambas requerem políticas educativas e 

curriculares que concorram para o crescimento económico europeu, nos termos em vigor em 

cada Estratégia, pois o conhecimento apresenta-se como o substrato que fará vivificar a Europa 

e em torno dele ergue-se a narrativa do progresso europeu. 
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 O indicador 1.2. “Quais os centros de referência da União Europeia e 

Nacionais e respectivos referentes?”, identifica os países que servem de referência e os 

elementos de comparação tidos em análise quer à escala europeia quer nacional. 

 A União Europeia elege como países de referência os tradicionais aliados(/rivais), EUA e 

Japão, embora surjam algumas referências ao Canadá e, elucidativamente, a duas economias 

emergentes, a Índia e a China, os quais já se começam a destacar pelo desenvolvimento de 

actividades intensivas em conhecimento. Os referentes mobilizados são elementos julgados 

decisivos na materialização de uma sociedade e economia do conhecimento, em relação aos 

quais a UE se encontra numa posição desfavorável e, consequentemente, esses são elementos 

cuja tendência deverá ser inflectida. Um desses aspectos é o nível de investimento em sectores 

determinantes ao conhecimento, “segundo estudos recentes, a União Europeia no seu conjunto 

está atrasada em relação aos Estados Unidos e ao Japão no que respeita ao nível de 

investimento na economia e na sociedade baseadas no conhecimento” (EF2010 - 1R, p.6). 

Aduzindo que “desde 2000, e no que se refere ao investimento total dos sectores-chave da 

economia do conhecimento, não se verificou uma aproximação entre os países da Europa e os 

países concorrentes, como os Estados Unidos. Alguns países asiáticos, como a China e a Índia, 

estão a recuperar rapidamente” (EF2010 – 2R, p.2). Efectivamente, estes dois últimos países 

têm realizado um forte investimento nas tecnologias de informação e comunicação e na 

formação universitária. Já “no que se refere aos desempenhos na economia baseada no 

conhecimento, a UE está atrás dos EUA, mas à frente do Japão. Houve uma certa recuperação 

na segunda metade dos anos 90, mas a UE tem de aumentar os seus esforços para poder 

recuperar o atraso em relação aos EUA até 2010” (EF2010 – 1R, p.6). 

 Outros aspectos que inquietam a UE reportam-se ao investimento do sector privado e as 

despesas por estudante: “em relação à UE, o investimento do sector privado em instituições 

educativas é quatro vezes superior nos Estados Unidos (2,2% do PIB contra 0,6%) e duas vezes 

superior no Japão (1,2%). Além disso, a despesa por estudante é, nos Estados Unidos, superior 

à da grande maioria dos países da UE em todos os níveis do sistema educativo. É no ensino 

superior que a diferença é maior: os Estados Unidos gastam neste domínio duas a cinco vezes 

mais por estudante do que os países da UE” (EF2010 – 1R, p.6). 

 A forma de financiamento do ensino superior é outro problema com que a UE se debate, 

pois “o investimento total (público e privado) no ensino superior na UE em 2001 correspondeu a 

1,28% do PIB, em comparação com 2,5% no Canadá e 3,25% nos EUA. (…) Para se aproximar 
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em termos de despesa dos EUA, a UE teria de investir mais de 180 mil milhões de euros por 

ano, em especial através de um aumento significativo do investimento privado” (EF2010 – 2R, 

p.5). No relatório produzido em 2008 esse é um tema que continua presente no discurso 

europeu: “a despesa pública com instituições de ensino superior na UE, incluindo ensino e 

investigação, foi de 1,1% do PIB para a UE-27 em 2004 (…). Porém, a despesa total continua a 

situar-se a um nível muito inferior à dos Estados Unidos. Esta situação deve-se sobretudo ao 

facto de o nível de financiamento privado nos Estados Unidos ser sete vezes mais elevado. A 

despesa por estudante do ensino superior nos EUA era mais do dobro da média da UE” 

(EF2010 – 3R, p.5). 

 Outra questão é o número de diplomados pelo ensino superior quer em termo de sexo 

quer no conjunto total da população: “em média, na UE, 23% dos homens e 20% das mulheres 

entre os 25 e os 64 anos possuem diplomas de ensino superior. Estes números são claramente 

inferiores aos do Japão (36% de homens e 32% de mulheres) e dos Estados Unidos (37% no 

conjunto da população)” (EF2010 – 1R, p.6). 

 Há um aspecto em que a Europa se destaca, embora não retire os inerentes benefícios, 

com efeito “a UE ‘produz’ mais diplomados e doutorados em ciências e tecnologias do que os 

Estados Unidos ou o Japão (25,7% do total de diplomados do ensino superior na UE, contra 

21,9% e 17,2% respectivamente no Japão e nos Estados Unidos)” (EF2010 – 1R, p.6), contudo 

“o número de investigadores entre a população activa é muito mais baixo na UE (5,4 

investigadores em 1000, em 1999) do que nos Estados Unidos (8,7) ou no Japão (9,7), em 

especial nas empresas privadas” (EF2010 – 1R, p.6). 

 É inequívoco que a UE julga premente inverter os aspectos destacados, pois são fulcrais 

na sua estratégia de transição para a economia baseada no conhecimento mais competitiva e 

dinâmica do mundo, consequentemente, torna-se necessário estimular o investimento privado 

nas instituições educativas e nos alunos, aumentar a população diplomada e atingir uma maior 

equidade entre sexos, cativar diplomados e doutorados em ciências e tecnologias para o sector 

produtivo privado europeu e, por fim, “deveriam ser plenamente utilizados os estudos e análises 

desenvolvidas por organizações internacionais (como a OCDE) a fim de permitir à UE inspirar-se 

nas melhores práticas a nível internacional” (EF2010 – 1R, p.8), e através dessa infusão 

introduzir melhorias empiricamente validadas. O materialismo europeu além de enfermar de 

uma miopia visionária, padece de um crónico daltonismo cultural que a impede de absorver e 

reflectir nas suas análises outras dimensões além das estritamente económicas e financeiras e 
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de levar em linha de conta a cada vez mais evidente desocidentalização do crescimento 

económico mundial fruto da acção concorrencial e desafiante das economias emergentes. 

 Quanto a Portugal, a comparação é efectuada com os outros Estados-membros, sendo a 

ambição nacional abandonar os últimos lugares que ocupa nos estudos internacionais 

comparativos e aproximar-se da “média obtida pela maioria dos Estados-membros” (RN2005, 

p.10), sendo os défices destacados ao nível da literacia, “resultados obtidos por Portugal, no que 

respeita ao indicador utilizado neste domínio (nível de literacia em leitura dos jovens de 15 anos, 

medido através do estudo PISA), (…) ainda longe da média dos países comunitários” (RN2005, 

p.10) e ao nível da qualificação da população “é precisamente no grupo etário dos 25 aos 64 

anos que se encontram as maiores diferenças de nível de qualificação entre Portugal e a média 

registada na União Europeia” (RN2005, p.10). 

 Em suma, a nível da UE a aspiração coloca-se à escala global, ultrapassar os mais 

directos rivais na conquista do lugar cimeiro na sociedade e economia alicerçadas no 

conhecimento, em termos nacionais, o ensejo é redimensionado à escala europeia, aproximar-se 

da média europeia, centrando-se na elevação das competências de base e qualificação da 

população activa. Em Portugal não é tanto o discurso mobilizante da globalização, mas o da 

europeização, pois a globalização nacional é agenciada pelo Estado através de uma integração 

bem sucedida na Europa. 

 O indicador 1.3. “Quais os desafios que se colocam à economia europeia e 

nacional na sua relação com a globalização?”, identifica os desafios económicos com que 

se confrontam a União Europeia e Portugal. 

 A União Europeia prevê que “os novos desafios gerados pela sociedade e pela economia 

baseadas no conhecimento irão alargar-se nos próximos anos” (EF2010 – 1R, p.2), na 

sequência de “alterações económicas e tecnológicas cada vez mais rápidas” (EF2010 – 1R, 

p.2). Paralelamente, “a Europa enfrenta fortes desafios sócio-económicos e demográficos, 

associados, nomeadamente, ao envelhecimento da população, ao elevado número de adultos 

pouco qualificados e às elevadas taxas de desemprego juvenil” (EF2010 – 2R, p.2), a que se 

soma “a recessão económica (…). Os orçamentos públicos e privados estão sob forte pressão, 

os postos de trabalho existentes estão a desaparecer” (EF2010 – 4R, p.1). Consequentemente, 

“a recessão económica, associada ao desafio demográfico, veio acentuar a premência de 

realizar reformas e, ao mesmo tempo, continuar a investir nos sistemas educativo e de formação 

para dar resposta aos principais desafios económicos e sociais” (EF2010 - 4R, p.1). 
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 A pretensão europeia de liderar a sociedade e economia baseadas no conhecimento, 

enfrentando dessa forma a concorrência global, é ameaçada pelas pressões inerentes a uma 

sociedade e economia com essa característica intangível, que não é uma entidade estática, mas 

volúvel, pois alimenta e alimenta-se da inovação e da investigação aplicada, o que lhe confere 

um carácter voraz, não se compadecendo com compassos de espera ou hesitações face a esse 

objectivo de mais e melhor conhecimento, atrasar-se significa ser ultrapassado pelas outras 

economias. No entanto, a Europa enfrenta problemas estruturais ligados ao envelhecimento da 

população e à persistência de uma percentagem considerável de população activa pouco 

qualificada que se arrisca a tornar-se inempregável ou sujeita a trabalhos precários, enfrenta 

problemas conjunturais como a recessão económica que irradia da crise financeira e que obriga 

a políticas de austeridade que afectam o crescimento e geram desemprego e ainda dois outros 

problemas que ameaçam tornar-se estruturais, o desemprego juvenil e a perda de postos de 

trabalho que dificilmente serão recuperados, fruto de uma nova divisão internacional do trabalho, 

marcada quer pela perda do trabalho regular e um crescimento do trabalho precário, quer por 

um crescimento económico que ocorre sem crescimento do emprego, quer pela deslocalização 

do processo produtivo para as economias emergentes, onde as actividades de trabalho intensivo 

são de baixo custo salarial. No conjunto são pressões e problemas que obstaculizam a inserção 

bem sucedida na sociedade e economia baseadas no conhecimento, a qual exige investimentos 

avultados, uma população jovem e qualificada que alimente ciclos ininterruptos de inovação e 

crescimento. Face a todos esses problemas, os sistemas de educação e a formação captam 

uma inusitada atenção das instituições europeias que intentam reformá-los, ou melhor 

transformá-los, reorientando o que se ensina e o que se aprende, de modo a satisfazer as 

renovadas e sempre insaciáveis necessidades de conhecimento, julgado factor decisivo de 

inovação e competitividade económica e garantia de empregabilidade. 

 Os responsáveis nacionais desejam a “transformação do país numa moderna sociedade 

do conhecimento (…) convocar e mobilizar Portugal para responder aos novos desafios 

colocados pela sociedade de informação, imprimir um novo impulso à inovação empresarial, 

vencer o atraso científico e tecnológico e qualificar os recursos humanos” (RN2005, p.5). A 

preocupação nacional centra-se pois na modernização da estrutura organizacional através da 

integração das tecnologias de informação e comunicação e na qualificação da população activa 

pelo que “o Programa do novo Governo, reconhecendo que o atraso de desenvolvimento 

registado no País está associado ao grave défice de educação/formação e qualificação da 
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população portuguesa, aponta para a necessidade imprescindível de orientar as políticas de 

educação e formação no sentido da superação daquele défice. Assim, tendo em vista 

transformar Portugal, a médio prazo, numa moderna sociedade do conhecimento” (RN2005, 

p.8). 

 Portugal partilha o imaginário de uma sociedade do conhecimento (embora o termo 

economia do conhecimento esteja ausente, subentende-se a sua presença nesse imaginário) 

para a qual deseja encetar a sua transição. Face a esse desígnio, o sistema de educação e 

formação é incumbido da tarefa de qualificar a população portuguesa e assim imprimir um novo 

fôlego ao desenvolvimento científico, tecnológico e à inovação empresarial, o que por si só não 

será suficiente se não for acompanhada por mudanças de natureza organizacional, pois a 

investigação tem demonstrado que a incorporação das novas tecnologias e da inovação nas 

estruturas organizacionais tradicionais não produzem ganhos significativos em termos de 

produtividade. 

 O indicador 1.4. “Quais as necessidades da economia?”, enuncia as iniciativas 

requeridas pela economia para que se efective o seu crescimento. 

 As instituições europeias na sua senda por “uma transformação radical da economia 

europeia” (PT2002, p.3), reconhecem que “os recursos humanos constituem o principal 

património da União Europeia, sendo essenciais para a criação e a transmissão do 

conhecimento e um factor determinante do potencial de inovação de cada sociedade” (EF2010 

– 1R, p.1), consequentemente, “para transformar a União Europeia na economia baseada no 

conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, há uma necessidade premente de 

investir mais e de forma mais eficiente e eficaz nos recursos humanos” (EF2010 – 1R, p.1).  

 Com o intuito de gerar condições para que “a União possa ter desempenhos melhores 

do que os seus concorrentes na economia baseada no conhecimento” (EF2010 – 1R, p.2), urge 

“formar um número adequado de especialistas nas diversas áreas científicas para passar a ser a 

economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo” (NR2003, p.4). 

Vários caminhos são traçados: (1) “alargar o acesso à educação e à formação a todos os 

cidadãos, incluindo aos grupos sociais mais desfavorecidos e aos trabalhadores mais velhos, 

contribuirá para o aumento da população activa” (EF2010 – 2R, p.8), visto que, “para a 

investigação e a inovação é indispensável que haja uma base ampla de qualificações entre a 

população” (EF2010 – 3R, p.8); (2) reforçar “a intensificação da colaboração entre o ensino 

superior e a indústria é uma condição essencial para a inovação e uma maior competitividade” 
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(EF2010 – 2R, p.5); (3) proceder à “modernização do ensino superior (…) determinante para o 

triângulo do conhecimento e para a estratégia de Lisboa” (EF2010 – 3R, p.3). 

 Com a crise financeira que deflagrou em 2007-08 e rapidamente golpeou a economia 

real, o discurso europeu sofre algumas nuances “é indispensável que se reforcem os 

investimentos em áreas específicas da educação e formação, tanto ao nível nacional como 

europeu, para sair da crise económica, quer como parte das reformas estruturais de longo 

prazo, quer para atenuar as suas repercussões sociais imediatas. Mais do que nunca, o sucesso 

da Europa na concorrência mundial depende das suas competências e capacidades de inovação 

e de uma transição rápida para uma economia baseada no conhecimento e com baixas 

emissões de carbono” (EF2010 – 4R, p.7). Com esse propósito “deve ser reforçado o papel da 

educação e formação que sustenta o triângulo do conhecimento. A inovação e o crescimento 

continuarão a ser insuficientes se não existir uma ampla base de conhecimentos, aptidões e 

competências que promova o talento e a criatividade desde tenra idade e seja actualizado ao 

longo da vida adulta” (EF2010 – 4R, p.7). 

 No Programa EF2020 reitera-se que “os Estados-Membros reconhecem a importância 

da abertura ao mundo em geral como condição para o desenvolvimento e a prosperidade 

mundiais, o que, através da criação de oportunidades excelentes e atractivas de educação, 

formação e investigação, ajudará a União Europeia a alcançar o seu objectivo de se tornar na 

economia do conhecimento mais avançada do mundo” (EF2020, p.3). Assim, “para sair 

fortalecida da crise, a Europa tem de gerar crescimento económico com base no conhecimento 

e na inovação” (EF2020 – 1R, p.12), sendo que “a criatividade constitui um manancial de 

inovação, a qual por seu turno é considerada um dos principais motores de um desenvolvimento 

económico sustentável. A criatividade e a inovação são factores essenciais para o 

desenvolvimento das empresas e para a competitividade da Europa a nível internacional” 

(EF2020, p.4), a que se associa, “mesmo em tempos de escassez de recursos financeiros, o 

investimento eficiente e adequado em áreas que favorecem o crescimento, como a educação e a 

formação, é um componente fundamental do desenvolvimento económico e da competitividade, 

que por sua vez são essenciais para a criação de emprego” (Europa2020 (2), p.6), permitindo 

através da investigação, inovação e educação “consolidar o triângulo do conhecimento, base de 

uma economia mais inovadora e criativa” (Europa2020 (1), p.3). 

 A transição da economia europeia para a economia baseada no conhecimento, mais 

dinâmica e competitiva do mundo, ao abrigo do Programa EF2010, ou mais avançada do 
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mundo, no âmbito do Programa EF2020, obriga à qualificação dos cidadãos europeus, 

denominados, no jargão empresarial que domina o discurso europeu, como recursos humanos, 

no entanto os investimentos na educação e formação, ingrediente base de um novo termo 

aglutinador, o “triângulo do conhecimento” devem ser geridos racionalmente (de modo eficaz e 

eficiente), garantindo o acesso à educação e formação de todos, mas privilegiando uns tantos, 

através do reforço do investimento em áreas específicas que permitam formar os especialistas 

nas áreas cientificas requeridas pela economia do conhecimento. 

 A educação e a formação, no seu papel de fermento do crescimento económico, devem 

assegurar uma base ampla de conhecimentos, aptidões e competências (que a aprendizagem ao 

longo da vida actualiza e ajusta às exigências do mercado de trabalho), fomentar a criatividade a 

qual alimenta a inovação e, juntas, nutrem uma economia inovadora e criativa, geradora de 

empregos e de um desenvolvimento económico sustentável. Também a investigação é 

considerada na aliança entre o ensino superior e a indústria de modo a captar a inovação. Em 

suma, naturalizam-se as pressões económicas sobre os sistemas de educação e formação, pelo 

que, todo o investimento neles efectuado é equacionado em termos do contributo que têm de 

desempenhar no crescimento económico, uma vez que são os activos intangíveis 

(conhecimento, criatividade e inovação), o substrato da economia do conhecimento, lança-se, 

deste modo, o logro que confrange as instituições educativas a operar como instituições 

produtivas. 

 No diagnóstico realizado à economia nacional, as autoridades nacionais concluem que 

“a chave da competitividade da economia portuguesa chama-se inovação. Inovação de 

processos, inovação de produtos e serviços, inovação tecnológica e inovação na organização e 

na gestão” (RN2007, p.13), pelo que urge “combinar política de inovação, com políticas 

ambiciosas para a sociedade da informação, a ciência e a tecnologia, e a qualificação das 

pessoas” (RN2007, p.13). No âmbito dessa estratégia, torna-se necessário “a produção de 

qualificações/competências essenciais à competitividade e modernização da economia” 

(RN2007, p.5), privilegiando-se “os perfis de competências e de formação estratégicos para o 

desenvolvimento económico e social do país” (RN2007, p.11), mas sem descurar uma aposta 

“na qualificação dos portugueses, promovendo-se uma cultura de aprendizagem ao longo da 

vida que reduza o deficit de qualificações existentes, que reforce a equidade, estimule e 

responda à necessidade de reforçar a inovação e o empreendedorismo e reduza as disparidades 

de competências no mercado de trabalho” (RN2007, p.2). A aposta no ensino superior surge 
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como uma prova do empenho nacional na busca da inovação: “com vista a desenvolver as 

competências necessárias à economia e à sociedade do conhecimento, bem como à 

competitividade económica, factores vitais para a coesão social da Europa e para a plena 

aplicação da renovada Agenda da Estratégia de Lisboa” (RN2007, p.3). 

 O discurso nacional elege a inovação como a chave que abrirá a porta da 

competitividade à economia nacional, que ambiciona basear-se no conhecimento, para tal é 

necessário a qualificação dos portugueses, num movimento dual, para uns será a redução dos 

seus défices de competências, no âmbito da estratégia de aprendizagem ao longo da vida, para 

outros será uma formação nas áreas essenciais ao desenvolvimento económico, apostando-se 

para tal na reforma do ensino superior. O discurso nacional reflecte uma apropriação 

simplificada do discurso europeu com um conjunto de propostas intenção assentes num porvir 

de progresso e prosperidade que habita o imaginário nacional. 

 O indicador 1.5. “Quais as mutações e exigências do mercado de trabalho e as 

iniciativas desencadeadas?”, identifica as alterações na estrutura do mercado de trabalho, 

as novas exigências que brotam dessas mutações e as medidas ensaiadas. 

 No mercado de trabalho europeu “a previsão das competências e qualificações 

necessárias continua a ser um desafio primordial, que exige uma maior participação dos 

diferentes parceiros, uma abordagem sectorial e uma recolha mais adequada de dados nesta 

matéria” (EF2010 – 2R, p.6), sendo necessário “envidar mais esforços para criar instrumentos 

eficazes que permitam antecipar as necessidades em termos de competências” (EF2010 – 4R, 

p.5), prevendo-se que “o desfasamento entre o nível de competências e as exigências do 

mercado de trabalho se [agravará] até 2020 se, até lá, os sistemas de EFP [Ensino e Formação 

Profissional] não conseguirem dar uma resposta mais rápida e flexível ao aumento previsto das 

necessidades em termos de qualificações e competências” (EF2010 – 4R, p.5).  

Antecipando-se, desde já, que “as tendências da demografia e do mercado de trabalho 

vão levar a um aumento da procura de qualificações elevadas e a menos oportunidades para os 

pouco qualificados” (EF2010 – 3R, p.6), que num futuro próximo “os mercados de trabalho (…) 

irão exigir a uma população activa cada vez mais reduzida níveis de qualificações cada vez mais 

elevados” (EF2010 – 3R, p.1), e que, entretanto, “os postos de trabalho existentes estão a 

desaparecer e os novos empregos requerem novas competências, de nível mais elevado” 

(EF2010 – 4R, p.1), torna-se premente que os sistemas de educação e formação forjem 

cidadãos capazes de promover “actividades profissionais por conta própria” (PT2002, p.14), e 
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de “desenvolver novas formas de empresas, frequentemente baseadas nas necessidades das 

comunidades locais” (PT2002, p.14), uma vez que “as transformações sociais e económicas 

que resultarão da sociedade do conhecimento e a actual tendência para uma economia baseada 

nos serviços, darão oportunidade a milhões de pessoas para criarem as suas próprias empresas, 

e isto deve ser visto pelos estudantes como uma opção de carreira viável” (PT2002, p.14). 

 Torna-se claro que “todos os indivíduos necessitam de um conjunto básico de 

conhecimentos, competências e atitudes para efeitos de emprego” (NR2003, p.4), pelo que “a 

conclusão do último ciclo do ensino secundário torna-se cada vez mais importante” (EF2010 – 

1R, p.7) para uma boa inserção no mercado de trabalho. É pois imprescindível “melhorar o nível 

de competências e qualificações no mercado de trabalho” (EF2010 – 2R, p.2) e criar condições 

que assegurem “o envolvimento de um maior número de adultos na aprendizagem ao longo da 

vida” (EF2010 – 2R, p.4), promovendo a sua participação activa no mercado de trabalho. Sem 

esquecer que “se a UE pretende ser competitiva na economia baseada no conhecimento, 

precisa também de um número suficiente de diplomados do ensino superior que disponham de 

uma preparação adaptada às necessidades da comunidade da investigação e do mercado de 

trabalho” (EF2010 – 1R, p.6) e precisa ainda de resolver o problema de fuga de cérebros, visto 

que “o mercado de trabalho europeu é muito mais reduzido para os investigadores, que 

abandonam a UE para prosseguirem a sua carreira noutras paragens, principalmente nos 

Estados Unidos, onde beneficiam de melhores oportunidades de carreira e de melhores 

condições de trabalho” (EF2010 – 1R, p.7). 

 Outra necessidade sentida pelo mercado laboral prende-se com a mobilidade, pois “na 

nova sociedade europeia do conhecimento, todos os cidadãos devem poder aprender e trabalhar 

em toda a Europa e [a] utilizar plenamente as suas qualificações onde quer que se encontrem” 

(PT2002, p.16), pelo que “o reconhecimento de diplomas e certificados em toda a Europa é 

essencial para o desenvolvimento de um mercado de trabalho europeu” (EF2010 – 1R, p.1), 

visto que este “não poderá funcionar de forma eficaz e fluida enquanto não existir um quadro 

europeu que sirva de referência comum para o reconhecimento das habilitações” (EF2010 – 1R, 

p.11). 

 Outro elemento a ter em conta prende-se com a reestruturação dos mercados de 

trabalho sob o signo da flexibilidade e da segurança (flexigurança), arguindo-se que “a 

flexibilidade e a segurança necessárias à criação de mais e melhores empregos passam a dar a 

todos os cidadãos a possibilidade de adquirir competências-chave e de actualizar as suas 
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qualificações ao longo da vida” (EF2010 – 3R, p.1), consequentemente, “mais esforços são 

necessários para elevar o nível de qualificações da população e para obter a flexibilidade e a 

segurança em todo o mercado de trabalho” (EF2010 – 3R, p.5). Em síntese, será preciso 

“reforçar a empregabilidade através da educação e da formação a fim de dar resposta aos 

desafios do mercado de trabalho” (EF2020, p.3). 

 No diagnóstico traçado pelo Programa EF2020 constata-se que “a crise provocou 

alterações na procura de competências. A procura de empregos que exigem poucas 

qualificações está a diminuir, e as indústrias do futuro, baseadas no conhecimento, exigem 

níveis de qualificações cada vez mais elevados. Segundo uma estimativa recente, o número de 

empregos altamente qualificados deverá aumentar quase 16 milhões, passando de 29% (2010) 

para 35% de todos os postos de trabalho em 2020. Em contrapartida, o número de postos de 

trabalho que exigem um nível de competências baixo deverá sofrer uma quebra de cerca de 12 

milhões, passando de 20% para menos de 15%. Alguns países já se deparam com 

estrangulamentos no que se refere aos postos altamente qualificados. Esta situação ver-se-á 

agravada pelo impacto do envelhecimento demográfico, quando a população activa começar a 

diminuir após 2012” (EF2020 – 1R, p.15). Face a esse novo cenário torna-se determinante 

“melhorar a capacidade de adaptação dos sistemas de ensino e formação às novas tendências e 

solicitações, por forma a dar uma melhor resposta às necessidades do mercado de trabalho” 

(Europa2020 (1), p.2). Capacitar os cidadãos europeus para a mobilidade e o 

empreendedorismo implica “fomentar mais experiências de aprendizagem no local de trabalho e 

nas empresas e alargar as possibilidades de desenvolver acções de voluntariado, bem como as 

oportunidades de emprego por conta própria e de trabalho e aprendizagem no estrangeiro” 

(Europa2020 (1), p.1). A promoção da empregabilidade exige que “os níveis de competência e 

qualificações tanto dos jovens como dos adultos em muitas áreas (…) [sejam] continuamente e 

completamente adaptados às necessidades da economia e do mercado de trabalho. A 

empregabilidade das pessoas deve, portanto, ser promovida nos sistemas de educação e de 

formação bem como no local de trabalho” (Europa2020 (2), p.6). Conclui-se que “há que 

progredir no sentido de melhor identificar as necessidades de formação, reforçar a relevância do 

ensino e da formação para o mercado de trabalho, facilitar o acesso a oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida e à orientação, e assegurar uma transição harmoniosa entre as 

esferas do ensino, da formação e do emprego” (Europa2020 (1), p.2). 
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 O mercado de trabalho europeu encontra-se em contracção e reestruturação segundo o 

princípio da flexigurança (que promove as competências do trabalhador mas não assegura o seu 

posto de trabalho), ameaçando os postos de trabalho dos cidadãos menos qualificados e abrindo 

janelas de oportunidade para os activos altamente qualificados. Qualificar-se significa adquirir e 

manter actualizados um conjunto de conhecimentos, competências e aptidões que garantem a 

empregabilidade, flexibilidade e adaptabilidade, pois as oportunidades de emprego passam 

muito pela criação do seu próprio posto de trabalho e pela capacidade de trabalhar em qualquer 

espaço geográfico europeu e mundial, conhecendo ciclos de trabalho interrompidos por períodos 

de formação/aprendizagem e voluntariado. O mercado laboral europeu exige que cada um se 

dote de um portefólio de competências, que lhe permita rodar entre empregos e preencher as 

necessidades que se apresentam a cada momento e em qualquer lugar, e aos sistemas de 

educação e formação assiste antecipar as necessidades de competências e assegurar a sua 

provisão pronta e flexível e, dessa forma, facultar respostas capazes de satisfazer os vários 

padrões de procura no mercado laboral. 

Porém, e fazendo fé nas previsões europeias, o aumento em termos brutos dos postos 

de trabalho no mercado laboral europeu cifra-se apenas em um por cento, que resultará da 

diferença entre o aumento dos empregos altamente qualificados (seis por cento) e a perda de 

empregos que exigem poucas qualificações (em cinco por cento), e se aqueles que detêm baixas 

qualificações realizassem uma profunda requalificação das suas competências, apenas 

acederiam quanto muito a empregos de escalão médio, para os quais não existem previsões, 

mas deduz-se que não serão auspiciosas. Sendo assim está-se perante a perspectiva de um 

mercado de trabalho estrangulado e com poucas perspectivas de crescimento sustentável, 

oferecendo algumas possibilidades para uns poucos e o desemprego ou a precariedade para a 

maioria, sequestrando as expectativas individuais no limbo da empregabilidade. 

 Portugal em resposta ao desafio europeu de antecipar os perfis de competências 

necessárias ao mercado de trabalho, anuncia o seu propósito de “identificar precocemente as 

necessidades de competências e a sua relação com o planeamento da oferta de ensino e 

formação vocacionais” (RN2005, pp.30-31), reportando um conjunto de iniciativas desenvolvidas 

e em desenvolvimento, a saber: “a realização de estudos sectoriais que incluem um diagnóstico 

sócio-económico, uma análise prospectiva de cada um dos sectores em estudo, uma análise da 

evolução dos empregos, a identificação de necessidades de competências, o levantamento e 

análise da oferta formativa existente orientada para cada um dos sectores, a identificação de 
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necessidades de formação, a indicação de pistas para a reorientação da formação profissional e 

a identificação de outras estratégias de resposta às necessidades de competências; a construção 

de referenciais de competências profissionais, de base sectorial, e por domínio profissional, para 

suporte à estruturação de uma oferta formativa adequada à satisfação das necessidades de 

formação do tecido produtivo português, que abrangeram quatro actividades, cobrindo cerca de 

78 perfis profissionais; o aumento da oferta de formação contínua a desenvolver no âmbito da 

Rede de Centros de Formação Profissional, tendo especialmente em vista os activos das micro e 

pequenas empresas, prosseguindo-se a adaptação dos referenciais de formação às 

características dos públicos alvo e dos sectores e regiões onde exercem actividade” (RN2005, 

p.31). 

 A preocupação com a qualificação da população portuguesa determinou um conjunto de 

medidas, assim, relativamente à população activa mais velha adoptaram-se acções “no sentido 

de promover a aquisição, reforço e actualização das competências destas pessoas, de modo a 

facilitar a sua manutenção no mercado de trabalho” (RN2005, p.23), tendo-se, 

simultaneamente, procurado “assegurar uma maior flexibilização das ofertas de formação em 

várias áreas e o seu ajustamento ao perfil dos seus destinatários potenciais e às necessidades 

das entidades empregadoras” (RN2005, p.30), procurando “incluir objectivos em termos não só 

de níveis de educação-formação, mas de perfis profissionais em défice no mercado de trabalho; 

[e ainda] diversificar as oportunidades de reconversão profissional para novos empregos” 

(RN2007, p.3).  

 Através da aprendizagem ao longo da vida procura-se promover “uma política de 

qualificação inter-geracional, [que] reduza o défice de qualificações existentes, reforce a 

equidade e reduza as disparidades de competências no mercado de trabalho” (RN2007, p.15), 

bem como “continuar a priorizar a resposta àqueles que se encontram em situação de desfavor 

no mercado de trabalho, possibilitando-lhes a aquisição de competências que promovam a sua 

empregabilidade, importa dar crescente atenção àqueles que estando a trabalhar têm a sua 

situação precarizada por possuírem uma qualificação deficitária” (RN2007, p.16). 

 Para os licenciados desempregados foi projectado um Plano e Acção para Promover o 

Emprego Científico e Qualificado, “que integra um conjunto coerente e articulado de medidas 

com o objectivo de reconverter os desempregados titulares de curso superior em áreas com 

menor empregabilidade para áreas orientadas para as actuais necessidades do mercado de 

trabalho” (RN2005, p.32). E na reforma do ensino superior procurou-se “incluir objectivos em 
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termos não só de níveis de educação-formação, mas de perfis profissionais em défice no 

mercado de trabalho; Diversificar as oportunidades de aprendizagem, bem como aumentar as 

oportunidades de reconversão profissional para novos empregos” (RN2007, p.13). 

A fim de facilitar a mobilidade geográfica (para fins profissionais ou de formação) foi 

elaborado o Catálogo Nacional de Qualificações que visa garantir “a coerência, transparência e 

comparabilidade das qualificações a nível nacional e internacional, (…) [sendo] desenvolvido em 

sintonia com o Quadro Europeu de Qualificações e também procurando estar estruturado na 

perspectiva do Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação Profissional (ECVET)” 

(RN2007, p.5). No sentido de privilegiar os perfis de formação julgados pertinentes está a 

concentrar-se “o financiamento em dispositivos e modalidades de formação que traduzam 

referenciais elevados para a modernização empresarial, inscritos no Catálogo Nacional de 

Qualificações, com carácter de dupla certificação e num contexto de ALV” (RN2007, p.8). 

Para a formação inicial dos jovens lançou-se cursos profissionais e cursos de 

aprendizagem; os cursos profissionais são“vocacionados para a qualificação inicial de jovens, 

privilegiando a sua inserção no mundo do trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. A 

revisão curricular do ensino profissional, concluída em 2006, permitiu concretizar a 

racionalização da oferta e a sua actualização aos perfis profissionais actuais, emergentes e 

estratégicos para o desenvolvimento do país” (RN2009, p.7); os cursos de aprendizagem são 

“orientados para a qualificação inicial de jovens com o objectivo de aumentar a sua 

empregabilidade face às necessidades do mercado de trabalho” (RN2009, p.7); são ainda 

implementados programas de estágios: “com o objectivo de melhorar a empregabilidade e 

fomentar o desenvolvimento de novas competências, bem como, promover a transição do ensino 

para o mercado de trabalho, Portugal desenvolve um programa de (…) estágios internacionais, 

Inov Contact, Inov Art, Inov Mundus ” (RN2011, p.8).  

 Os responsáveis nacionais consideram que “Portugal tem efectuado um esforço 

articulado e simultâneo para aumentar a atractividade e a adequação ao mercado de trabalho 

das modalidades de educação e formação” (RN2009, p.20), tendo-se “implementado nos 

últimos anos várias iniciativas que procuram responder ao desafio de: (i) articular a oferta de 

competências com as necessidades do mercado de trabalho e (ii) reforçar a capacidade de 

antecipar e adequar as competências ao mercado de trabalho. Neste sentido, tem sido 

desenvolvidas intervenções de nível nacional estrutural, iniciativas de âmbito sectorial e 
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territorial, e promovidos estudos e sessões de reflexão tendentes ao desenvolvimento de um 

sistema nacional de antecipação de necessidades de competências” (RN2011, p.11). 

 As iniciativas nacionais procuram “uma maior aproximação entre os sistemas de 

educação e formação e o ‘mundo do trabalho’, o envolvimento e interacção entre os sectores 

chave e assegurar uma representação sectorial expressiva e integradora, capaz de identificar e 

reforçar qualificações que promovam a mobilidade e flexibilidade dos indivíduos, através do 

reconhecimento de competências comuns aos profissionais de diferentes sectores de actividade” 

(RN2011, p.11). Várias iniciativas são reveladas: “no que diz respeito à Iniciativa Emprego 2009, 

salienta-se: (i) o lançamento do ‘Programa Qualificação-Emprego’, que visa aproveitar os 

períodos de redução ou de suspensão das actividades nas empresas para a melhoria da 

qualificação dos seus trabalhadores, mediante a frequência de acções de formação modular ou 

o seu encaminhamento para outros percursos educativos e/ou formativos integrados na 

Iniciativa Novas Oportunidades; (ii) o ‘Programa de Estágios Qualificação-Emprego’ que pretende 

facilitar a entrada de novos activos, com mais de 35 anos, que melhoraram as suas 

qualificações; (iii) o ‘Programa de Estágios Profissionais’ para jovens à procura do primeiro 

emprego e desempregados com idade inferior a 35 anos, que visa apoiar a transição entre o 

sistema de qualificação e o mercado de trabalho; e (iv) o alargamento de oferta de cursos de 

dupla certificação, nomeadamente Educação e Formação de Adultos, decorrente da estratégia 

governativa para o reforço de qualificações dos portugueses, reflectida na Iniciativa Novas 

Oportunidades” (RN2009, p.2). No âmbito da Iniciativa para a Competitividade e o Emprego 

“está constituído um grupo de trabalho com o objectivo de identificar 100 profissões estratégicas 

para o desenvolvimento da economia portuguesa, correspondendo a perfis profissionais em falta 

e/ou emergentes no mercado de trabalho, para as quais será promovida formação visando a 

reconversão profissional de desempregados. Com esta iniciativa pretende-se: (i) melhorar o perfil 

de empregabilidade e promover uma rápida reinserção dos desempregados no mercado de 

trabalho; (ii) promover maior e melhor ajustamento entre a oferta e a procura de emprego; (iii) 

concentrar a intervenção das entidades formadoras e os apoios financeiros públicos; (iv) 

concentrar uma oferta de formação profissional que corresponda a necessidade de capacitação 

técnica dos trabalhadores; e (v) promover uma análise conjunta com os parceiros sociais, 

conforme proposto pelo Governo em sede de Comissão Permanente de Concertação Social” 

(RN2011, p.11). Quantos aos desempregados procura-se promover a sua formação profissional 

tendo em vista o retorno ao mercado de trabalho, “através i) o encaminhamento para medidas 
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de emprego e de formação profissional, processos de RVCC e de colocação em ofertas de 

emprego de 115.000 desempregados de longa duração, e ii) da reconversão profissional de 

20.000 desempregados, orientados para 100 profissões estratégicas, incluídas no Catálogo 

Nacional de Qualificações, recentrando a oferta de formação dos centros de gestão participada 

do IEFP na resposta a estas necessidades; e adoptar medidas que visem melhorar a articulação 

entre a oferta de formação profissional e as necessidades presentes e futuras do mercado de 

trabalho” (RN2011, p.15) e ainda “permitir a aquisição de um patamar mínimo de qualificação 

para os desempregados, durante o ano de 2011, como forma de promover o rápido retorno ao 

mercado de trabalho e do aumento da empregabilidade dos desempregados subsidiados e dos 

grupos mais afastados no mercado de trabalho, através: i) do encaminhamento para os Centros 

Novas Oportunidades de 200.000 desempregados que não tenham o 12.º ano, e ii) do 

programa de formação em competências básicas para 10.000 desempregados beneficiários do 

Rendimento Social de Inserção sem competências para aceder a processos de qualificação no 

âmbito do sistema nacional de qualificações” (RN2011, p.15). 

 Atendendo às características do mercado laboral nacional terciarizado e segmentado, 

com amplos sectores económicos a utilizarem uma mão-de-obra com baixos níveis de instrução 

e qualificação, a que se aliam a dificuldade de circulação entre empregos e a fraca procura de 

competências quer pelos empregadores quer pelos empregados, factores que afectam o 

comportamento da economia nacional, fica contextualizada e justificada a preocupação pela 

qualificação da população nacional.  

O conjunto de iniciativas nomeadas procuram reverter essa situação, com destaque 

para: a qualificação inicial dos jovens (através dos cursos profissionais, cursos de aprendizagem 

e programas de estágio) e a qualificação dos adultos (quer com baixas qualificações quer 

licenciados, através da reconversão profissional para novos empregos, e ainda de 

desempregados de modo a facilitar a sua reinserção no mercado laboral) tendo em atenção os 

perfis em défice (actuais, emergentes e estratégicos) no mercado de trabalho e necessários à 

modernização da economia nacional; a racionalização da oferta educativa e formativa 

estruturada em torno das competências (sendo salientado um esforço por antecipar as 

necessidades de competências no mercado laboral); a promoção da empregabilidade, da 

mobilidade e da flexibilidade através de reformas no ensino secundário e superior e a criação do 

Catálogo Nacional de Qualificação; e, por último, o fortalecimento das relações entre os sistemas 

de educação e formação e o mercado laboral.  
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Porém, o problema nacional não se resume a uma questão de qualificação da 

população activa, há que atender a certos elementos estruturais que enfermam o mercado 

laboral e não oferecem incentivos à procura de formação, como a predominância de micro 

empresas e com reduzida incorporação de conhecimento ou a fraca recompensa remuneratória 

atribuída a quem investe na qualificação. Isto significa que as iniciativas de promoção da 

qualificação poderão não gerar os efeitos preconizados enquanto as competências de literacia 

não forem devidamente recompensadas e valorizadas pelos empregadores e empresários, 

muitos deles com níveis de escolaridade baixos e por isso também pouco receptivos à formação. 

Além disso, numa economia baseada no conhecimento o ciclo de vida das inovações é 

pequeno pelo que haverá sempre um desfasamento entre a procura de um determinado perfil 

de competências e qualificações e a oferta do sistema de educação e formação, pois apesar do 

carácter “apressado” que se está a imprimir à aprendizagem, o tempo desta corre mais lento do 

que o da inovação, pelo que quando se lança um contingente de indivíduos no mercado laboral, 

a qualificação de que são portadores poderá já não ser objecto de procura, acentuando-se ora a 

saturação do mercado ora fenómenos de sobre-educação. 

 O indicador 1.1.6. “Quais as prioridades dos Sistemas de Educação e 

Formação?”, discrimina quer os objectivos arrolados aos sistemas de educação e formação 

quer os níveis de referência definidos, no âmbito dos Programas EF2010 & EF2020. 

 O Programa EF2010 estrutura-se em torno de três objectivos estratégicos e treze 

conexos e em cinco níveis de referência dos resultados médios a alcançar até 2010. Observa-se 

uma correspondência entre esses objectivos, os níveis de referência europeus e os princípios 

orientadores e metas desenvolvidas a nível nacional, pelo que se apresenta esses dados através 

do Quadro XXV para melhor ilustrar essa correspondência (no final de cada princípio orientador 

nacional é assinalado entre parênteses o correspondente objectivo europeu). 

 

Quadro XXV - Programa EF2010 
Objectivos Estratégicos Europeus Princípios orientadores nacionais  

- “Objectivo estratégico n.º1 Melhorar a Qualidade e a 

Eficácia dos Sistemas de Educação e de Formação na 

UE.  

Objectivo 1.1 – Melhorar a Educação e a Formação 

dos Professores e dos Formadores 

Objectivo 1.2 – Desenvolver as Competências 

Necessárias à Sociedade do Conhecimento” [PT2002, 

“exigência quanto ao ‘rigor e relevância da formação 

inicial e contínua dos educadores e professores’ e 

definição de um ‘programa nacional de formação de 

professores, com explicitação de perfis de desempenho 

e com consequentes medidas de incentivo à qualidade 

da formação inicial e contínua’ (obj. 1.1.); 

‘aquisição de competências que sustentem a 
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p.7] 

 - “Objectivo 1.3 – Assegurar que Todos Possam Ter 

Acesso às Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC)” [PT2002, p.8] 

 - “Objectivo 1.4 – Aumentar o Número de Pessoas 

Que Fazem Cursos Técnicos e Científicos” [PT2002, 

p.9] 

 - “Objectivo 1.5 – Optimizar a Utilização dos 

Recursos” [PT2002, p.10] 

 

aprendizagem ao longo da vida’ (obj. 1.2.); 

‘generalização do acesso e uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação’ (obj. 1.3.); 

‘obrigatoriedade do ensino experimental das ciências, 

em todo o ensino básico’, ‘valorização do ensino da 

matemática’, e ‘valorização de componentes de 

natureza técnica, tecnológica e vocacional no 3.º ciclo 

do ensino básico’, bem como ao nível do ensino 

secundário, ‘estimular a procura de cursos da fileira das 

ciências e tecnologias’ (obj. 1.4.);  

‘consolidar a dinâmica dos agrupamentos de escolas do 

ensino básico’, bem como conceder ‘uma maior 

autonomia das escolas que garanta a sua capacidade 

de gerir os recursos e o currículo nacional, de 

estabelecer parcerias locais e de adequar o seu serviço 

às características e necessidades próprias dos alunos e 

comunidades que servem’ (obj. 1.5.) (RN2005, p.9) 

- “Objectivo estratégico n.º 2 Facilitar o Acesso de 

Todos aos Sistemas de Educação e de Formação 

 - “Objectivo 2.1 – Um Ambiente Aberto de 

Aprendizagem” [PT2002, p.11] 

 - “Objectivo 2.2 – Tornar a Aprendizagem Mais 

Atractiva (…)  

Objectivo 2.3 – Apoiar a Cidadania Activa, a Igualdade 

de Oportunidades e a Coesão Social” [PT2002, p.12] 

 

consolidar ‘a gestão flexível, pelas escolas, do currículo 

nacional’, como um dos ‘princípios estruturantes da 

educação básica universal’ e ‘potenciar uma malha fina 

de vias diversificadas de educação e formação pós-

básica, criando uma rede de oferta articulada e 

complementar entre as escolas secundárias, as escolas 

profissionais e os centros de formação profissional’, 

assegurando simultaneamente ‘um ensino recorrente 

diversificado’ (obj. 2.1); 

‘proporcionar a todas as crianças e jovens um ambiente 

de aprendizagem motivador, exigente e gratificante’ 

(obj. 2.2.);  

‘orientar as políticas de educação especial segundo os 

princípios da escola inclusiva e valorizar a educação 

intercultural e a integração dos filhos de imigrantes’ 

(obj. 2.3.) (RN2005, pp.9-10) 

- “Objectivo estratégico n.º 3 Abrir ao Mundo Exterior 

os Sistemas de Educação e de Formação  

Objectivo 3.1 – Reforçar as Ligações com o Mundo do 

Trabalho, a Investigação e a Sociedade em Geral” 

[PT2002, p.13] 

“proceder a uma ‘crescente aproximação entre o ensino 

secundário e o sistema de formação profissional’’ e 

‘alargar a oferta dos ensinos tecnológicos, artísticos e 

profissionais’ (obj. 3.1.);  

‘generalização do ensino do inglês desde o 1.º ciclo do 
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 - “Objectivo 3.2 – Desenvolver o Espírito Empresarial 

(…) Objectivo 3.3 – Melhorar a Aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras” [PT2002, p.14] 

 - “Objectivo 3.4 – Incrementar a Mobilidade e os 

Intercâmbios” [PT2002, p.15] 

 - “Objectivo 3.5 – Reforçar a Cooperação Europeia” 

[PT2002, p.16] 

ensino básico’ (obj. 3.3.).” (RN2005, pp.9-10) 

 

Níveis de referência dos resultados médios 

europeus 

Metas nacionais a alcançar até 2010 

“(…) deverá ser alcançada até 2010 uma média 

europeia não superior a 10% de casos de abandono 

escolar precoce;  

(…) o número total de licenciados em matemática, 

ciências e tecnologias na União Europeia deverá 

registar, até 2010, um acréscimo de pelo menos 15%, 

devendo simultaneamente ser reduzido o desequilíbrio 

entre sexos.  

(…) até 2010, pelo menos 85% dos adultos com 22 

anos de idade na União Europeia deverão ter 

concluído o último ciclo do ensino secundário.  

(…) até 2010, a percentagem de jovens de 15 anos 

com fraco aproveitamento de leitura na União 

Europeia deverá ser reduzida em pelo menos 20%, 

relativamente ao ano 2000.  

(…) até 2010, o nível médio de participação na 

aprendizagem ao longo da vida na União Europeia 

deverá corresponder pelo menos a 12,5% da 

população adulta em idade activa (grupo etário dos 25 

aos 64 anos).” [NR2003, p.4] 

- “(…) redução da saída escolar precoce para os que se 

encontram na faixa etária dos 18-24 anos, de 45,5% em 

2002 para 35% em 2006 e para 25% em 2010; 

aumento da proporção das pessoas de 22 anos com o 

ensino secundário superior, de 44,2% em 2002 para 

55% em 2006 e para 65% em 2010;  

aumento do nível de participação da população adulta 

em idade de trabalhar (25-64 anos) em acções de 

aprendizagem ao longo da vida, de 2,9% em 2002 para 

6% em 2006 e 12,5% em 2010.” [RN2005, p.6] 

 

  

 Verifica-se que Portugal transfere os três objectivos estratégicos e dez objectivos 

conexos, não transfere (ou melhor não traduz em princípios orientadores nacionais) os objectivos 

3.2 “Desenvolver o Espírito Empresarial”, 3.4. “Incrementar a mobilidade e os intercâmbios” e 

3.5 “Reforçar a Cooperação Europeia”. Relativamente aos níveis de referência dos resultados 

médios europeus a alcançar até 2010, Portugal adoptou o termo “metas” para os identificar e 

apostou em três, na redução do abandono escolar precoce, no aumento dos níveis de frequência 

do ensino secundário e das acções de aprendizagem ao longo da vida, adaptando os resultados 
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a alcançar à realidade nacional, colocando-os aquém dos níveis de referência europeus, excepto 

as acções de aprendizagem ao longo da vida em que a percentagem definida é igual, 12,5% da 

população (25-64 anos) a frequentá-las até 2010. 

 No Programa EF2020 (Quadro XXVI) constata-se uma transferência directa dos 

objectivos estratégicos europeus (mantendo-se a denominação, substituindo apenas o “europeu” 

por “nacionais”) e uma selecção e adaptação dos níveis de referência europeus que abrangem 

cinco domínios, sendo apenas identificados dois domínios a nível nacional, a saída precoce do 

ensino e o aumento de diplomados, estabelecendo o limite mínimo europeu como taxa nacional 

a alcançar. 

Quadro XXVI - Programa EF2020 
Objectivos Estratégicos Europeus Objectivos Estratégicos Nacionais 

- “Objectivo estratégico n.º 1: Tornar a aprendizagem 

ao longo da vida e a mobilidade uma realidade (…) 

Objectivo estratégico n.º 2: Melhorar a qualidade e a 

eficácia da educação e da formação” [EF2020, p.3] 

 - “Objectivo estratégico n.º 3: Promover a igualdade, a 

coesão social e a cidadania activa (…)  

Objectivo estratégico n.º4: Incentivar a criatividade e a 

inovação, incluindo o espírito empreendedor, a todos 

os níveis de educação e formação” [EF2020, p.4] 

- “Obj.1 - Tornar a aprendizagem ao longo da vida e a 

mobilidade uma realidade.  

Obj. 2 – Melhorar a qualidade e a eficácia da educação 

e da formação.  

Obj. 3 – Promover a igualdade, a coesão social e a 

cidadania activa.  

Obj. 4 – Incentivar a inovação e a criatividade, incluindo 

o espírito empreendedor, a todos os níveis da educação 

e formação.” [RN2011, p.23] 

Níveis de referência do desempenho médio 

europeu a alcançar até 2020 

Metas nacionais a alcançar até 2020 

“Até 2020, uma média de pelo menos 15% de adultos 

deverá participar na aprendizagem ao longo da vida. 

(…) Até 2020, a percentagem de alunos de 15 anos 

com fraco aproveitamento em leitura, matemática e 

ciências deverá ser inferior a 15%.  

(…) Até 2020, a percentagem de adultos de 30-34 

anos com nível de ensino superior deverá ser pelo 

menos 40%.  

(…) Até 2020, a percentagem de alunos que 

abandonam o ensino e a formação deverá ser inferior 

a 10%  

(…) Até 2020, pelo menos 95% das crianças entre 4 

anos e a idade de início do ensino primário obrigatório 

deverão participar no ensino pré-escolar.” [EF2020, 

p.7] 

 - “(…) Portugal estabeleceu como metas, a redução 

para 10% da taxa saída precoce do sistema de ensino 

(meta intermédia de 15% em 2014)  

 - e o aumento para 40% de diplomados entre os 30 e 

os 34 anos em 2020 (30% em 2014).” [RN2011, p. 2] 
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 A análise ao teor dos objectivos traçados no seio das instituições europeias evidenciam o 

contributo activo que os sistemas de educação e formação são convocados a dar para uma 

transição bem sucedida para uma economia baseada no conhecimento, dinâmica e competitiva. 

A qualidade, conceito aclamado e reclamado, (con)funde-se na eficácia dos sistemas de 

educação e formação que deverão produzir os resultados pré-determinados que figurarão nas 

estatísticas oficiais (europeias e nacionais), tal coage a reformas/reorganizações na formação 

dos docentes e formadores, tecnificá-los, torná-los aptos a desenvolver as competências 

definidas e requeridas pela sociedade e economia baseadas no conhecimento, socializar todos 

(professores, formadores, alunos e formandos) com as tecnologias de informação e 

comunicação (capacitando-os como trabalhadores e consumidores), produzir os quadros 

diplomados necessários nas áreas de ponta da economia do conhecimento como são as áreas 

das ciências, matemática e tecnologias, tudo isso deve ser alcançado através de um uso 

eficiente e eficaz dos recursos (financeiros, humanos e físicos). 

 Nesse processo de transição para uma sociedade e economia baseadas no 

conhecimento é preciso atrair todos, num processo de aprendizagem ao longo da vida (da pré-

escolaridade à pós-reforma), para a frequência dos sistemas de educação e formação, pelo que 

os sistemas de aprendizagem devem ser flexíveis, pois essa também é uma forma de garantir a 

inclusão e coesão sociais. Enfrentar os processos de globalização e garantir uma sociedade e 

economia baseadas no conhecimento implica que os seus cidadãos estejam abertos à 

mobilidade geográfica e à competição, para fins profissionais e de aprendizagem, decorrendo daí 

a indispensabilidade de desenvolver o espírito empresarial, a aprendizagem das línguas, o 

estreitamento dos laços entre os sistemas de educação e formação e o mundo laboral, 

aprofundando-se nesse processo a cooperação europeia assente na fórmula da coopetição. 

 A concretização dos objectivos estratégicos implica a definição de metas quantificáveis 

(níveis de referência do desempenho médio europeu), cuja observância é monitorizada 

regulamente e colocada sob escrutínio público, ordenando os Estados-membros num “Ranking”, 

e, consequentemente, forçando resultados no que concerne à redução do abandono escolar, ao 

aumento do número de diplomados em matemática, ciências e tecnologias, ao aumento da taxa 

de conclusão do ensino secundário, à redução do fraco desempenho em leitura, ao aumento da 

participação da população adulta na aprendizagem ao longo da vida, ou seja, melhorar as 

competências básicas da população de modo a garantir a sua inserção na sociedade e economia 
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baseadas no conhecimento e preparar os quadros qualificados para a parcela de empregos 

disponíveis em actividades intensivas em capital e conhecimento. 

 O Programa EF2020 dá continuidade ao mandato anterior, enfatizando ainda mais a 

importância da aprendizagem ao longo da vida e da mobilidade de modo a promover a 

empregabilidade e adaptabilidade, no âmbito da flexigurança e numa conjuntura em que 

escasseiam os empregos, obrigando desse modo os trabalhadores a uma circulação pelo 

mercado de trabalho, concretizando-se um tipo ideal de trabalhador, o trabalhador flexível. 

Paralelamente realça-se a aquisição de certas competências (criatividade, inovação, espírito 

empreendedor) que permitem a cada um criar o seu próprio posto de trabalho ou melhorar a 

sua posição no mercado de trabalho ou tão só manter-se empregável, e enquanto permanecer 

nesse limbo, a coesão social será promovida, pois a igualdade é garantida na promessa implícita 

na aprendizagem ao longo da vida, que equipará e capacitará cada um para a sociedade e 

economia do conhecimento. 

 Quanto aos níveis/critérios de referência, que se revelam centrais quer para o 

crescimento económico quer para a coesão social, concentram-se no aumento do número de 

diplomados pelo ensino superior e na melhoria do aproveitamento em leitura, ciências e 

matemática, na redução do abandono escolar precoce do ensino e da formação, no aumento da 

percentagem de adultos a participar na aprendizagem ao longo da vida e na integração da 

maioria das crianças no ensino pré-escolar, quer ao abrigo da estratégia de aprendizagem ao 

longo da vida que deve iniciar-se em tenra idade, quer na estratégia de libertar os progenitores 

para a formação e a flexigurança, permitindo-lhes conciliar responsabilidade familiares com 

responsabilidades profissionais e formativas. E, assim, se educa e forma o cidadão-trabalhador-

consumidor europeu. 

 Em suma, a análise das várias dimensões contempladas na subcategoria “Coordenadas 

económicas” permitiu compreender que os desafios da globalização e da sociedade e economia 

baseadas no conhecimento, a que se somam os efeitos recessivos da crise iniciada em 2007-

2008, os problemas decorrentes do envelhecimento populacional, do elevado número de adultos 

pouco qualificados e das elevadas taxas de desemprego juvenil, suscitam a necessidade de um 

reforço do investimento nos sistemas educativo e formativo, por forma a resolver o impasse em 

que se encontra o espaço europeu e assegurar-lhe o leme da economia baseada no 

conhecimento ou, pelos menos, que não se deixe ficar para trás quer face aos outros parceiros 

da Tríade (EUA e Japão) quer face às agressivas economias emergentes. 
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 Os imperativos colocados pela economia são diversos: reforçar o investimento nos 

recursos humanos, julgados cruciais para a criação e transmissão de conhecimento; formar 

especialistas em sectores chave, reforçando para tal o investimento em áreas específicas da 

educação e formação; reforçar a colaboração entre as instituições educativas e formativas e o 

tecido empresarial, antecipando as necessidades do mercado laboral em termos de 

competências, mercado que exige níveis mais elevados de qualificação e é guiado pelo princípio 

da flexigurança; envolver um maior número de adultos na aprendizagem ao longo da vida, 

reforçando a empregabilidade através da educação e formação, pois os níveis de qualificação e 

as competências têm de ser continuamente adaptados às necessidades da economia; e, por 

último, consolidar através de todos esses imperativos o triângulo do conhecimento assente na 

educação, investigação e inovação, gerando, assim, um maior crescimento económico baseado 

no conhecimento. 

 A concretização dos objectivos estratégicos arrolados nos Programas EF2010 & EF2020 

e a verificação dos níveis de referência dos resultados médios europeus são considerados a 

chave para o tipo de crescimento económico advogado e, portanto, a missão central dos 

sistemas de educação e formação. 

 Portugal ambiciona aproximar-se dos níveis de referência médios europeus e, dessa 

forma, aprofundar o seu processo de globalização mediante uma integração europeia melhor 

sucedida. Assim, entre os propósitos nacionais surge a vontade de abraçar a sociedade do 

conhecimento (e o seu completivo, a economia do conhecimento), impondo-se para tal a 

qualificação da população activa, sendo diversas as propostas: promover a aprendizagem ao 

longo da vida, privilegiar os perfis de competência e de qualificação estratégicas, criar uma 

oferta de ensino e formação vocacionais apostada na formação inicial dos jovens, oferecer uma 

formação superior que atenda aos perfis profissionais em défice no mercado de trabalho, lançar 

programas de reconversão profissional (para licenciados desempregados e para adultos pouco 

qualificados ou desempregados).  

Considera-se ser possível, mediante a operacionalização de todas essas variáveis, 

assegurar a competitividade e modernização da economia nacional, combinando uma política de 

inovação com políticas ditas ambiciosas para a sociedade do conhecimento, a ciência e a 

tecnologia. Cientes da envergadura dos desafios que se colocam ao país, os responsáveis 

nacionais aderem aos objectivos estratégicos e aos níveis de referência europeus, 

contextualizando-os à realidade nacional, esperançosos de que por essa via continuarão a 
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convergir com a Europa em termos políticos e institucionais e atenuarão a divergência em 

termos económicos, arrancando o país da metade inferior dos rankings internacionais no relativo 

ao desempenho quer educativo quer económico. 

 

2.2.2. COORDENADAS SOCIAIS 

 A subcategoria 2. “Coordenadas sociais” identifica as formas de controlo social de 

modo a garantir a inclusão, a ordem e a paz social, compreendendo quatro indicadores. O 

indicador 2.1. “Qual o tipo de cidadão que se pretende educar e formar?”, define o 

perfil de cidadão que se preconiza. 

 Aos sistemas de educação e formação europeus cabe-lhes a missão de “preparar as 

pessoas para a cidadania activa” (PT2002, p.13), o que significa “preparar os cidadãos 

europeus para que sejam aprendentes motivados e autossuficientes, capazes de contribuir para 

a promoção do crescimento económico sustentável e da coesão social durante um longo 

período” (Europa2020 (2), p.6), tal implica “promover a aquisição por todos os cidadãos das 

competências-chave transversais, nomeadamente as competências digitais, ‘aprender a 

aprender’, o espírito de iniciativa e o espírito empreendedor, bem como a sensibilidade cultural” 

(EF2020, p.4). 

 O exercício da cidadania assente no gozo de direitos e deveres constitucionalmente 

reconhecidos é substituído por um carteira de competências e qualificações que, alegadamente, 

alargam o leque de opções laborais e habilitam para a integração no mercado de trabalho, isto 

é, para a cidadania activa, termo sinónimo de população activa, pois o cidadão activo será 

aquele que se encontra empregado ou em situação de empregabilidade. E no âmbito dessa 

tendência para a individualização de direitos e deveres, também os indivíduos são co-

responsáveis pelo crescimento económico e pela coesão social, numa clara abreviação das 

tradicionais responsabilidades do Estado. 

 Torna-se também imperioso “fazer com que os cidadãos europeus adiram mais 

fortemente ao conceito de integração europeia” (EF2010 – 1R, p.11), para tal “está a ser dada 

uma importância crescente à necessidade de promover uma dimensão europeia ou internacional 

nos sistemas nacionais de ensino e de formação, como forma de melhorar a compreensão dos 

jovens sobre a União Europeia” (EF2010 2R p.6). Isto porque o cidadão activo europeu deve 

estar aberto a estudar, trabalhar e viver em qualquer parte da Europa, dai a utilidade de “facilitar 

e promover a mobilidade, por forma a permitir aos cidadãos, e sobretudo aos jovens, identificar-
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se com a Europa” (PT2002, p.15), e ao coberto dessa estratégia, incumbir os sistemas de 

educação e de formação da tarefa de “incentivar o espírito empresarial e de iniciativa de que os 

estudantes e formandos necessitam” (PT2002, p.13), bem como prover a que “todos os 

cidadãos (…) [saibam] falar duas línguas estrangeiras” (PT2002, p.14), pois cada cidadão activo 

europeu deve assumir o papel de gestor da sua empregabilidade e investidor do seu potencial 

produtivo através do recurso à educação e formação, tornando-se num trabalhador-aprendente 

qualificado e flexível. Porém, a mobilidade de quadros qualificados e jovens para as regiões 

europeias onde as suas competências sejam apreciadas e bem remuneradas, favorecerá as 

economias mais robustas, acentuando a dualização entre regiões e cidadãos ricos e pobres na 

Europa, o que claramente não equivale a uma Europa coesa nem a um crescimento sustentável. 

 O indicador 2.2. “Quais as medidas que visam a inclusão?”, identifica as iniciativas 

que procuram garantir a igualdade de género, a equidade e a integração social dos grupos 

desfavorecidos, minorias, populações migrantes e grupos populacionais em risco de exclusão. 

 “Integrar plenamente a igualdade de oportunidades nos objectivos e no funcionamento 

da educação e da formação” (PT2002, p.13), inscreve-se nos propósitos apontados aos 

sistemas de educação e formação, pelo que “os Estados-Membros deverão ter em conta as 

necessidades dos grupos vulneráveis, designadamente das pessoas com deficiências, das 

pessoas com dificuldades de aprendizagem e das pessoas que vivem em regiões rurais/remotas 

ou que enfrentam problemas de conciliação das responsabilidades familiares e profissionais” 

(PT2002, p.12). Para tal torna-se necessário acções de sensibilização e informação visto que “os 

grupos desfavorecidos, como as pessoas com baixos níveis de literacia ou de qualificação, os 

trabalhadores idosos, as populações residentes em bairros desfavorecidos ou em regiões 

isoladas e os indivíduos com dificuldades de aprendizagem ou com deficiências estão muitas 

vezes pouco informados das possibilidades do ensino e da formação” (EF2010 – 1R, p.10), pelo 

que é “essencial sensibilizar esses grupos desfavorecidos para as vantagens do ensino e da 

formação e tornar os sistemas mais atraentes, mais acessíveis e mais bem adaptados a esses 

casos. Neste contexto, deverá ser colocada a tónica na prevenção, na detecção precoce e no 

acompanhamento individual das pessoas em situação de risco” (EF2010 – 1R, p.10), 

procurando-se “assegurar às pessoas mais desfavorecidas ou às pessoas que actualmente 

menos beneficiam dos sistemas um acesso equitativo à aquisição de competências e motivá-las 

para participar na aprendizagem” (PT2002, p.13). 
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 A aprendizagem ao longo da vida é apresentada como uma forma de combater a 

exclusão, designadamente junto dos adultos e dos grupos mais desfavorecidos, assegurando 

“que as competências essenciais estejam efectivamente ao alcance de todos, nomeadamente os 

mais desfavorecidos, as pessoas com necessidades especiais, as que interromperam os estudos 

prematuramente e os adultos” (PT2002, p.8), sendo fundamental garantir-lhes “a existência e a 

utilização efectiva de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida” (PT2002, p.8). 

 Deve também ser promovida uma igualdade entre géneros, procurando “melhorar o 

equilíbrio entre o número de estudantes do sexo feminino e do sexo masculino nas disciplinas de 

matemática, ciências e tecnologia” (PT2002, p.10) e igualmente a “igualdade dos sexos no 

ensino superior e na formação contínua” (PT2002, p.13). 

 O combate ao abandono escolar precoce e ao insucesso também são objecto de 

iniciativas, visto que “se não forem desenvolvidos esforços adicionais nos domínios do abandono 

escolar precoce, da conclusão do ensino secundário e das competências essenciais, uma parte 

mais significativa de jovens da próxima geração deverá enfrentar o problema da exclusão social, 

para grande prejuízo tanto desses jovens como da economia e da sociedade em geral” (EF2010 

– 2R, p.7). Nesse quadro estabelece-se como objectivo “reduzir para metade, até 2010, o 

número de jovens entre os 18 e os 24 anos que apenas frequentaram a educação básica e que 

não participam em acções de educação e de formação complementares” (PT2002, p.12) e 

reforçar “o investimento no ensino pré-primário reveste-se de uma importância fundamental, 

quer em termos de prevenção do insucesso escolar e da exclusão social, quer com vista à 

aquisição das bases necessárias para a prossecução da aprendizagem” (EF2010 – 2R, p.8). 

 A qualificação dos trabalhadores pouco qualificados também é julgada urgente, pois “as 

pessoas com poucas qualificações correm o risco de exclusão económica e social” (EF2010 – 

3R, p.1), aliás, nos relatórios nacionais de 2005, “a grande maioria dos países manifestou 

alguma inquietação quanto às necessidades dos trabalhadores pouco qualificados (hoje em dia 

quase 80 milhões na UE) e realçou a importância da participação no mercado de trabalho e do 

papel do ensino e formação profissional (EFP) para garantir a inclusão social” (EF2010 – 2R, 

p.6). Quanto à população migrante é salientada a importância de “incentivar a inclusão 

económica e social dos migrantes, bem como o diálogo intercultural” (EF2010 – 3R, p.7). 

 Também é sugerido que “metodologias inovadoras sejam propiciadas a todos os 

educandos e formandos, inclusive os mais desfavorecidos e os inscritos no EFP e na educação 
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de adultos” (EF2010 – 4R, p.2), garantindo a “aquisição de competências essenciais por todos 

os alunos em risco de insucesso escolar e exclusão social” (EF2010 – 4R, p.6). 

 O alargamento dos sistemas de financiamento também é aconselhado: “os dispositivos 

existentes destinados a propiciar financiamento adicional para alunos desfavorecidos, apoio às 

necessidades educativas especiais em contextos de inclusão ou as medidas orientadas para 

evitar o abandono escolar precoce devem generalizar-se” (EF2010 – 4R, p.6). 

 O Programa EF2020 reforça o propósito em torno da igualdade de oportunidades, 

arguindo que “as desigualdades no sistema educativo deverão ser combatidas através de um 

ensino pré-primário de elevada qualidade e da prestação de serviços específicos de apoio, e da 

promoção de uma educação inclusiva” (EF2020, p.4), pelo que “os sistemas de educação e 

formação deverão ter como objectivo assegurar que todos os discentes, incluindo os 

provenientes de meios desfavorecidos, que têm necessidades especiais e os migrantes, 

completem a sua educação, se adequado mediante uma educação de segunda oportunidade” 

(EF2020, p.4) e devem ser desenvolvidas acções que permitam “combater todas as formas de 

discriminação, dotando todos os jovens de meios que lhes permitam interagir positivamente com 

os seus pares de proveniências diversas” (EF2020, p.4). 

 Outro tema, caro às instituições europeias, que se mantém prioritário no Programa 

EF2020, é a questão do abandono escolar precoce, pelo que “todos os Estados-Membros devem 

aplicar medidas específicas que cheguem aos jovens em risco de abandono” (EF2020 – 1R, 

p.11), enfatizando-se de igual modo ser “fundamental reduzir, ao mesmo tempo, o nível de 

abandono escolar precoce nos programas de EFP” (EF2020 – 1R, p.11), iniciativas julgadas 

basilares face a uma nova realidade, o desemprego entre jovens, “a crise está a afectar 

seriamente as perspectivas dos jovens. O desemprego dos jovens passou de 15,5% em 2008 

para 20,9% em 2010, enquanto a percentagem dos jovens de 15 a 24 anos que não estão a 

estudar, não trabalham ou não seguem uma formação aumentou dois pontos percentuais. Dos 

jovens que tinham abandonado o ensino numa fase precoce, 53% estavam desempregados. 

Neste contexto, o objectivo da estratégia ‘Europa 2020’ de reduzir para menos de 10%, até 

2020, a percentagem de jovens de 18 a 24 anos que abandonam o ensino ou a formação numa 

fase precoce afigura-se particularmente crucial” (EF2020 – 1R, p.10). 

 Em síntese, considera-se que “factores como um melhor acesso ao ensino pré-escolar e 

cuidados infantis de elevada qualidade e a abertura de oportunidades inovadoras de ensino e 

formação de grupos desfavorecidos são importantes para reduzir as desigualdades sociais e 
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permitir que todos os cidadãos desenvolvam plenamente as suas potencialidades” (Europa2020 

(1), p.2). 

 Fica patente a inquietação europeia com a inserção de todos aqueles cuja origem 

geográfica, cultural e socioeconómica, ou as necessidades especiais específicas, ou grupo etário 

de pertença, os colocam em situação de fragilidade e dificultam o acesso e frequência dos 

sistemas de educação e formação, ameaçando e deslegitimando um princípio de aprendizagem 

ao longo da vida que se pretende ampliar desde a educação pré-escolar até à pós-reforma. Essa 

apreensão prende-se com o pressuposto de que a transição bem sucedida para uma sociedade 

e economia baseadas no conhecimento não é compatível com a existência de info-excluidos, 

pelo contrário, exige cidadãos dotados das competências essenciais que lhes permitem inserir-se 

quer como trabalhadores quer como consumidores (pois também estes têm de ser educados), 

sendo, por isso, prioritário o combate ao abandono escolar precoce quer nos sistemas de 

educação quer de formação profissional, e o regresso daqueles que se encontram fora do 

sistema através de uma educação designada de segunda oportunidade. Atendendo à igualdade 

de géneros, também se pretende atenuar os desequilíbrios entre sexos na frequência do ensino 

superior, nomeadamente nas áreas estratégicas, ciências, matemática e tecnologias. 

 As autoridades nacionais declaram que “no que respeita aos indivíduos desempregados, 

ou em risco de desemprego e, em particular, aos detentores de baixas qualificações 

desadequadas às necessidades do mercado de trabalho continuam a desenvolver-se acções de 

apoio ao desenvolvimento pessoal, profissional e social” (RN2005, p.30), anunciando que “nos 

últimos anos Portugal implementou medidas compensatórias da saída precoce do sistema de 

educação e formação (…) Iniciativa Novas Oportunidades (…). Colocação de alunos que tinham 

abandonado o Sistema Educativo em ofertas formativas diferenciadas, nomeadamente em 

Cursos de Educação e Formação de Adultos e Formações Diversificadas” (RN2011, p.6). 

 Entre as medidas compensatórias adoptadas distinguem-se as que visam aqueles que 

não chegaram a cumprir a escolaridade básica, através do ensino recorrente que “assegura uma 

segunda oportunidade de ensino aos que, tendo frequentado anteriormente a escola, por 

qualquer razão não completaram a sua formação e uma primeira oportunidade aos que nunca a 

frequentaram, atenuando assim desequilíbrios entre os diversos grupos etários” (RN2005, p.30); 

outras vocacionadas para os adultos “a promoção de Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (Cursos EFA) que constituem uma oferta integrada de educação e formação com dupla 

certificação, escolar e profissional, para públicos adultos, com idade igual ou superior a 18 anos, 
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com baixos níveis de escolaridade e de qualificação profissional” (RN2005, p.30) e, outros, para 

a formação inicial qualificante dos jovens “que permite a dupla certificação escolar e profissional 

– Sistema de Aprendizagem, Cursos de Educação e Formação, Cursos Profissionais, Cursos 

Tecnológicos, Cláusula de Formação – na óptica de se contribuir, simultaneamente, para a 

elevação dos baixos níveis de escolaridade da população portuguesa e dos níveis de qualificação 

profissional. E ainda os cursos complementares que permitem aos diplomados com o 12.º ano 

uma qualificação com o nível 3 e os cursos de especialização tecnológica que conferem 

qualificação profissional de nível 4” (RN2005, p.30).  

 Quanto aos imigrantes, as autoridades nacionais salientam um conjunto de iniciativas: 

(1) o “Programa PORTUGAL ACOLHE que tem como objectivo facilitar à população imigrante 

residente em Portugal o acesso a um conjunto de conhecimentos indispensáveis a uma inserção 

de pleno direito na sociedade portuguesa. A formação desenvolvida no seu âmbito visa 

promover, junto dos trabalhadores imigrantes, a aquisição de competências necessárias à sua 

inserção na sociedade portuguesa e, em particular, no mercado de trabalho, através, 

designadamente, de uma formação em Português Básico e em Cidadania” (RN2005, p.30); (2) 

o “Programa ESCOLHAS – 2. ª Geração (…), que passou a ser um programa de promoção da 

inclusão, (…) em especial dos filhos ou familiares de imigrantes” (RN2005, p.30); (3) o “Plano 

para a Integração dos Imigrantes preconiza diversas medidas de melhoria do acesso à educação 

e formação, nomeadamente a adequação das estratégias de acolhimento escolar às 

especificidades dos alunos descendentes de imigrantes, o envolvimento de mediadores 

socioculturais em contexto escolar, o reforço dos gabinetes de Educação nos Centros Nacionais 

de Apoio ao Imigrante e a aplicação do sistema RVCC aos imigrantes, entre outros. Quanto às 

questões de trabalho, emprego e formação profissional, é de realçar a formação específica de 

quadros dos centros de emprego para a integração laboral dos imigrantes (nomeadamente 

através do Programa de Intervenção para os Desempregados Imigrantes), o novo regime de 

reconhecimento de graus superiores estrangeiros e o mais fácil acesso à entrada no ensino 

superior português de estudantes que tenham frequentado o ensino superior no estrangeiro” 

(RN2007, pp.9-10); (4) e, por último, o “apoio a alunos estrangeiros e/ou oriundos da 

imigração, através de aulas de Português Língua Não Materna, assim como acções de Português 

2ª Língua, oferta destinada à população adulta que funciona na modalidade de Educação Extra-

Escolar, substituída em 2010/2011 por uma Formação Modular e também acções de Português 
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para Todos, no âmbito do programa dinamizado pelo Alto Comissariado para a Integração e 

Diálogo Intercultural” (RN2011, p.6). 

 Para os portadores de deficiência é apresentado o “Plano de Acção para a Integração 

das Pessoas com Deficiência ou Incapacidades (PAIPDI), em vigor até 2009, define um conjunto 

de medidas e acções de promoção de reabilitação, integração e participação das pessoas com 

deficiência na sociedade. (…) Na área da educação, qualificação e emprego o PAIPDI integra 

medidas de apoio ao acesso e frequência com sucesso do sistema de educação e formação 

desde a educação pré-escolar até ao ensino superior, destacando-se: i) A compatibilização e 

unificação da atribuição de ajudas técnicas para alunos no âmbito das estruturas educativas; ii) 

O desenvolvimento de um novo enquadramento legal para o regime de apoio aos alunos com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente; iii) A consagração legal de um 

regime de apoio adequado com necessidades especiais que frequentem o ensino superior 

público e privado” (RN2007, p.10). 

 Também são adoptadas medidas que procuram integrar as crianças na educação pré-

escolar mediante o “alargamento da cobertura da rede da educação pré-escolar, incluindo neste 

âmbito o alargamento do horário de funcionamento dos Jardins-de-Infância” (RN2007, p.2) e 

através da “extensão da Educação Pré-Escolar a todas as crianças de 3 a 5 anos; universalidade 

da oferta do último ano de Educação Pré-Escolar (crianças de 5 anos)” (RN2011, p.19). E 

quanto aos alunos do 1.º Ciclo do ensino básico também se institui o “alargamento do horário 

das escolas do ensino básico, como medidas de reforço da escola a tempo inteiro” (RN2007, 

p.2) e ainda é garantida “a igualdade de oportunidades no acesso a actividades de 

enriquecimento curricular – a escola a tempo inteiro” (RN2011, p.50). 

 Para os alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem apresenta-se um 

“Programa de complemento educativo e apoio social à recuperação dos alunos que apresentem 

dificuldades na aprendizagem; (…) detecção precoce de percursos de insucesso, a 

implementação de instrumentos de intervenção adequados, de planos de recuperação e de 

percursos curriculares alternativos” (RN2007, p.2). 

 Ao nível da igualdade entre sexos é referido o “Plano Nacional para a Igualdade 2007-

2010 visa aumentar a eficiência dos instrumentos de política pública na promoção da igualdade 

entre homens e mulheres e do seu sistema de governação; difundir os valores da igualdade de 

género através da educação e informação; promover a igualdade de oportunidades no acesso e 

participação no mercado de trabalho, combatendo a segregação horizontal e vertical e a 
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desigualdade salarial; promover a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, dando 

prioridade à criação de condições de paridade na harmonização das responsabilidades 

profissionais e familiares” (RN2007, p.10). 

 Relativamente ao ensino superior “o Estado compromete-se a garantir o acesso 

generalizado ao ensino superior através de um sistema de acção social e de apoios educativos 

consubstanciados num contributo directo consistindo na atribuição de uma bolsa ou indirectos 

concretizado no acesso à alimentação e alojamento, serviços de saúde, actividades culturais e 

desportivas” (RN2007, p.9), esclarecendo que “com a reorganização da acção social escolar do 

Ensino Superior e criação de um sistema de garantias de empréstimos a estudantes, procura-se 

garantir que nenhum estudante, capaz e interessado, nas áreas científicas e tecnológicas, deixe 

de prosseguir estudos ou limite a sua escolha de instituição de ensino e por motivos 

económicos” (RN2007, p.9). 

 Os documentos nacionais partilham o desassossego das instituições europeias quanto 

ao défice de qualificações, apontado como um dos problemas estruturais do país, são reveladas 

iniciativas na linha de uma discriminação positiva que visam a educação e formação de jovens, 

adultos e desempregados, procurando elevar os níveis de escolaridade e sobretudo assegurar a 

qualificação profissional com vista à inserção no mercado laboral. São apresentadas medidas 

preventivas do insucesso escolar como o alargamento da rede e do financiamento da educação 

pré-escolar, com a universalização do último ano, e o alargamento da escola a tempo inteiro no 

1.º ciclo e o acesso às actividades de enriquecimento curricular. São igualmente referidas 

medidas compensatórias e de apoio social de modo a travar o insucesso e a saída precoce do 

sistema de educação e formação, bem como programas específicos para facilitar a inserção da 

população com deficiências ou incapacidades e para promover a igualdade de género, e ainda 

medidas imbuídas de uma visão compreensivo-humanista para recuperar alunos com 

dificuldades de aprendizagem,Quanto ao ensino superior são relatadas medidas de apoio sócio-

educativo para os alunos com menores recursos, sobretudo os estudantes que revelam mérito e 

optam pelas áreas cientificas e tecnológicas, seguindo uma orientação meritocrática e 

vocacionada para as áreas prioritárias à sociedade e economia do conhecimento. 

 O Indicador 1.2.3. “Quais as medidas que visam a coesão social?”, identifica as 

medidas que procuram garantir a ordem e paz social.  

 As instituições europeias estão convictas de que “a sociedade baseada no conhecimento 

gera novas necessidades em termos de coesão social, de cidadania activa e de realização 
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pessoal, para as quais a educação e a formação podem dar um contributo significativo” (EF2010 

– 1R, p.2), pelo que será “necessário garantir a aquisição e actualização permanente dos 

conhecimentos, aptidões e competências de todos os cidadãos através de uma aprendizagem ao 

longo da vida, e considerar as necessidades específicas dos cidadãos em risco de exclusão 

social. Tal contribuirá para o crescimento do emprego e da economia e reforçará, ao mesmo 

tempo, a coesão social” (EF2010 – 2R, p.1). Partindo desses pressupostos, entendem ser 

prioritário “aumentar o investimento em recursos humanos, assegurando simultaneamente uma 

distribuição equitativa e eficaz dos meios disponíveis a fim de facilitar o acesso geral à educação 

e à formação, e de aumentar a sua qualidade” (PT2002, p.10), uma vez que “a evolução para 

uma sociedade do conhecimento implica que o acesso à educação e à formação seja 

simplificado e democratizado e que seja facilitada a passagem entre os diferentes sectores dos 

sistemas de educação e de formação” (PT2002, p.11), de modo a “garantir e acompanhar a 

aquisição das competências-chave para todos os cidadãos” (PT2002, p.8), pois só desse modo 

se poderá “garantir o emprego ao maior número possível de pessoas, aumentando não só a taxa 

de emprego mas também os níveis gerais de competências” (PT2002, p.11).  

Em síntese, importa “assegurar que todos possam ter acesso à aprendizagem, a fim de 

responder melhor aos desafios da sociedade do conhecimento” (PT2002, p.11) e, no decurso 

desse processo, “garantir a equidade no acesso, na participação, no tratamento e nos resultados 

tem de continuar a ser visto como uma prioridade” (EF2010 – 3R, p.7), com uma tripla missão, 

promover “simultaneamente a realização pessoal, a coesão social e a cidadania activa” 

(EF2020, p.2). 

 Dois pilares subjacentes à coesão social são a conclusão do ensino secundário e a 

aprendizagem ao longo da vida. A conclusão do último ciclo secundário é julgada fundamental, 

“não só para uma boa inserção no mercado de trabalho, mas também para proporcionar aos 

estudantes o acesso às oportunidades de aprendizagem e formação oferecidas pelo ensino 

superior. Uma participação bem sucedida na sociedade do conhecimento tem de assentar na 

plataforma proporcionada pelo ensino secundário” (PT2002, p.4). No relativo à aprendizagem ao 

longo da vida “é essencial reforçar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos e a todos os níveis de ensino e formação, nomeadamente tornando mais atractivos e 

relevantes o ensino e a formação profissionais e aumentando a participação e a importância da 

aprendizagem dos adultos” (Europa2020 (1), p.2). 
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 A coesão social fornece a estabilidade imprescindível ao processo de acumulação pelo 

que é urgente garantir a todos o acesso e permanência nos sistemas de educação e formação e 

alimentar a esperança de que por essa via ocorrerá o crescimento do emprego e da economia. A 

sociedade do conhecimento, âncora da economia do conhecimento, intima os sistemas de 

educação e formação a responder de modo capaz às necessidades específicas dos seus 

cidadãos, equipando-os com as ferramentas (conhecimentos, competências e aptidões) que 

permitam o exercício de uma cidadania activa nos termos estipulados pela União Europeia. 

 A consecução desse desígnio impõe que os sistemas de educação e formação operem 

sob o signo da flexibilidade (respondendo às necessidades estritas de cada cidadão, facilitando a 

transição entre os diferentes sectores dos sistemas de educação e formação), da eficácia e da 

qualidade, e sob a bandeira da aprendizagem ao longo da vida, ofertem aquilo que a sociedade 

ainda não conseguiu, a equidade e igualdade, e a promessa de um horizonte de realização 

profissional e inserção no mercado laboral, elementos decisivos à preservação da coesão social. 

 Os responsáveis nacionais inquietam-se com a qualificação dos seus cidadãos julgam 

prioritário “diminuir drasticamente o défice existente em Portugal, relativamente à maioria dos 

países da União Europeia, quer no que respeita à taxa de conclusão do ensino secundário e ao 

nível geral de qualificação dos recursos humanos, quer no que respeita à taxa de saída escolar 

precoce” (RN2005, p.10), bem como “combater os níveis relativamente baixos que os jovens 

portugueses continuam a apresentar, em termos de competências básicas” (RN2005, p.10). 

 Para tal urge “assegurar a equidade e reduzir as desigualdades no sistema educativo; 

Promover o sucesso educativo através da melhoria da qualidade do ensino e da formação e da 

redução da saída precoce do sistema de educação e formação” (RN2011, p.19). As instituições 

nacionais propõem como solução “a Iniciativa Novas Oportunidades [que] define uma estratégia 

abrangente de qualificação da população portuguesa assumindo como referencial de actuação o 

objectivo de generalizar o ensino secundário como patamar mínimo de escolarização. A 

estratégia desta iniciativa assenta em dois pilares fundamentais, jovens e adultos” (RN2009, 

p.9). Define-se que os “principais grupos-alvo da estratégia de elevação dos níveis de 

qualificação são pessoas maiores de 18 anos, detentores de habilitações inferiores a 12 anos de 

escolaridade e nível 3 de qualificação, prioritariamente activos” (RN2009, p.10), sem 

negligenciar a “participação dos adultos em processos de aprendizagem ao longo da vida” 

(RN2005, p.10). 
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 A atenção dos responsáveis nacionais passa também pelo acesso e frequência do 

ensino superior, pelo que se propõem a “promover a igualdade de oportunidades no aceso ao 

ensino superior, melhorando os níveis de frequência e conclusão dos cursos superiores, atraindo 

novos público, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida e promovendo a acção social 

escolar” (RN2007, p.3), o que exige “um reforço dos apoios para alargamento de base social do 

sistema de Ensino Superior, de modo a que todos os estratos da sociedade tenham acesso a 

esse nível de ensino, sem obstáculos financeiros, recorrendo a um reforço continuado dos 

apoios aos estudantes” (RN2011, p.7). 

 Enfim, a coesão social nacional tendo como referente a sociedade do conhecimento só 

poderá ser alcançada através da escolarização, o que representa um desafio face à penúria dos 

indicadores nacionais que a avalizam. Daí que as energias se concentrem quer na formação 

qualificante de jovens e adultos mediante ofertas várias no âmbito da Iniciativa Novas 

Oportunidades, quer na promoção do ensino superior, suprindo duas necessidades, a de 

qualificação através de uma segunda oportunidade e a formação de quadros técnicos altamente 

qualificados, suscitando uma coesão social mais aparente do que efectiva, pois o tipo de 

credenciais escolares e formativas determinará as possibilidades de vida bastante desiguais quer 

em termos de participação no mercado laboral quer em termos de participação cívica, política e 

de inserção social. Convém relembrar que estudos nacionais (Amaral, 2010; Reis, 2011; 

Teixeira, 2008) e internacionais (OCDE, 2010) demonstram que, em Portugal, os portadores de 

diplomas de ensino superior retiram mais benefícios em termos salariais e de inserção no 

mercado laboral, fazendo do país um dos países com maior taxa de retorno individual do 

investimento em educação. 

 O indicador 1.2.4. “Qual a nova ordem social preconizada pela sociedade do 

conhecimento e como se legitima?”, recolhe os elementos que estruturam e legitimam a 

sociedade do conhecimento. 

 A sociedade do conhecimento estrutura-se em torno de cidadãos detentores de um 

conjunto de conhecimentos, competências e aptidões, pois “é necessária uma base de 

conhecimentos mínimos para poder participar na actual sociedade do conhecimento. As pessoas 

sem habilitações têm portanto menos possibilidades de participar eficazmente na aprendizagem 

ao longo da vida e correm o risco de ser marginalizadas pelas sociedades actuais, cada vez mais 

competitivas” (NR2003, p.4), além de comprometerem “o futuro da economia europeia [que] 

depende em grande parte das competências dos seus cidadãos que, em contrapartida, 
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necessitam de se actualizar continuamente, o que é uma característica das sociedades do 

conhecimento” (PT2002, p.10). 

 A sociedade do conhecimento exige, desse modo, “que todos compreendam, desde 

tenra idade, a importância da educação e da formação ao longo da vida” (PT2002, p.12), isto 

porque “a aprendizagem ao longo da vida é um processo contínuo, que pode durar toda a vida 

de uma pessoa, desde um ensino pré-escolar de qualidade até à formação dos reformados” 

(EF2020 – 1R, p.13), mas “se as pessoas não compreenderem o valor que tem, para si 

próprias, continuarem a aprender, nunca farão o esforço necessário, e não se conseguirão 

atingir os níveis de competências que a sociedade do conhecimento exige” (PT2002, p.12). 

 Se, no plano institucional, a educação e a formação foram num passado, primeiro 

reclamadas por sectores mais ilustres, depois conquistadas como princípio e, finalmente, 

consagradas como direitos cívicos e humanos, no novo contexto propiciado pela sociedade do 

conhecimento assiste-se a uma inversão que transforma esse direito social num dever 

individualizado, justificado e legitimado pelas inovadas e incessantes necessidades de uma 

sociedade e economia assentes no conhecimento, cuja directiva se foca no individualismo 

responsabilizante, em que cada um assume o ónus pelo seu percurso educativo e formativo e 

daí extrai as devidas consequências: “na sociedade do conhecimento, todos os indivíduos têm 

de actualizar e complementar os seus conhecimentos, aptidões e competências ao longo da vida 

para poderem maximizar o seu desenvolvimento pessoal e manter e melhorar a sua situação no 

mercado de trabalho” (NR2003, p.4), devendo para tal “recorrer a um leque de contextos de 

aprendizagem tão vasto quanto possível” (EF2010 – 1R, p.7). 

 Nesta nova ordem social, “os cidadãos deverão continuar a actualizar as respectivas 

competências e qualificações cada vez mais com maior frequência” (EF2010 – 1R, p.2), e 

serem capazes de “gerir a sua aprendizagem e o seu trabalho (…) numa diversidade de 

possibilidades de aprendizagem e de percursos profissionais” (EF2010 – 1R, p.10), o que 

sugere novos modelos de emprego e de aprendizagem marcados pela flexibilidade, favoráveis a 

indivíduos com níveis elevados de escolaridade, receptivos e motivados para a formação, na qual 

investem, e que se movem facilmente entre empregos, nefasto a indivíduos com nível médio e 

baixo de escolaridade, empregos precários e mal remunerados e sem estímulos ou apetência 

para procurar formação adicional. Por conseguinte, a premissa que “todos os indivíduos devem 

adquirir um conjunto mínimo de competências para poder aprender, trabalhar e realizar-se na 

sociedade e na economia baseadas no conhecimento” (EF2010 – 1R, p.7), pode não ser 
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exequível para todos, abrindo (ou melhor, acentuando) fendas na coesão social. De qualquer 

forma, a convicção partilhada é que “os jovens e os adultos pouco qualificados desempregados 

têm que poder confiar no ensino e na formação para aumentar as suas hipóteses no mercado 

de trabalho. Não investir nas suas competências reduz as possibilidades de encontrar trabalho e 

limita o potencial da Europa para gerar crescimento e emprego” (EF2020 – 1R, p.13), pelo que 

é imperativo “alargar o acesso à aprendizagem ao longo da vida através da prestação de 

informações, aconselhamento e orientação sobre toda a gama das possibilidades de 

aprendizagem disponíveis” (PT2002, p.11), bem como “ministrar a educação e a formação por 

forma a que os adultos possam efectivamente participar e conciliar a sua participação na 

aprendizagem com outras responsabilidades e actividades” (PT2002, p.11). 

 Além da disponibilidade para participar no processo de aprendizagem ao longo da vida, 

conciliando a aprendizagem com a vida laboral e familiar, surge a questão do co-financiamento 

desse processo, considerando-se que “o reforço dos investimentos privados deverá reflectir a 

partilha de responsabilidades entre os empregadores e os empregados no desenvolvimento das 

competências” (EF2010 – 1R, p.9). 

 Também a mobilidade associada à possibilidade de aprender e trabalhar em qualquer 

espaço europeu que se propicie é considerada uma premissa da sociedade do conhecimento, 

uma vez que “permite aos jovens aumentar as suas competências pessoais e a sua 

empregabilidade, e oferece aos formadores a possibilidade de enriquecerem as suas 

experiências e de reforçarem as suas competências” (PT2002, p.15), pelo que se impõe a 

necessidade de “incentivar todas as pessoas a aprender duas ou mais línguas, se necessário, 

além da(s) língua(s) materna(s), e sensibilizá-las para a importância de aprender línguas 

estrangeiras em todas as idades” (PT2002, p.15). Além disso, “a mobilidade reforça as bases 

da Europa para um crescimento futuro baseado no conhecimento e a capacidade para inovar e 

competir a nível internacional. Reforça a empregabilidade das pessoas, contribui para o seu 

desenvolvimento pessoal e é apreciada pelas entidades patronais. Os estabelecimentos de 

ensino, os sistemas de educação e de formação e as empresas beneficiam de igual modo de 

experiência de aprendizagem, dos contactos pessoais e das redes que resultam da mobilidade” 

(EF2020 – 1R, p.14). Sintetizando, “a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade 

propiciadas por um ensino e uma formação de elevada qualidade são essenciais para dar a 

todos a possibilidade de adquirir as competências necessárias não só para o mercado de 

trabalho como também para a inclusão social e a cidadania activa” (EF2010 – 4R, p.7), isto é, a 
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integração na sociedade do conhecimento, a qual se organiza em torno do conhecimento vertido 

em competências (em processo de incessante actualização), e legitima-se na oferta de um 

sistema de educação e formação de elevada qualidade, organizado em conformidade com o 

princípio de aprendizagem ao longo da vida, que disponibiliza um leque de possibilidades de 

aprendizagem para o exercício de uma cidadania activa, assente no dever de cada cidadão 

procurar a educação e a formação, fazendo uma gestão óptima do seu percurso 

académico/formativo e da sua carreira profissional, transformando-os numa vantagem 

competitiva individual, o que traduz uma individualização do direito à educação/formação e ao 

trabalho transformados em responsabilidade individual dependente do mérito de cada um 

(meritocracia) e das escolhas que efectuou ou que deixou de efectuar, sendo desprezadas todas 

as condicionantes, designadamente o contexto socioeconómico e cultural de origem, que 

interferem no gozo da aclamada igualdade de oportunidades, pois o sucesso não radica 

exclusivamente no talento individual e no empenho despendido. 

 A posse de conhecimentos e competências e a qualidade dos mesmos e a capacidade 

de actualização será critério distintivo de alocação e diferenciação social, e o mérito individual, 

critério de sucesso. Depreende-se que as desigualdades sociais tenderão a acentuar-se e a 

potenciar uma polarização da sociedade, utilizando os conceitos de Giddens (2007), de um lado 

a classe “Apple Mac” dominada pelos quadros especializados, os tecnocratas do conhecimento 

(Gaggi & Narduzzi, 2008) e, do outro lado, a classe “Big Mac” (Giddens, 2007), 

maioritariamente constituída por quadros de nível médio/baixo de qualificações, constituída por 

executantes, presos a trabalhos rotineiros, precários e mal remunerados, e com poucas 

oportunidades de carreira e ainda uma subclasse de excluídos ou invisíveis, os inempregáveis 

(devido à desqualificação ou idade) ou que caíram no desemprego e, assim, vítimas de uma 

mobilidade descendente. 

 Em suma, a subcategoria “Coordenadas sociais” permite a apreensão dos traços do 

cidadão europeu que colonizará a sociedade do conhecimento, sujeito motivado, auto-suficiente, 

empreendedor, responsável, aprendente, que se reconhece no projecto europeu, munido de 

competências que trata de manter actualizadas, que participa na promoção de um crescimento 

económico sustentável. Mas, como nem todos comungam esse ADN, e para que nada perturbe 

a coesão social, é necessário promover activamente a inclusão através do reforço do ensino pré-

primário, da redução do abandono escolar precoce e do insucesso, factores julgados 

potenciadores da exclusão pois inibem a aquisição das competências necessárias para o 
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prosseguimento da aprendizagem; há que promover também a inclusão dos grupos 

desfavorecidos (indivíduos com baixos níveis de literacia ou qualificações, população migrante, 

trabalhadores idosos, portadores de deficiências ou até com dificuldades de aprendizagem), 

sensibilizando-os para as vantagens do ensino e da formação e tornando os sistemas mais 

atraentes e acessíveis, oferecendo oportunidades inovadoras de ensino e formação, assegurando 

o acesso equitativo à aquisição das competências e proporcionando-lhes uma educação de 

segunda oportunidade, ou seja, a possibilidade de inclusão económica associada à 

empregabilidade, que garantirá a inclusão e o gozo de parcos direitos, pois uma ilação possível é 

que uma educação de segunda oportunidade assegura uma cidadania de segunda classe, fruto 

da erosão dos direitos económicos e sociais. 

 O tipo de coesão suscitado pela sociedade do conhecimento exige um novo tipo de 

cidadania activa e de realização pessoal, que os sistemas de educação e formação garantam a 

aquisição e actualização permanente dos conhecimentos, aptidões e competências de todos os 

cidadãos através de uma aprendizagem ao longo da vida, contribuindo dessa maneira para o 

crescimento do emprego, da economia e o reforço da coesão social. Pois a participação e 

realização na sociedade baseada no conhecimento exige como condição primeira, uma base 

mínima de conhecimentos, competências e aptidões, aqueles que não realizarem esse 

investimento arriscam-se à marginalização, além de limitarem o potencial europeu para gerar 

mais e melhor crescimento e emprego, ou seja, vinga o princípio da meritocracia. 

 Portugal não traça um perfil de cidadão nacional, pressupõe-se que partilhe o perfil 

europeu, no entanto, participa no esforço de promoção da inclusão social, promovendo 

programas e iniciativas várias vocacionadas para os grupos desfavorecidos, promove acções 

preventivas do abandono escolar precoce e do insucesso e medidas meritocráticas para os 

alunos capazes e interessados nas áreas científicas e tecnológicas ao nível do ensino superior. 

Todas essas iniciativas não parecem ser suficientes para operar a ruptura que trave a tendência, 

por sinal bastante acentuada em Portugal, de as desigualdades sociais reproduzirem-se nas 

desigualdades de oportunidades, nomeadamente de acesso e, sobretudo, de sucesso escolar e, 

consequentemente, na inserção no mercado laboral.  

 Acresce que esta revalorização económica da educação e da formação leva as camadas 

sociais que mais usufruíram no passado da educação, como factor de manutenção de um dado 

estatuto socioeconómico e de mobilidade ascendente, reforcem as suas estratégias de classe, 

apelem e apoiem explicitamente políticas meritocráticas e centradas na valorização da 
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qualidade, da excelência académica, da avaliação e da prestação de contas, empenhando-se na 

aquisição de certos certificados, diplomas e graus, nomeadamente de nível superior, de modo a 

manterem a sua vantagem no acesso ao mercado laboral e ocupar os lugares reservados ao 

trabalho qualificado e especializado, fazendo para tal jus do seu capital escolar e cultural. 

 

2.2.3. COORDENADAS CULTURAIS 

 A subcategoria 3 “Coordenadas culturais” identifica as formas de pensar, sentir e 

agir privilegiadas, sendo considerados dois indicadores. O indicador 3.1. “Quais os percursos 

educativos e formativos privilegiados?”, identifica os percursos educativos e formativos 

mais valorizados. 

 A Europa debate-se com “uma procura constante de diplomados em engenharia e em 

ciências. O aumento do número de pessoas que seguem estudos científicos e técnicos deve, 

pois, continuar a merecer atenção” (EF2010 – 3R, p.7), procurando-se nessa demanda 

“aumentar o número de novos alunos nos cursos de matemática, ciências e tecnologia (no 

ensino secundário e no ensino superior, por sexo)” (PT2002, p.10), ou seja, são sobrelevadas as 

formações académicas nas áreas pertinentes à dinâmica e competitividade da economia 

baseada no conhecimento. 

 Porém, “numerosos sectores defrontam-se com a escassez de pessoal especializado e 

qualificado. É necessário um esforço suplementar para fazer com que a educação e formação 

vocacionais passem a ser tão aliciantes para os jovens como o ensino geral” (EF2010 – 1R, 

p.5), pelo que se impõe “aumentar a prestação do ensino e formação profissional (EFP) inicial 

de elevada qualidade que esteja adaptada às necessidades dos jovens, incluindo o ensino misto, 

que associe o EFP e o ensino secundário geral é uma medida que pode contribuir para reduzir o 

abandono escolar precoce” (EF2020 – 1R, p.11). Desse modo, o ensino e formação profissional 

de dupla certificação apresentam-se como um percurso que visa atenuar quer a carência de 

quadros técnicos médios quer contornar o abandono escolar precoce.  

 Privilegia-se pois duas formações, a profissional para elevar os níveis de qualificação até 

ao final do secundário e preparar quadros técnicos médios para desempenhar as actividades 

compatíveis com esse perfil médio de formação, e a formação de nível superior para formar os 

especialistas em ciências e tecnologias que irão preencher os empregos qualificados e críticos à 

transição para uma economia baseada no conhecimento, isto é, uma educação e formação que, 

preferencialmente, treina os indivíduos com certas características e atendendo a certo perfil para 
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melhor servirem e competirem numa economia globalizada, num treino em que são privilegiadas 

certas atitudes, aptidões e competências que moldam os tipos específicos de cidadãos 

empreendedores. 

 As autoridades nacionais replicam o discurso europeu pretendendo, por um lado, 

valorizar a conclusão do ensino secundário e a formação profissional: “o desafio é fazer do 12 º 

ano o referencial mínimo da escolaridade para todos. (…) reforço e valorização dos percursos 

profissionalmente qualificantes, com dupla certificação, o objectivo é colocar metade dos jovens 

do ensino secundário em cursos profissionalmente qualificantes até 2010” (RN2007, p.15). Por 

outro lado, ao nível do ensino superior, procuram melhorar “os níveis de frequência e conclusão 

dos cursos superiores, atraindo novos públicos, numa lógica de aprendizagem ao longo de toda 

a vida” (RN2007, p.13) e, simultaneamente, aumentar os licenciados em ciências e tecnologias: 

“no decorrer do processo de fixação de vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino 

superior público o Governo tem vindo a recomendar – uma vez que essa distribuição é feita pelo 

órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento de ensino – o aumento de vagas 

nas áreas das Ciências e Tecnologias. A nível do ensino superior particular e cooperativo, 

verifica-se que os estabelecimentos de ensino superior privados, concessionários de um bem 

público, reconhecem, igualmente, a necessidade de um esforço continuado nas áreas científicas 

em apreço” (RN2007, p.15). 

 Em suma, fixar a conclusão do ensino secundário como formação mínima oferecendo e 

valorizando os cursos profissionais de dupla certificação e aumentar as vagas no ensino superior 

nas áreas das ciências e tecnologias, são as apostas nacionais em concertação com as 

recomendações europeias, que além de elevar o nível de qualificações quer formar os quadros 

técnicos especializados requeridos pela nova dinâmica económica e social. Contudo, atendendo 

à realidade nacional, o prolongamento da escolaridade até ao 12.º ano, ao impor esse como o 

limite mínimo de habilitações para a inserção no mercado laboral, aprofunda a exclusão dos 

grupos menos qualificados e pode aumentar os casos de abandono escolar, sobretudo, por parte 

das famílias que consideram que o retorno não justifica o investimento, aprofundando quer a 

exclusão quer a pobreza. 

 O indicador 3.2. “Qual o sistema de valores?”, identifica os valores que se procuram 

promover nos sistemas de educação e formação.  

 Os sistemas de educação e formação são considerados “parte integrante da dimensão 

social da Europa, porque transmitem valores como a solidariedade, a igualdade de 
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oportunidades e a participação social” (EF2010 – 2R, p.1), incumbindo-lhes a “divulgação dos 

valores fundamentais partilhados pelas sociedades europeias” (PT2002, p.4), bem como “o 

importante papel de ajudar a manter as sociedades democráticas na Europa” (PT2002, p.12), 

colaborando na “prevenção da discriminação, da exclusão, do racismo e da xenofobia, 

promovendo, por conseguinte, a tolerância e o respeito pelos direitos humanos” (PT2002, p.4) e 

ainda na promoção de certos valores, “os valores democráticos, a coesão social, a cidadania 

activa e o diálogo intercultural” (EF2020, p.3), participando desse modo na construção de 

“sociedades democráticas que respeitem a diversidade cultural e linguística” (PT2002, p.5). 

 Os sistemas de educação e formação desempenham assim um papel importante na 

inculcação de certos valores, essenciais a uma Europa assente numa democracia (cada vez 

mais liberal e menos social), envelhecida, com perca de importância geo-estratégica no tabuleiro 

mundial, com uma economia em fraco crescimento e perda de competitividade e onde 

começam a irromper fantasmas do passado como o nacionalismo, a xenofobia, o racismo e os 

movimentos da extrema-direita, pelo que o apelo à mobilidade dos seus cidadãos quer para 

aprender quer para trabalhar, a atracção de académicos, investigadores e trabalhadores de 

outras partes do mundo, determina uma selecção criteriosa de valores, como a tolerância, a 

diversidade cultural e linguística, a solidariedade, o respeito pelos direitos humanos e pelos 

valores democráticos, valores com uma incontestável conotação humanista, concordantes com 

os movimentos migratórios que se pretende fomentar e concordantes com a democracia, ou 

melhor, com uma certa interpretação de democracia que se pretende fazer vingar. Uma 

democracia colonizada pelo economicismo e apresentada como o único sistema político capaz 

de garantir a prosperidade e fortalecer o crescimento económico, ou seja, a democracia é 

associada ao capitalismo e ambos partilham um mesmo valor, a liberdade (política e económica 

respectivamente), pelo que se insinua que os seus destinos estão unidos. 

 A Europa face à crescente indiferença e descrença dos cidadãos nas suas instituições 

sente a “imperiosa necessidade de reforçar a dimensão de cidadania da União Europeia” 

(EF2010 – 1R, p.11), o que implica o “desenvolvimento de uma consciência europeia” (PT2002, 

p.15) e daí que seja urgente “promover a dimensão europeia na educação e na formação” 

(PT2002, p.17). 

 Outros valores são reclamados, assim preconiza-se que “a educação e a formação 

devem fazer com que se compreenda o valor do espírito empresarial, designadamente 

fornecendo modelos de empresas bem sucedidas, o valor da assunção de riscos” (PT2002, 
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p.14), em conformidade com as necessidades de alavancagem da economia europeia e do 

mercado laboral, socializando para uma cultura empresarial necessitada de sujeitos 

empreendedores. 

 As autoridades nacionais reconhecem “que entre as múltiplas responsabilidades da 

escola actual estão a formação cívica, incluindo o conhecimento das instituições democráticas, o 

estímulo da participação cívica, a cultura da paz, a valorização da dimensão europeia, a 

capacidade empreendedora individual e de grupo, o diálogo entre civilizações e culturas e o 

aprender a viver em conjunto” (RN2005, p.36), isto é, valores preconizados em sede europeia e 

que integram o currículo escolar, “existe um conjunto de áreas disciplinares e de disciplinas de 

cujos objectivos e finalidades consta o desenvolvimento de atitudes e valores conducentes à 

criação de uma consciência europeia, assim como a apropriação de valores fundamentais (como 

a tolerância, a solidariedade, o respeito pelos outros, etc.)” (RN2005, p.36). 

 Depreende-se uma urgência em modelar os cidadãos e a sociedade de acordo com um 

sistema de valores social e culturalmente valorizados, como sejam a promoção de sociedades 

democráticas pluralistas, inclusivas e coesas, habitadas por cidadãos tolerantes. Porém esses 

valores quando colocados ao serviço da competição económica obtém uma configuração 

distinta, pois são colocados ao serviço de uma competição desenfreada pela posse e gestão do 

conhecimento que granjeará lucros cada vez maiores para quem o controlar, pois assim 

controlará a inovação cientifico-tecnológica ao serviço não do bem comum, mas dos interesses 

privados que a financiam, corrompendo assim o valor ético de valores desejáveis a qualquer 

sociedade, confrangendo consciências, violentando o espírito e fragmentando a identidade 

individual. 

 Em suma as “Coordenadas culturais” põem em evidência uma certa discromatopsia 

europeia que apenas galvaniza os percursos educativos e formativos que convergem com as 

necessidades da economia do conhecimento e, por isso, direccionadas para as áreas científicas 

e técnicas de modo a suprir as necessidades do mercado laboral, serão esses os títulos 

académicos social e economicamente valorizados. Os próprios valores que alicerçam essa 

educação e formação vêem o seu carácter humanista corrompido pelo racional subjacente à 

criação de um mercado laboral, educativo e formativo, potenciado pelas necessidades da 

economia, assente na mobilidade e na flexibilidade, crescentemente dependente de contingentes 

de estrangeiros que supram os défices e, cada vez mais, radicado na competência individual e 

na capacidade de correr riscos. 
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 Portugal acompanha essa tendência embora de modo mais moderado, quer elevar o 

nível de formação da sua população, colocando a conclusão do ensino secundário como 

referencial mínimo e reforçar os percursos profissionais qualificantes, e recomenda no ensino 

superior o aumento de vagas nas áreas das ciências e tecnologias. Quanto aos valores eles são 

integrados no currículo escolar de áreas disciplinares e disciplinas. 

 

2.2.4. COORDENADAS POLÍTICAS 

 A subcategoria 4. “Coordenadas políticas” identifica como, de que forma e por quem 

são coordenadas as políticas educativas nas diferentes escalas (supranacional e nacional), e 

perscruta os elementos de cariz ideológico que enformam e conformam o discurso europeu, 

contemplando doze indicadores. O indicador 4.1. “Quais as instituições de governação 

supranacional e como intervêm?”, identifica as instituições que coordenam as políticas de 

educação e formação e o modo de actuação. 

 A governação das políticas de educação e formação é assegurada pelo Conselho 

“Educação” e pela Comissão Europeia, visto que “para além de dar resposta ao convite do 

Conselho Europeu para trabalhar em objectivos comuns para os sistemas de educação e de 

formação, e de apresentar um programa de trabalho conjunto pormenorizado, o Conselho e a 

Comissão estão determinados a tomar todas as iniciativas necessárias para dar uma resposta 

abrangente aos desafios da sociedade do conhecimento e da globalização, bem como ao desafio 

do alargamento da UE” (PT2002, p.5). Investidos nessa missão “o Conselho e a Comissão 

centrarão o seus esforços na criação de um enquadramento que propicie essa coerência aos 

diversos elementos da política de educação e formação no contexto da Comunidade Europeia” 

(PT2002, p.5), assumirão “a responsabilidade pela condução e acompanhamento da estratégia 

como um todo” (PT2002, p.3) e ainda “o processo de implementação no seu conjunto” 

(PT2002, p.6). 

 De modo a garantir o sucesso do processo de implementação, “o Conselho e a 

Comissão reafirmam a sua determinação em actuar a nível dos Estados-Membros da UE (…) 

apoiar os esforços dos Estados-Membros” (EF2010 – 1R, p.1), ajudá-los “a desenvolver 

progressivamente as suas próprias políticas” (PT2002, p.5). No Programa EF2020 esse apoio é 

explicitado, revelando a sua feição regulatória, pois todas as iniciativas no âmbito dos domínios 

prioritários “deverão ser desenvolvidos com base em mandatos claros, calendários e resultados 

previstos a propor pela Comissão em cooperação com os Estados-Membros” [EF2020, p.5]. 
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Mensagem reforçada pelo Conselho da União Europeia que “Convida a Comissão a: Continuar a 

reforçar – em pleno acordo com os Estados-Membros – a relação entre as disposições de 

aplicação do quadro estratégico ‘EF2020’ e as da Estratégia Europa 2020, nomeadamente no 

que respeita aos ciclos de trabalho, à apresentação de relatórios e à definição de objectivos” 

(Europa2020 (1), p.3). 

 Em suma, a governação, ou coordenação da coordenação supranacional das políticas de 

educação e formação, é acometida ao Conselho “Educação” e à Comissão Europeia, autores 

dos Programas de Trabalho EF2010 e EF2020, que supervisionam o seu processo de 

implementação, intervindo junto dos Estados-membros, assegurando que estes desenvolvem 

políticas coerentes com os Programas, fixando mandatos, ciclos de trabalho e uma previsão de 

resultados que guiarão a proposta de iniciativas e a implementação das acções por cada Estado-

membro. 

 O indicador 4.2. “Quem e como modela as directrizes no campo da educação e 

formação associadas ao apoio à acumulação?”, identifica as instituições que modelam as 

directrizes de apoio à acumulação e como o fazem. 

 As instituições europeias enfatizam “a necessidade de um esforço concertado e 

continuado de prossecução dos objectivos de Lisboa tendentes a fazer da Europa a economia 

baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo” (NR2003, p.3), pelo que 

estes“devem ser objecto de maior atenção por parte dos Estados-Membros, ao definirem as 

suas políticas nacionais” (EF2010 – 2R, p.9), tal como “os vários acordos europeus (por 

exemplo, as resoluções e conclusões do Conselho sobre referências e princípios comuns) 

adoptados no contexto do programa de trabalho (…) [devem ser] utilizados como critérios 

importantes ao definir as reformas nacionais” (EF2010 – 2R, p.9). 

 A fim de auxiliar cada Estado-membro na implementação dos objectivos, o Programa de 

Trabalho comporta um “manual de instruções” que procura de modo claro e preciso orientar 

todo o processo, estrurando-se da seguinte forma: “Objectivo estratégico n.º (…). Objectivo (…). 

A. Questões-chave (…). B. Organização do seguimento. a) Início (…). b) Indicadores para a 

medição dos progressos realizados (lista indicativa, sujeita a eventual revisão). (…) c) Temas 

para troca de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa)” 

(PT2002, p.7) e ainda o “Calendário dos Trabalhos de Seguimento dos Objectivos. (…) Fase 1 

(…) Fase 2 (…) Fase 3 (…)” (PT2002, p.18), procurando dessa forma fornecer “apoio de 

carácter prático para as reformas da educação e da formação dos Estados-Membros” (EF2010 – 
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3R, p.9), sendo central a essa dinâmica de trabalho o papel “dos indicadores e dos níveis de 

referência na formulação de orientações” (NR2003, p.3). 

 Torna-se imperativo que “as políticas nacionais contribuam activamente para o 

cumprimento dos valores de referência e dos objectivos do programa ‘Educação e Formação 

para 2010’. Os objectivos e indicadores nacionais deverão continuar a ser desenvolvidos, tendo 

em conta os valores de referência europeus” (EF2010 – 2R, p.9). O Programa EF2010 

estabelece valores de referência nos seguintes domínios: “Casos de abandono escolar precoce 

(…) Matemática, ciências e tecnologias (…) Conclusão do último ciclo do ensino secundário (…) 

Competências de base (…) Aprendizagem ao longo da vida (…) Investimentos em recursos 

humanos” (NR2003, pp.3-4). O Programa EF2020 define “cinco critérios de referência: 

Participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida (…) Aproveitamento insuficiente nas 

competências básicas (…) Conclusão do ensino superior (…) Abandono precoce da educação e 

da formação (…) Ensino pré-escolar” (EF2020, p.7). 

 Os relatórios bienais elaborados pelo Conselho “Educação” e a Comissão Europeia além 

das funções de monitorização, possibilitam a introdução das adaptações julgadas pertinentes 

face aos desenvolvimentos económicos e políticos, mas sempre com o mesmo propósito, o 

sucesso da implementação do(s) Programa(s), tal é inferido, a título de exemplo, no relatório de 

2008: “no intuito de assegurar que as prioridades estabelecidas do programa de trabalho 

‘Educação e Formação para 2010’ sejam plenamente reflectidas na definição das políticas 

nacionais, devem ser prosseguidas as acções específicas apresentadas no relatório conjunto de 

2006” (EF2010 – 3R, p.8).  

O que não é adaptável e mantém-se imutável é a necessidade de “continuar a definir-se 

objectivos e indicadores nacionais, que terão em consideração os objectivos e valores de 

referência europeus. As políticas e as práticas devem basear-se no conhecimento e na inovação. 

Os princípios comuns, as orientações e recomendações acordadas à escala europeia constituem 

pontos de referência para a definição das reformas nacionais” (EF2010 – 3R, p.8), aspecto 

claramente explicitado no Programa EF2020, “o quadro estratégico – incluindo os critérios de 

referência e os métodos de trabalho – poderá ser revisto, sendo-lhe eventualmente introduzidos 

ajustamentos pelo Conselho em função de novas evoluções importantes que eventualmente se 

verifiquem na Europa, e em especial de quaisquer decisões tomadas sobre a Estratégia da UE 

para o crescimento e o emprego para além de 2010” (EF2020, p.5). 
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 Ao Conselho “Educação” e à Comissão Europeia compete-lhes “assegurar que sejam 

tratadas cabalmente questões como as medidas e reformas políticas no domínio do ensino e da 

formação, a forma como podem contribuir para a consecução dos objectivos europeus e o 

intercâmbio de boas políticas e boas práticas” (Europa2020 (1), p.1). 

 A modelação (regulação) das directrizes de apoio ao processo de acumulação têm um 

locus de formulação externo (supranacional) corporificado nos Programas EF2010 & EF2020, 

que congregam a resposta dos sistemas de educação e formação aos desafios da Estratégia de 

Lisboa (centrada na ambição de tornar a economia europeia baseada no conhecimento, na mais 

dinâmica e competitiva do mundo até 2010) e da Estratégia Europa 2020 (focada num plano de 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da UE). Para tal o Conselho “Educação” e a 

Comissão Europeia estabelecem as prioridades dos Programas, definindo objectivos claros, 

precisos, faseados e quantificados nos valores de referência dos resultados médios europeus 

(em domínios que também definem), fornecendo apoio técnico prático ao processo de 

implementação (apontando as questões-chave, o inicio, os indicadores de medição dos 

progressos realizados, os temas para trocas de experiências e análise pelos pares, o calendário 

faseado) e que se materializa a jusante na formulação das políticas nacionais e nas 

subsequentes reformas. Observando-se o teor dos níveis de referência, deduz-se que eles se 

centram quer na elevação das qualificações de base da população quer no aumento dos 

diplomados, designadamente em Matemática, Ciências e Tecnologias, num processo de 

aprendizagem ao longo da vida, tudo ao serviço de uma certa estratégia de crescimento 

económico. 

 Desta forma, cada Estado-membro na ânsia de partilha dos benefícios da globalização 

que resultam do tipo de crescimento económico previsto cedem, voluntariamente, elementos da 

sua soberania, como são a modelação das directrizes que enformam as políticas educativas, 

pensadas para satisfazer os diversos padrões de procura de capital humano e, desse modo, 

apoiar o processo de acumulação. Desta forma protegem os seus interesses, colectivizam os 

riscos e colhem benefícios, aparentemente, mútuos. 

 O indicador 4.3. “Quem e como garante as actividades de coesão e legitimação 

do processo de acumulação?”, identifica as instituições que garantem as actividades de 

coesão e legitimação do processo de acumulação e como o fazem. 

 As actividades de coesão e legitimação do processo de acumulação têm um locus de 

realização interno (nacional), visto que “compete aos Estados-Membros determinar as áreas que 
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mais necessitam de intervenção, consoante as respectivas situações nacionais e tendo em vista 

os objectivos comuns” (EF2010 – 1R, p.8). Após esse diagnóstico, “os Estados-membros 

deverão, sempre que necessário e nos termos da legislação e práticas nacionais, implementar 

acções” (EF2010 – 1R, p.9). O Conselho “Educação” e a Comissão Europeia, nos relatórios 

intercalares relativos ao Programa EF2010, informam que “as reflexões e as reformas já 

lançadas nos Estados-Membros (actuais e futuros) da União Europeia mostram que os 

responsáveis pelas áreas da educação e formação, incluindo os parceiros sociais, estão a 

mobilizar-se para resolver os problemas com que se defrontam” (EF2010 – 1R, p.3), o que não 

inibe essas instituições de instar os Estados-membros a serem mais proactivos, adoptando 

medidas, que se exemplificam com algumas tiradas de alcance diverso, umas mais focalizadas 

em determinado domínio específico, a título de exemplo, “o Conselho convidou recentemente os 

Estados-Membros a ‘tomar medidas que considerem apropriadas para oferecer aos alunos, na 

medida do possível, a oportunidade de aprenderem duas ou, caso tal seja adequado, mais de 

duas línguas para além da língua materna” (EF2010 – 1R, p.9), outras medidas são mais 

abrangentes, “os Estados-Membros deverão redobrar esforços no sentido de alcançar os valores 

de referência (“benchmarks”) fixados para o abandono escolar precoce, a conclusão do ensino 

secundário e as competências essenciais” (EF2010 – 2R, p.8), outras visam o modo de 

intervenção institucional, “os Estados-Membros deverão acelerar os seus esforços no sentido da 

definição e implementação de estratégias globais e coerentes em matéria de aprendizagem ao 

longo da vida” (EF2010 – 1R, p.10). Pese esses alertas, o sentimento das instituições europeias 

é de congratulação, pois “as reformas nacionais estão a avançar. Existem indícios de que o 

esforço público sustentado que se tem verificado em toda a União em certos domínios começa a 

dar os seus frutos” (EF2010 – 2R, p.7). 

 Aquando do lançamento do Programa EF2020, os Estados-membros foram, novamente 

intimados, ainda que sob o artificio linguístico de “convite”, a “consideram a possibilidade de 

adoptar, com base nas prioridades nacionais, medidas nacionais destinadas a alcançar os 

objectivos enunciados no quadro estratégico e a contribuir para o cumprimento dos critérios de 

referência identificados (…) e a ponderarem se é possível tirar da aprendizagem mútua a nível 

europeu elementos de inspiração para delinear as políticas nacionais em matéria de educação e 

formação” (EF2020, p.6), sendo reforçado nesse “convite” a necessidade de cumprimento dos 

critérios de referência, “os Estados-Membros são convidados a ponderar, com base nas 

prioridades nacionais e tendo simultaneamente em conta as alterações da situação económica, 
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como e em que medida podem contribuir para o cumprimento colectivo dos critérios de 

referência europeus através de medidas nacionais” (EF2020, p.7), precisando, por exemplo, que 

os Estados-membros “no tocante às questões relacionadas com o ensino e a formação: 1. 

Adoptarem programas nacionais de reforma (PNR) focalizados, assentes no desenvolvimento de 

acções e capazes de contribuir para a consecução dos objectivos da Estratégia Europa 2020 e, 

designadamente, dos grandes objectivos da UE” (Europa2020 (1), p.2). 

 Se a direcção das políticas de educação e formação é traçada no plano supranacional 

europeu, a sua materialização requer medidas e acções concretas a serem desenvolvidas no 

plano nacional por cada Estado-membro que, tendo como referentes os Programas EF2010 & 

EF2020, os correspondentes critérios de referência europeus e o contexto nacional, as têm de 

adoptar e implementar nas áreas sinalizadas, assegurando desse modo o cumprimento dos 

critérios de referência definidos e a consecução dos objectivos estratégicos. E, em caso de falta 

de engenho, cada Estado-membro pode sempre olhar para os parceiros e inspirar-se sem correr 

risco de acusação de plágio, pois no jargão técnico europeu trata-se de aprendizagem mútua 

através da troca de boas práticas, legitimando assim a tomada por empréstimo de soluções em 

uso noutros Estados-membros. 

 Cada Estado-membro assume, assim, um papel de mediador, entre o espaço europeu e 

nacional, e executor dos Programas deliberados no foro europeu, subordinando a política 

educativa e formativa à política económica, confirmando a tese de Santos (2006) de uma 

desnacionalização do Estado. 

 Os responsáveis nacionais nos relatórios de progressos, declaram que “tendo em conta 

os desafios (…), que passam, por um lado, por elevar o nível de qualificações dos activos e, por 

outro lado, por reduzir a taxa de saída precoce do sistema educativo, têm vindo a ser lançadas 

várias iniciativas” (RN2007, p.2), no âmbito dos objectivos estratégicos e dos níveis de 

referência. 

 No combate ao insucesso e abandono escolar (um dos níveis de referência), “o Governo 

tem vindo a implementar medidas conducentes à redução da saída precoce do sistema de 

educação e de formação” (RN2011, p.4), com destaque para “vários dispositivos criados nos 

últimos anos para dar resposta a grupos específicos de alunos em situação de insucesso escolar 

repetido, com problemas de integração na escolaridade básica, em risco de abandono e/ou com 

dificuldades condicionantes de aprendizagem, merecem ser referidos os seguintes: organização 

de turmas com ‘currículos alternativos’; o ‘Programa Integrado de Educação e Formação’, no 
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âmbito do Plano para a Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil’; os ‘cursos de educação e 

formação’, destinados preferencialmente a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em 

risco de abandono escolar ou que já abandonaram mesmo o sistema de ensino; o ‘Programa 

Escolhas – 2.º geração’, destinado a promover a inclusão, em especial das crianças e jovens 

provenientes de contextos sócio-económicos mais desfavoráveis e problemáticos, como os filhos 

ou familiares de imigrantes” [RN2005, pp.22-23].  

 Quanto às competências de base foram adoptadas medidas que visaram “criar 

condições que facilitam o acesso da população activa mais velha a acções de educação e 

formação” (RN2005, p.23), assim, “no que respeita aos adultos pouco qualificados, há que 

destacar vários dispositivos, quer promovidos pelo Ministério da Educação, quer pelo Ministério 

do Trabalho e da Solidariedade Social [Cursos EFA, Sistemas RVCC e RVCC-PRO, Acções 

‘S@BER+’, Formação profissional contínua)” (RN2005, p.23). Para adultos que não concluíram 

a escolaridade básica são ofertados cursos de educação e formação: “o Ensino Recorrente, que 

assegura uma segunda oportunidade de ensino aos que, tendo frequentado anteriormente a 

escola, por qualquer razão não completaram a sua formação, e uma primeira oportunidade de 

ensino aos que nunca a frequentaram; os ‘Cursos de Educação Extra-escolar’, destinados a 

permitir a cada indivíduo, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, o aumento dos 

seus conhecimentos e o desenvolvimento das suas competências, em complemento da sua 

formação escolar ou em suprimento da sua carência; os ‘Cursos EFA’, oferta integrada de 

educação e formação, com dupla certificação, escolar e profissional, destinados a adultos 

maiores de 18 anos, que não possuem a escolaridade básica de 9 anos, sem qualificação 

profissional, tanto empregados como desempregados, inscritos nos Centros de Emprego ou 

indicados por outras entidades” (RN2005, pp.23-24). 

 Para a actualização de competências foram criadas “as ‘Acções S@BER+’, de curta 

duração, implementadas através de soluções capitalizáveis e certificáveis, destinadas à 

população adulta que pretende adquirir, desenvolver ou reforçar as suas competências pessoais 

em áreas específicas, profissionais ou escolares; o ‘Programa FACE’, enquanto medida de apoio 

a trabalhadores de empresas em situação económica difícil e que tem por objectivo a sua 

reconversão profissional, interna ou externa, nomeadamente através da aquisição de novas 

competências” (RN2005, pp.23-24), e foi ainda criado o Sistema Nacional de Reconhecimento e 

Validação e Certificação de Competências (RVCC) que “procura assegurar a adequação da oferta 

formativa às necessidades de empresas e trabalhadores, valorizando as aprendizagens por via 
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da experiência e permitindo a estruturação de percursos de formação coerentes. O RVCC 

constitui, desta forma, a porta de entrada por excelência para a qualificação de activos, pela 

aposta na orientação da formação profissional de activos para ofertas de dupla certificação” 

(RN2007, p.6). 

 Para garantir a conclusão do ensino secundário foi lançada a “Iniciativa Novas 

Oportunidades que estabeleceu, entre outras, as seguintes metas: Fazer do 12.º ano o 

referencial mínimo de formação para todos; Encaminhar metade dos jovens do ensino 

secundário para vias profissionais (cursos profissionais, cursos do sistema de aprendizagem, 

cursos de educação e formação, cursos tecnológicos e cursos de ensino artístico), abrangendo 

650 mil jovens até 2010; Qualificar 1.000.000 de activos até 2010” (RN2007, pp.2-3). 

 Para elevar os níveis de qualificação dos adultos foram tomadas várias medidas: “a 

implementação generalizada de RVCC a nível do 9º ano, a preparação do processo de 

alargamento até ao 12º ano do referencial de competências nos Centros de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências, agora designados, ‘Centros Novas Oportunidades’, e 

nos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), a expansão da rede de RVCC e a 

abertura das instituições de ensino superior a novos públicos, quer através do novo regime de 

acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos, quer pela promoção dos Cursos de 

Especialização Tecnológica, formação pós-secundária, nomeadamente em Institutos 

Politécnicos” (RN2007, p.3). 

 Para integrar mais jovens e adultos no ensino superior, são várias as propostas: “acolher 

mais trabalhadores-estudantes, respeitando as suas situações específicas, permitindo 

nomeadamente a celebração de contratos entre eles e as escolas, para estudo a tempo parcial; 

desenvolver programas de recuperação de todos quantos, tendo concluído o ensino secundário, 

não satisfazem eventuais critérios de classificação mínima de ingresso, de modo a que os seus 

percursos de formação não sejam interrompidos; envolver as instituições de ensino superior na 

expansão da formação pós-secundária, na dupla perspectiva de articulação entre os níveis 

secundário e superior de ensino e de creditação, para efeitos de prosseguimento de estudos 

superiores, da formação obtida nos cursos de especialização pós-secundária; substituir os 

exames ad-hoc por regimes mais modernos de admissão de pessoas adultas, através entre 

outros mecanismos, do reconhecimento e creditação de competências adquiridas; fomentar a 

oferta de cursos de reconversão profissional para diplomados em áreas de reduzida 

empregabilidade” (RN2005, p.27). 
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 Ao nível da aprendizagem ao longo da vida foi delineada uma estratégia “assente nos 

princípios e conceitos adoptados nesta matéria a nível comunitário e internacional, dos sistemas 

educativo e de formação, quer no quadro dos sistemas educativo e de formação, quer perante 

um quadro de políticas, não apenas as de educação e formação, como também as relativas à 

sociedade de informação e ao emprego” (RN2005, p.16).  

 No relatório elaborado em 2007 é afirmado que “na agenda da política governativa em 

matéria de qualificação dos recursos humanos assumem papel central as políticas de 

adequação e formação profissional e de aprendizagem ao longo da vida, orientadas para a 

superação do défice de formação e qualificação da população portuguesa, essencial para a 

sustentabilidade do plano de desenvolvimento tecnológico, científico e de inovação do País” 

(RN2007, p.15), correspondendo aos “convites” europeus e atendendo à realidade nacional. 

 Num balanço da acção desenvolvida no âmbito do Programa EF2010 declara-se que “o 

Governo preconizou como objectivo primordial o aumento das aptidões e qualificações no 

ensino, criando novas oportunidades e possibilitando uma oferta de recursos humanos 

qualificados, geradora de maior competitividade com coesão social. Esta vertente concilia o 

conhecimento através do ensino e da formação, com a inserção profissional qualificada. 

Assumiu-se, ainda, alargar a oferta de formação ao longo da vida para novos públicos e envolver 

as instituições de ensino superior, articulando os níveis secundário e superior de ensino e de 

creditação, para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, bem como da formação 

obtida nos cursos de especialização pós-secundária” (RN2009, p.2). 

 Fica exposta que a acção executiva nacional procura garantir a coesão e legitimar o 

processo de acumulação através de medidas e acções várias que visam: reduzir o insucesso e o 

abandono escolar precoce; estabilizar em doze anos o referencial mínimo de educação e 

formação; qualificar jovens e adultos que não cumpriram a escolaridade de nove anos; elevar as 

qualificações até à conclusão do ensino secundário; abrir o ensino superior a novos públicos, 

quer flexibilizando as condições de acesso a maiores de vinte e três anos, quer através da oferta 

de formação expecializada pós-secundária e cursos de reconversão profissional, tudo com o 

propósito de estimular a empregabilidade da população activa. Desta forma o Estado conserva o 

poder regulador sobre o sistema educativo e formativo, embora tenha de convergir com os 

propósitos definidos pelas instituições europeias, procurando potenciar através desse elevar de 

qualificações quer o crescimento económico (acumulação) quer a empregabilidade da população 
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activa (coesão) que dessa forma se torna participe do crescimento económico, embora isso não 

signifique ser beneficiária, essa é uma garantia em suspenso. 

 O indicador 4.4. “Quem garante as actividades de financiamento dos sistemas 

de educação e formação?”, identifica os financiadores dos sistemas de educação e 

formação. 

 As instituições europeias entendem que “as reformas tendem a ser facilitadas (…) por 

um elevado investimento público e privado no conhecimento, aptidões e competências”. 

(EF2010 – 2R, p.5). Foi essa percepção que levou o Conselho Europeu de Lisboa a solicitar, em 

2000, aos Estados-membros “que assegurassem ‘um aumento anual substancial do 

investimento per capita em recursos humanos’” (EF2010 – 1R, p.6), o qual “deverá provir dos 

sectores público e privado e os papéis e responsabilidades dos vários intervenientes deverão ser 

claramente definidos, tendo em conta os sistemas e as situações nacionais” (EF2010 – 1R, p.8). 

 O financiamento proveniente dos sectores público, privado e comunitário deverá 

observar a seguinte repartição: “um nível mais elevado de investimento do sector público em 

áreas fulcrais para a sociedade baseada no conhecimento e, sempre que adequado, um nível 

mais elevado de investimento privado, especialmente no ensino superior, na educação de 

adultos e na formação profissional contínua. O financiamento comunitário, nomeadamente 

através dos fundos estruturais e dos programas de educação e formação, deverá ter um papel 

cada vez mais importante no apoio ao desenvolvimento do capital humano” (EF2010 – 1R, p.1). 

 Relativamente aos investimentos públicos, considera-se “possível conseguir aumentos no 

investimento público orientados para determinadas finalidades no quadro dos actuais 

condicionalismos orçamentais, através da redução das bolsas de ineficácia e de uma 

reorientação pertinente dos recursos existentes para a educação e a formação” (EF2010 – 1R, 

p.9), isto é, uma racionalização de recursos. 

 Quanto ao financiamento comunitário “nomeadamente através dos fundos estruturais e 

do Banco Europeu de Investimento (…). Os Estados-Membros deveriam utilizá-lo com maior 

frequência para os investimentos (…) tendo em conta os objectivos fixados pela Estratégia de 

Lisboa” (EF2010 – 1R, p.9). 

 Quanto ao financiamento privado deverá ser maior “especialmente para o ensino 

superior, a formação de adultos e a formação profissional contínua” (EF2010 – 1R, p.9). No 

referente à formação de adultos e na formação profissional e contínua “haverá que redobrar 

esforços para incentivar os empregadores a aumentar o nível de investimento” (EF2010 – 2R, 
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p.3); no que concerne ao financiamento do ensino superior “assiste-se a uma crescente 

diversificação das fontes de financiamento, com predominância das propinas” (EF2010 – 4R, 

p.5) e, também, ao nível da sua governação, com efeito, “muitos países já introduziram 

diferentes formas de celebração de contratos para regular as relações entre as instituições de 

ensino superior e o Estado, enquanto base para a afectação interna de recursos” (EF2010 – 2R, 

p.5). Advogam os responsáveis europeus uma generalização da experiência prosseguida em 

muitos países que “estão a experimentar novos instrumentos e incentivos com vista ao 

financiamento privado, que visam nomeadamente os particulares, os agregados familiares e os 

empregadores. Estes esforços têm de ser intensificados” (EF2010 – 3R, p.7). 

 Pensam as instituições europeias que o financiamento dos sistemas de educação e 

formação devem ser reforçados e partilhados entre sectores privado, público e comunitário. O 

financiamento privado deverá ser potenciado na formação de adultos, no ensino superior e na 

formação contínua. Quanto ao financiamento público deve ser redireccionado para as áreas 

essenciais à sociedade e economia do conhecimento, podendo ser ainda reforçado com o 

recurso aos fundos estruturais comunitários e ao Banco Europeu de Investimento, mas sempre 

centrados no apoio à promoção do capital humano e no âmbito dos objectivos fixados. 

 O discurso europeu utiliza mais o termo investimento do que financiamento, o que não é 

inócuo, antes conforme com a realidade que se pretende estimular e naturalizar, pois mais do 

que financiar (fazer face às despesas, facultando o capital necessário), o que se promove é o 

investimento na educação e formação como se de uma transacção comercial se tratasse, atitude 

que o termo investimento contempla, isto é, a aplicação de capitais com a finalidade de tirar um 

proveito (individual, privado ou público). Assim, o financiamento público deverá ser reduzido e 

aplicado estrategicamente e o investimento privado estimulado. 

 A captação do investimento privado pelas instituições de ensino imprime a estas uma 

função produtivista e utilitarista pois terão de se submeter às necessidades e interesses dos seus 

investidores, acabando por afectar quer o processo e o conteúdo do ensino e da aprendizagem 

quer as suas finalidades. 

 Os poderes nacionais reportam o recurso aos fundos comunitários, os quais num 

passado recente representaram já “uma contribuição fundamental para concretizar os 

investimentos associados à execução das grandes linhas orientadoras de transformação do 

sistema educativo português” (RN2005, p.11), nomeadamente “os fundos estruturais, através 

do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), desempenharam um papel 
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importante, tendo sido possível proceder a um investimento considerável na formação contínua 

especializada dos educadores e professores dos ensinos básico e secundário, bem como na 

formação contínua do pessoal não docente” (RN2005, p.21), prevendo que continuarão a 

desempenhar um papel importante, designadamente nas politicas promotoras da aprendizagem 

ao longo da vida, nas quais se regista um “acréscimo de mais de 10 pontos percentuais do peso 

relativo do Fundo Social Europeu no conjunto dos fundos estruturais que o país irá receber. 

Haverá um investimento público total de cerca de 9 mil milhões de euros, dos quais cerca de 6 

mil milhões serão afectos ao desenvolvimento das políticas que integram a Iniciativa Novas 

Oportunidades, nomeadamente através do Programa Operacional Temático Potencial Humano 

(POPH)” (RN2009, p.17). 

 Quanto à formação contínua, “a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o Código 

do Trabalho, bem como da respectiva regulamentação, Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, (…) 

consagra a obrigatoriedade, por parte dos empregadores, de ministrarem um número mínimo de 

horas anuais de formação certificada aos seus trabalhadores, permitindo que seja realizada 

directamente pelo empregador ou através da entidade formadora acreditada” (RN2005, p.24). 

 No relativo ao ensino superior, “o Estado garante um mínimo de financiamento, através 

de contratos plurianuais” (RN2005, p.28) e para garantir o acesso de mais jovens e adultos, “o 

Governo assume como compromissos: não aumentar, a preços constantes, o valor das propinas 

de frequência do primeiro ciclo e adequar o valor das propinas à nova natureza do segundo 

ciclo; introduzir, na componente de financiamento pedida às famílias, mecanismos que 

beneficiem os estudantes com melhores percursos escolares” (RN2005, p.27), assegurando, 

ainda, um sistema de empréstimos, “foi criado em 2007 um sistema de empréstimos com 

garantia mútua para estudantes do ensino superior, sem necessidade de qualquer garantia, aval 

ou fiador já que esta garantia é prestada pelo Sistema Português de Garantia Mútua, que 

apoiava em Dezembro de 2010 mais de 14 mil estudantes” (RN2011, p.9). 

 Embora o financiamento público continue a ser o que regista mais peso no 

financiamento dos sistemas de educação e formação, depreende-se que Portugal procura 

acompanhar as orientações europeias, procurando extrair vantagens dos fundos estruturais 

europeus, mobilizando o Programa Operacional Potencial Humano para financiar as acções 

ligadas à educação e formação dos jovens e adultos no âmbito da Iniciativa Novas 

Oportunidades. A formação contínua dos trabalhadores é pretensamente assegurada, num 

mínimo de horas anuais, pelas entidades patronais através de imperativos legais (Código de 
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Trabalho). Quanto ao ensino superior, o Estado assegura um financiamento parcial através de 

contratos plurianuais e os estudantes financiam mediante uma propina, que poderá ser 

suportada pelos alunos com menores recursos através de bolsas de estudo ou sistemas de 

empréstimos. 

 O indicador 4.5. “Quais os interlocutores a privilegiar e quais as parcerias a 

promover?”, identifica os interlocutores e as parcerias que os sistemas de educação e 

formação devem promover. 

 Julgam as instituições europeias que se deve “assegurar que todos aqueles que, na 

sociedade, se interessam pela educação e pela formação possam prestar o seu contributo, e 

garantir que as instituições de educação e de formação estejam abertas e aptas a receber as 

contribuições intelectuais e práticas que o mundo exterior prestar” (PT2002, p.13), pelo que 

deve ser promovida “uma estreita cooperação entre os sistemas de educação e de formação, e a 

sociedade em geral” (PT2002, p.13). 

 Nos sistemas de educação é defendida a “participação dos alunos, dos pais e de outras 

pessoas interessadas na gestão das escolas” (PT2002, p.13), para além da sua participação “na 

vida escolar e, de um modo geral, na aprendizagem dos filhos” (PT2002, p.14), bem como uma 

intensificação da “participação dos poderes locais na vida escolar, colaboração entre escolas e 

organizações locais” (PT2002, p.14) e ainda “a cooperação escola-empresa” (EF2020 – 1R, 

p.11). Aliás é arguida “a criação de parcerias entre o mundo empresarial e os diferentes níveis e 

sectores de educação, formação e investigação” (EF2020, p.4), incluindo “os parceiros sociais” 

(PT2002, p.13), tendo como propósito o “benefício mútuo” (PT2002, p.13). 

 Reconhece-se ainda que “é muito importante implicar professores e formadores na 

inovação e na reforma” (EF2010 – 3R, p.7), na qualidade de “principais catalizadores da 

mudança dos sistemas” (EF2010 – 2R, p.9). 

 É salientada a utilidade de “ser dada prioridade à melhoria da governação através da 

realização de parcerias de aprendizagem, em especial aos níveis local e regional, de modo a 

partilhar responsabilidades e custos entre os intervenientes relevantes (instituições, autoridades 

públicas, parceiros sociais, empresas, organizações sectoriais, organizações comunitárias, etc.)” 

(EF2010 – 2R, p.9). 

 Ao nível do ensino superior argumenta-se sobre a necessidade de “permitir ao ensino 

superior e às empresas trabalharem em parceria” (EF2010 – 3R, p.8) e “reforçar as sinergias 
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entre o Espaço Europeu do Ensino Superior e o Espaço Europeu de Investigação” (EF2010 – 1R, 

p.4). 

 Ao nível da formação deve ser estimulada “a intervenção das instâncias competentes no 

desenvolvimento da formação, nomeadamente da formação inicial, e da aprendizagem no local 

de trabalho” (PT2002, p.13), e incentivada “uma maior participação dos empregadores no 

processo de aprendizagem ao longo da vida” (EF2010 – 2R, p.9), pois é essencial “criar 

ligações mais fortes entre o mundo da educação e formação e os empregadores, a fim de que 

cada um compreenda melhor as necessidades do outro” (EF2010 – 1R, p.2). 

Fundamentalmente, “convém reforçar a todos os níveis as parcerias entre os estabelecimentos 

de ensino e formação e o mundo exterior, sobretudo o mundo do trabalho. Estas parcerias 

podem congregar profissionais do ensino e da formação, empresas, instituições da sociedade 

civil, autoridades nacionais e regionais com uma agenda comum, numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida” (EF2010 – 4R, p.6), para tal “será necessário – a nível 

nacional, regional e local – estreitar a cooperação estabelecida e criar parcerias entre os serviços 

públicos, as entidades patronais e as entidades a quem compete ministrar o ensino e a 

formação” (Europa2020 (1), p.2). 

 A defesa europeia de abertura dos sistemas de educação e formação à colaboração e 

participação de múltiplos intervenientes e à promoção de parcerias estratégicas, nomeadamente 

com o tecido económico e empresarial, legitima-se pela promessa de benefícios mútuos e 

compactua com o desejo neoliberal de retracção do papel do Estado. Nos sistemas de educação 

são protagonistas os pais, os alunos, os poderes e organizações locais, chamados a participarem 

e a colaborarem, designadamente na gestão das escolas, abrindo possibilidades ao 

gerencialismo e a diversas formas de descentralização (delegação de poderes e funções às 

escolas, redução da normatividade estatal/autonomia, liberdade de escolhas pelos pais, 

colegialidade competitiva entre escolas) e de privatização (além do financiamento/investimento 

privado, a exploração privada de escolas públicas e introdução de conteúdos conotados com o 

contexto empresarial). No ensino e formação profissional são advogadas parcerias com 

empresas, parceiros sociais, organizações comunitárias e entidades patronais com o propósito 

de partilharem responsabilidades e custos, e conformarem os sistemas de ensino e de formação 

às necessidades das empresas. Ao nível do ensino superior são defendidas parcerias com as 

empresas de modo a potenciarem a investigação experimental e a inovação. É ainda salientada 
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a utilidade de envolver professores e formadores nos processos de reforma, não é explicado se 

na qualidade de objecto ou de sujeitos de mudança. 

 Os responsáveis nacionais salientam “a necessidade de uma indispensável mobilização 

e envolvimento generalizado de toda a sociedade, na qual surge com particular relevância a 

participação dos parceiros sociais e da sociedade civil, a diferentes níveis – local (entre os quais 

as autarquias), regional e nacional -, nomeadamente através da constituição de parcerias que 

permitam a partilha de responsabilidades, a detecção de problemas, a elaboração de propostas 

e soluções, etc” (RN2005, p.18).  

Ao nível da educação pré-escolar é sustentado o estabelecimento de protocolos “com 

autarquias e Instituições Particulares de Solidariedade Social, com o objectivo de prosseguir o 

alargamento da rede da educação pré-escolar e consolidar o alargamento do horário de 

funcionamento” (RN2007, p.4). 

Na formação de professores foram constituídas “parcerias entre o Ministério da 

Educação e instituições de ensino superior, para a formação destinada a docentes do 1º e 2º 

Ciclos nas áreas da Matemática e das Ciências Experimentais” (RN2009, p.3). 

Na formação contínua procura-se “mobilizar empresas e associações empresariais para 

a formação dos seus activos” (RN2007, p.3) e “negociar com os parceiros sociais condições de 

viabilização da formação de activos empregados em percursos de formação” (RN2007, p.3), 

bem como “reforçar o envolvimento e participação dos parceiros sociais no acompanhamento e 

dinamização da formação profissional dos trabalhadores” (RN2007, p.5), tendo sido celebrado, 

com esse intuito, o Acordo para a Reforma da Formação Profissional: “os Parceiros Sociais 

reafirmam, assim, o compromisso de desenvolver acções de promoção da negociação colectiva 

sobre a formação profissional, para estabelecer planos sectoriais diferenciados e a inserir a 

formação contínua como matéria prioritária na negociação colectiva, reconhecendo ainda a 

necessidade de as empresas elaborarem planos anuais e plurianuais de formação para os 

activos” (RN2007, p.11). 

A promoção de estágios também é prevista mediante parcerias “entre as instituições 

escolares e as empresas e organizações económicas, nomeadamente através da generalização 

da prática de estágio no âmbito das formações que conferem uma qualificação profissional ou 

de nível correspondente ao ensino superior” (RN2005, p.12), e ainda a formação em contexto 

de trabalho através do aprofundamento “de relações entre as escolas e as empresas (traduzidas 

em protocolos destinados a assegurar a formação em contexto de trabalho prevista nos planos 
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curriculares dos cursos profissionalmente qualificantes, bem como a realização de estágios, 

integrados ou não na formação)” (RN2005, p.18). O relatório de progressos de 2009 revela já a 

participação das empresas na formação profissional “foram, recentemente, celebrados 

protocolos de colaboração com 51 empresas de diferentes sectores de actividade que visam a 

dinamização conjunta de cursos, com vista à elevação dos níveis de qualificação dos jovens 

antes da sua integração no mercado de trabalho” (RN2009, p.8). Considera-se que essas 

“parcerias para a inovação e o emprego, ao associar empresas e instituições de ensino, 

formação, investigação e de apoio institucional e financeiro, podem tornar-se motores da 

exploração de novas áreas de crescimento e criação de emprego” (RN2007, p.13). 

 Ao nível da aprendizagem ao longo da vida é referido o “esforço de envolvimento da 

sociedade portuguesa no desafio de ALV, visando em particular a criação de condições mais 

favoráveis para a implementação da estratégia delineada no quadro da Iniciativa Novas 

Oportunidades” (RN2007, p.4). 

 Ao nível do ensino superior fala-se num estreitar de relações com o mundo empresarial e 

o desenvolvimento de parcerias internacionais: “na generalidade, as instituições de Ensino 

Superior têm vindo a aprofundar as suas ligações com a comunidade empresarial, 

nomeadamente através dos seus centros de investigação e do desenvolvimento de projectos de 

I&D em consórcio, da actual e alargada rede de Gabinetes de Transferência de Tecnologia, e 

também através de novas parcerias internacionais do ensino e em Ciência e Tecnologia (…), 

envolvendo activamente as empresas e os seus recursos humanos designadamente nos 

programas de formação avançada e investigação. Nalguns casos, as próprias instituições de 

ensino têm ‘incubadoras’ empresariais, direccionadas para spin-offs estabelecidos com base em 

centros de investigação” (RN2007, p.11). 

 No relativo às parcerias internacionais são destacadas “as novas parcerias 

internacionais do ensino superior e em Ciência e Tecnologia lançadas pelo Governo, envolvendo 

universidades portuguesas e estrangeiras, instituições científicas e empresas, em torno de 

programas científicos e de formação pós-graduada especificos, nomeadamente com: MIT, focada 

nas áreas temáticas dos sistemas de Energia, Transportes, Concepção e Produção e 

Bioengenharia, com o lançamento do Programa MIT-Portugal; Carnegie Mellon University, em 

Tecnologias de Informação e Comunicação, com o lançamento do Programa CMU-Portugal e de 

‘Information and Communication Technologies Institute’; University of Texas-Austin, em 

conteúdos digitais e comercialização de tecnologia, com lançamento do Programa UT Austin-
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Portugal. Fraunhofer Society, em logística, novas tecnologias, aplicação e serviços para grandes 

espaços onde as populações convergem, realidade virtual e aumentada para engenharia de 

concepção, biotecnologia e nanotecnologia” (RN2007, p.9). 

 O interesse nacional em incentivar a celebração de parcerias fica patenteado, 

designadamente entre os sistemas de educação e formação e o mundo empresarial, ao nível da 

formação profissional e contínua e ao nível do ensino superior. Nas parcerias com as empresas 

pretende-se promover, quer a formação em contexto de trabalho, incluindo a realização de 

estágios, de modo a favorecer a transição e inserção no mercado de trabalho e aproximar a 

formação das necessidades das empresas, quer o desenvolvimento de projectos de investigação 

aplicada e inovação. Ao nível do ensino superior são ensaiadas parcerias internacionais com 

instituições de ensino superior, científicas e empresas, no tocante às áreas das ciências e 

tecnologias, visando estimular actividades de inovação, investigação e desenvolvimento e o 

movimento de internacionalização desse nível de ensino. É também estimulado o envolvimento 

dos parceiros sociais e das entidades patronais na formação contínua dos seus activos de modo 

a promover uma formação mais pertinente e transferir custos e responsabilidades para as 

entidades empregadoras. As parcerias analisadas inserem-se numa perspectiva de partilha de 

responsabilidades, recursos, experiências, conhecimentos e custos, e insinuam um esbatimento 

das barreiras entre o público e o privado. 

 O indicador 4.6. “Que políticas sectoriais estabelecem o interface com a 

educação e formação?”, identifica as políticas sectoriais que complementam a política 

educativa e formativa. 

 As instituições europeias ao abrigo do Programa EF2010 julgam ser “fundamental 

fortalecer as sinergias e a complementaridade entre a educação e as políticas noutros sectores, 

tais como o emprego, a investigação, a inovação e a política macroeconómica” (EF2010 – 1R, 

p.1). Preconizam, assim, “uma verdadeira sinergia interministerial entre as ‘políticas do 

conhecimento’ (educação, formação, emprego/assuntos sociais, investigação, etc.), um diálogo 

social forte” (EF2010 – 2R, p.8), visto que nas “políticas de educação e formação, os objectivos 

económicos e sociais se reforçarem mutuamente” (EF2010 – 2R, p.3). 

 É salientado em termos de vantagens que “agindo em sinergia com outros domínios de 

acção comunitária, que incluem o emprego, a inserção social, a investigação e a inovação, a 

política cultural e de juventude, a política empresarial, a sociedade da informação, a política 

económica e o mercado interno ensino e a formação beneficiam das evoluções que se 
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processam nestes domínios e contribuem, em contrapartida, para reforçar o respectivo impacto” 

(EF2010 – 1R, p.2). 

 No Programa EF2020 é renovada a orientação que “quando pertinente, haverá que 

procurar estabelecer uma cooperação intersectorial entre as iniciativas lançadas pela UE em 

matéria de educação e formação e em domínios que lhes estejam associados, particularmente 

os de emprego, da política empresarial, política social, política de juventude e cultura” (EF2020, 

p.5). 

 As políticas de educação e formação na sua formulação e implementação devem ser 

integradas num espaço mais alargado de políticas, quer ao nível comunitário quer ao nível 

nacional, sendo realçada a sua interacção designadamente com a política económica (nos 

domínios empresarial, emprego, inovação e investigação) e a política social (coesão e inclusão 

sociais), de modo a usufruírem mutuamente quer dos progressos alcançados quer dos efeitos de 

uma acção conjugada em torno de objectivos partilhados. 

 Em termos nacionais declara-se que “a promoção e desenvolvimento das políticas de 

aprendizagem ao longo da vida, dada a natureza transversal destas, exigem uma grande 

concentração e articulação de esforços por parte do Estado, dos parceiros sociais e da sociedade 

civil, o que se tem traduzido no reforço de coordenação entre os Ministérios responsáveis pelas 

áreas da educação, do ensino superior e do emprego e formação profissional, bem como na 

criação de estruturas interministeriais especificamente vocacionadas para a dinamização e 

monitorização do processo, nas diferentes áreas de intervenção, frequentemente em estreita 

ligação com os próprios parceiros sociais” (RN2005, p.17). É salientado ainda que no âmbito da 

Iniciativa Novas Oportunidades a actuação conjunta entre os “Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social e da Educação – representa um impulso decisivo na estratégia de 

qualificação dos Portugueses” (RN2007, p.5).  

 As parcerias sectoriais estabelecidas em território nacional são essencialmente entre as 

políticas educativas e formativas e as políticas de emprego, envolvendo os três ministérios 

responsáveis, o Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e o 

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, centrados na estratégia de aprendizagem ao longo 

da vida e na formação de jovens e adultos. 

 O indicador 4.7. “Quem avalia, o quê, com que propósito, como e quando a 

consecução das medidas preconizadas para os sistemas de educação e formação?”, 
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identifica as entidades supranacionais e nacionais que intervêm no processo de avaliação, a 

forma como o fazem e com que finalidades. 

 As medidas preconizadas no âmbito do Programa EF2010 serão objecto de avaliação 

bienal, protagonizada pelo Conselho “Educação” e a Comissão Europeia e apresentada ao 

Conselho Europeu de Primavera, sob a forma de relatório escrito, e tendo por base os relatórios 

nacionais de progressos elaborados por cada Estado-membro: “o Conselho e a Comissão 

apresentarão, de dois em dois anos, ao Conselho Europeu de Primavera um relatório conjunto 

sobre a implementação do programa de trabalho (‘Educação e Formação para 2010’) sobre os 

objectivos dos sistemas de educação e de formação (isto é, em 2006, 2008 e 2010). Neste 

contexto, os Estados-Membros fornecerão à Comissão as necessárias informações sobre as 

medidas tomadas e os progressos realizados a nível nacional no sentido do cumprimento dos 

objectivos comuns” (EF2010 – 1R, p.12). Para a consecução dessa avaliação cabe aos Estados-

membros garantir que “a avaliação das políticas seja melhorada, de modo a permitir um 

seguimento mais adequado dos progressos alcançados e instituir uma cultura de avaliação, 

utilizando plenamente os resultados da investigação. O desenvolvimento de infra-estruturas e 

instrumentos estatísticos de elevada qualidade é, pois, indispensável” (EF2010 – 2R, p.9). Nos 

relatórios nacionais as “informações fornecidas pelos Estados-Membros deverão reflectir as 

prioridades pelas quais se orientam as reformas e as acções empreendidas a nível nacional, em 

função da situação especifica de cada país (…) as informações deverão abranger também a 

implementação da Declaração de Copenhaga, podendo ainda abarcar aspectos relacionados 

com o processo de Bolonha” (EF2010 – 1R, p.12). 

 O acompanhamento da avaliação será ainda mediado por uma estrutura de 

coordenação, assim, “no intuito de melhorar a coerência e reforçar a governação, foi instituído 

um Grupo de Coordenação do Programa ‘Educação e Formação para 2010’, que reúne 

representantes dos ministérios responsáveis quer pelo ensino, quer pela formação profissional, 

bem como os diferentes parceiros sociais. A apresentação periódica de relatórios sobre os 

indicadores e valores de referência contribui também para o seguimento dos progressos 

alcançados” (EF2010 – 2R, p.7). Poderão também ser “efectuadas avaliações pelos pares, de 

acordo com os pedidos dos Estados-Membros” (PT2002, p.18). 

 Esta necessidade de avaliação resulta da percepção do Conselho “Educação” e da 

Comissão Europeia que “é indispensável criar um mecanismo de seguimento regular dos 

progressos alcançados no sentido da concretização dos objectivos comuns dos sistemas de 
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educação e de formação” (EF2010 – 1R, p.12). Nessa avaliação serão analisados “os 

progressos alcançados na aplicação do programa de trabalho ‘Educação e Formação para 

2010’, que inclui o processo de Copenhaga sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) e 

diversas acções relacionadas com o ensino superior” (EF2010 – 2R, p.1). Outro propósito 

acometido à avaliação é a comparação, quer a “comparação dos desempenhos educativos da 

Europa com os do resto do mundo” (EF2010 – 1R, p.3), quer a comparação dos “resultados 

obtidos entre os países europeus” (PT2002, p.3). Além de assinalar os resultados, e possibilitar 

a comparação, os relatórios têm ainda o propósito de “orientar os esforços para áreas que 

conhecem mais dificuldades” (EF2010 – 3R, p.1).  

 O propósito, incluído na avaliação, reintroduzir novas orientações é expresso nos vários 

relatórios produzidos, assim, logo em 2004, declara-se que os “relatórios e indicadores 

disponíveis apontam para a mesma conclusão: se se pretende atingir os objectivos em matéria 

de educação e de formação, o ritmo das reformas terá de ser acelerado” (EF2010 – 1R, p.3), 

sendo então revelado que “a maior parte dos grupos de trabalho coligiu e seleccionou exemplos 

de boas práticas entre as políticas e as estratégias seguidas nos diferentes países, que serão 

objecto de posteriores análises tendo em vista a identificação de factores de êxito” (EF2010 – 

1R, p.4), somando-se mais um propósito à avaliação, a partilha e difusão de boas práticas que 

facultem a concretização dos objectivos. 

 Esses propósitos são detectáveis nos vários relatórios produzidos, no relatório de 2006 

anuncia-se que “pela primeira vez, faz-se nos pontos seguintes uma apresentação geral dos 

progressos alcançados no âmbito do processo de modernização da educação e da formação na 

Europa, tal como reclamado em Lisboa. A análise baseia-se, essencialmente, nos relatórios 

nacionais de 2005 dos Estados-Membros” (EF2010 – 2R, p.2). Afirma-se que “as acções 

prioritárias definidas no relatório conjunto de 2004 e a necessidade de acelerar o ritmo das 

reformas continuam a ser condições inteiramente válidas. Os progressos continuarão a ser 

avaliados detalhadamente no próximo relatório conjunto em 2008” (EF2010 – 2R, p.8) e ainda 

se informa que “os relatórios nacionais demonstram que os governos estão conscientes dos 

desafios colocados pela modernização da educação e da formação” (EF2010 – 2R, p.8). O 

penúltimo relatório anuncia que “a presente contribuição para o 3.º Relatório Conjunto assinala 

progressos significativos, mas também desafios, no domínio das reformas da educação e da 

formação” (EF2010 – 3R, p.1). O último relatório de acompanhamento do Programa EF2010 

comunica que “o presente relatório conjunto de 2010 regista os progressos realizados numa 
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série de domínios importantes e evidencia o modo como a cooperação europeia tem contribuído 

para as reformas nacionais” (EF2010 – 4R, p.6). 

O processo de avaliação visando “a concretização dos objectivos acordados em matéria 

de educação e formação, baseia-se numa avaliação exaustiva dos relatórios e desempenhos 

nacionais em função de um conjunto de indicadores e valores médios do desempenho europeu 

(valores de referência)” (EF2010 – 4R, p.1). Assim, a avaliação recorre à “utilização de 

instrumentos tais como indicadores e benchmarks, bem como de intercâmbio de experiências, 

de análise pelos pares e da divulgação de boas práticas” (NR2003, p.3) e decorre da seguinte 

forma, o Conselho “Educação” estabelece “critérios de referência (benchmarks) europeus. (…) 

os critérios de referência para 2004 e 2010 serão comunicados pelos Estados-Membros numa 

base voluntária. Este processo de implementação exigirá que estejam disponíveis dados 

estatísticos nacionais de acordo com os indicadores seleccionados” (PT2002, p.19). É 

estabelecido um “modelo a utilizar para o seguimento dos indicadores quantitativos de apoio à 

implementação dos objectivos, utilizando o método aberto de coordenação: Níveis actuais (Média 

da UE, Média das três melhores prestações da UE, EUA e Japão), Progresso (2004, 2010), 

Marcos de referência (benchmarks) (se exequível)/Critérios de referência para 2004, para 

2010” (PT2002, p.19). 

 Já quanto ao Programa EF2020, e reflectindo o conhecimento acumulado com a 

experiência anterior, anuncia-se que a cooperação europeia no domínio da educação e da 

formação “deverá produzir resultados claros e tangíveis que deverão ser apresentados, revistos e 

divulgados com regularidade e de forma estruturada, criando assim uma base para a sua 

contínua avaliação e desenvolvimento” (EF2020, p.4), transita-se em termos discursivos de uma 

identificação de progressos para uma identificação de resultados observáveis e monitorizados de 

modo contínuo. Isto porque se faz fé de que “a aferição periódica dos progressos realizados na 

consecução de uma meta fixada constitui um contributo essencial para a elaboração de políticas 

baseadas em dados concretos” (EF2020, p.3). Decorre do exposto que os objectivos 

estratégicos “deverão ser acompanhados, durante o período 2010-2020, de indicadores e 

critérios de referência para o desempenho médio europeu (…). Partindo de critérios de 

referência existentes, estes ajudarão a aferir os progressos realizados e a pôr em evidência o que 

foi alcançado” (EF2020, p.3). O relatório a produzir cíclica e conjuntamente pelo Conselho e 

Comissão “avaliará os progressos globais alcançados quanto aos objectivos em questão ao 

abrigo do presente quadro durante o ciclo mais recente e/ou num determinado domínio 
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temático a definir pela Comissão em cooperação com os Estados-Membros” (EF2020, p.5). Tal 

como ocorreu com o Programa cessante, esses relatórios “deverão ser baseados nos relatórios 

nacionais elaborados pelos Estados-Membros, bem como nas informações e dados estatísticos 

existentes” (EF2020, p.5). Outras novidades apontadas na elaboração dos relatórios é que 

“poderão ser elaborados por forma a incluir análises factuais das diferentes situações nos 

Estados-Membros individuais, com o seu pleno acordo” (EF2020, p.5). Outros propósitos 

indexados a essa avaliação é que os resultados “deverão servir de base para fixar um novo 

conjunto de domínios prioritários para o ciclo seguinte” (EF2020, p.5), além de “permitirem uma 

percepção mais aprofundada das políticas educativas nacionais dos Estados-Membros” 

(Europa2020 (1), p.3), possibilitam uma aferição “dos progressos realizados rumo à consecução 

dos grandes objectivos e à observância dos níveis de referência previstos no ‘EF2020’” 

(Europa2020 (1), p.3). Também fica acordada a difusão dos resultados com a finalidade de 

“aumentar a visibilidade e o impacto a nível nacional e europeu, os resultados da cooperação 

serão amplamente divulgados entre todas as partes envolvidas” (EF2020, p.5). 

 Em síntese, regularmente, o Conselho “Educação” e a Comissão Europeia procederão à 

elaboração de um relatório conjunto, no qual identificarão os progressos alcançados (EF2010) e 

os resultados obtidos (EF2020) na consecução dos objectivos fixados e em função dos 

indicadores e critérios de referência para o desempenho médio europeu definidos. Esse relatório 

europeu terá como base de trabalho os relatórios nacionais que informam sobre as iniciativas 

desencadeadas e as acções empreendidas no sentido do cumprimento dos objectivos comuns. 

Para tal cada Estado-membro é instigado a desenvolver uma cultura de avaliação e a criar 

instrumentos estatísticos fiáveis. 

 Entre os propósitos apontados a esta avaliação, além da identificação de progressos e 

resultados, pretende-se fomentar a comparação entre países europeus e entre estes e o resto do 

mundo e ainda o intercâmbio de boas práticas. Pretende-se também que a elaboração das 

políticas educativas passe a basear-se em dados concretos, o que supõe uma perda de 

relevância da teoria e investigação educacional, desenvolvendo-se a fundamentação das políticas 

com base na evidência comprovada pelos dados estatísticos, julgados claros, tangíveis e 

concretos que servirão de base para fixar novas finalidades. Evidente parece ser o reforço do 

poder regulatório do Conselho e da Comissão, aportado pelos relatórios nacionais que reduzem 

a margem de autonomia dos Estados-membros compelidos a um prestar de contas regular da 



 

 482

sua acção, e os fragilizam, pois as suas políticas educativas serão objecto de minucioso exame, 

comparação e divulgação pública (nacional e europeia). 

 O governo nacional expressa o seu desejo de “participar nas instituições e nos processos 

internacionais de avaliação dos sistemas educativos” (RN2005, p.14), distinguindo as iniciativas 

a desenvolver de modo a incutir uma cultura de avaliação nacional “tanto as ‘Grandes Opções 

do Plano para 2003-2006’ como o ‘Sistema de Avaliação da Educação e do Ensino não 

Superior’, dois diplomas legais publicados em Dezembro de 2002, exprimem bem a relevância 

que passou a ser dada a esta matéria. No quadro das grandes opções a médio prazo, são 

destacadas como principais prioridades, nas áreas da ‘educação’, da ‘ciência e ensino superior’ 

e do ‘trabalho e formação’, as seguintes: estruturação do modelo de avaliação do sistema 

educativo, bem como dos instrumentos de aferição e acreditação da avaliação realizada pelos 

serviços do Ministério da Educação; a avaliação do desempenho das escolas dos ensinos básico 

e secundário; aperfeiçoamento do sistema nacional de avaliação do ensino superior, 

promovendo o desenvolvimento de critérios e metodologias comparáveis a nível europeu; a 

promoção da qualidade da formação profissional, através do contínuo aperfeiçoamento do 

Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras” (RN2005, p.14). 

 Fica exposta a intenção de criar um modelo de avaliação do sistema educativo nacional, 

avançando-se no ensino superior para “a internacionalização do processo de avaliação, 

designadamente na dimensão da avaliação institucional” (RN2005, p.15), enfatizando-se que 

“no actual quadro internacional é imperativo que todo o nosso sistema de ensino superior, 

público e privado, universitário e politécnico, seja avaliado internacionalmente de forma 

independente, transparente e exigente, à luz de padrões internacionais, de modo a ser possível a 

reorganização necessária da rede actual à luz dos desafios do futuro” (RN2005, pp.27-28). 

 Também é anunciado o recurso à produção estatística de apoio à formulação de 

políticas “o Ministério da Educação, através dos seus serviços, procede à recolha continuada de 

dados estatísticos e dados administrativos, garantindo a produção e análise estatística da 

educação, tendo em vista o apoio técnico à formulação de políticas, ao planeamento estratégico 

e operacional, e a necessária e adequada articulação com a programação financeira, bem como 

a observação e avaliação global de resultados obtidos pelo Sistema Educativo” (RN2011, p.4). 

 Portugal revela uma predisposição para acompanhar as orientações europeias e ensaiar 

modelos de avaliação que permitam coligir dados pertinentes que fundamentem a política e 

estratégia nacional no campo de educação e formação, mostrando-se sobretudo favorável à 
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avaliação internacional do sistema de ensino superior. A organização do processo de avaliação 

compete aos serviços centrais dos ministérios que tutelam o ensino não superior, superior e a 

formação profissional. 

 O indicador 4.8. “Quais as orientações que radicam numa racionalidade 

económica?”, identifica as orientações que se focalizam no uso eficiente e eficaz dos recursos 

e na apologia da teoria do capital humano. 

 As instituições europeias fazem a defesa de “uma utilização mais eficiente dos recursos, 

designadamente concentrando os investimentos em áreas que permitam obter níveis mais 

elevados de qualidade e de pertinência, bem como melhores resultados no plano da educação” 

(EF2010 – 1R, p.8), pelo que tendo em conta a necessidade de “utilizar os limitados recursos 

financeiros e humanos disponíveis de forma mais eficaz” (PT2002, p.6), “o sector da educação 

e da formação deve pressionar as finanças no sentido de incentivar uma distribuição e uma 

utilização dos recursos tão eficiente quanto possível e de atingir os mais elevados níveis de 

qualidade” (PT2002, p.10). 

 Aliás é enfatizada a compatibilidade entre a eficiência e a qualidade julga-se que “o 

aumento da eficiência através da melhoria da qualidade é uma questão crucial das reformas 

introduzidas na maioria dos países” (EF2010 – 2R, p.3), e entre a eficácia e a qualidade, “só 

uma utilização eficaz e sustentável dos recursos – tanto públicos como privados, conforme 

adequado – permitirá que se atinja a elevada qualidade que se pretende” (EF2020, p.4). 

 Perante os apelos ao uso eficiente e eficaz dos recursos, declara-se que se deve 

“concentrar as reformas e os investimentos nas áreas fulcrais para a sociedade baseada no 

conhecimento” (EF2010 – 1R, p.1), pois “os investimentos deverão incidir nas áreas com 

retornos sociais e económicos mais elevados, conciliando, assim, verdadeiramente eficiência e 

equidade” (EF2010 – 2R, p.8). Assim, preconiza-se “medidas activas para promover o 

investimento no conhecimento, melhorando inclusivamente a qualidade e a eficácia dos 

sistemas de ensino e formação” (EF2010 – 1R, p.8), e “a necessidade de um maior e mais 

eficaz investimento em capital humano” (EF2010 – 1R, p.3). Assume-se que “os recursos 

humanos constituem a principal riqueza da União e, hoje em dia, sabe-se que o investimento 

neste domínio é um factor determinante do crescimento e da produtividade” (EF2010 – 1R, p.2) 

e acredita-se que “o desenvolvimento do capital humano constitui um requisito para a promoção 

do crescimento na União, designadamente através dos investimentos na educação” (EF2010 – 

1R, p.3), pelo que “as despesas com capital humano não deverão ser considerados um custo, 
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mas sim um investimento” (EF2010 – 1R, p.8) e, por conseguinte, “os fundos estruturais devem 

dar prioridade ao investimento no capital humano” (EF2010 – 2R, p.9). Compreende-se, assim, 

por que motivo “as orientações integradas instam os Estados-Membros a alargar e melhorar o 

investimento no capital humano e a adaptar os sistemas de educação e de formação às novas 

exigências em matéria de competências” (EF2010 – 2R, p.1). 

 Julga-se, pois, que a educação e formação tornam os indivíduos mais competentes e 

logo mais produtivos, o que incrementa o crescimento económico e a competitividade nacional. 

Porém, essa é uma premissa que ainda não foi cabalmente esclarecida, subsistindo a dúvida se 

a educação contribui para o crescimento económico ou se é o crescimento económico de uma 

sociedade que faz aumentar a procura social de mais educação e formação. Sabe-se que os 

indivíduos que mais investem na educação e formação são aqueles que já detêm uma educação 

de nível superior e que as competências e qualificações não oferecem uma antevisão da 

produtividade de determinado indivíduo, apenas podem servir de critério de selecção pelos 

empregadores, isto é, de acordo com a teoria da sinalização. 

 Defende-se, igualmente, que “o desenvolvimento profissional dos responsáveis dos 

estabelecimentos de ensino é fundamental” (EF2010 – 4R, p.3), operando-se uma 

transformação da sua identidade profissional, uma vez que se considera que “o investimento na 

formação de professores e formadores e o reforço da liderança das instituições de educação e 

formação são cruciais para melhorar a eficiência dos sistemas de educação e formação” 

(EF2010 – 2R, p.8), e reconhece-se “igualmente a importância da descentralização e de uma 

melhor gestão institucional” [EF2010 – 2R, p.3], uma vez mais, num claro apelo ao 

gerencialismo (a gestão das escolas realiza-se de modo similar a qualquer outro serviço ou 

instituição e é vocacionada para atender às necessidades dos “clientes” e para ser responsiva 

face aos resultados).  

 O Programa EF2020 mantém a convicção no investimento no capital humano: “investir 

eficazmente em capital humano através dos sistemas de educação e formação constitui uma 

componente essencial da estratégia adoptada pela Europa para atingir os elevados níveis de 

crescimento e emprego sustentáveis e baseadas no conhecimento em que assenta a Estratégia 

de Lisboa” (EF2020, p.1). Atendendo ao novo contexto de crise económica impõe-se “discutir a 

melhor forma de investir na educação e na formação, de modo a combinar eficiência e eficácia 

com um impacto favorável ao crescimento” (EF2020 – 1R p.10), pelo que “nas suas medidas 

de consolidação das finanças públicas, os Estados-Membros deveriam dar prioridade às 



 

 485

despesas com políticas favoráveis ao crescimento, como é o caso da educação e da formação” 

(EF2020 – 1R, p.10). Remata-se com a consideração de que “é urgente investir eficazmente na 

qualidade, na modernização e na reforma do ensino e da formação, pois nelas assentará a 

prosperidade da Europa a longo prazo, além do que, a curto prazo, ajudarão a dar resposta aos 

efeitos de crise, dotando as pessoas de mais e melhores competências e aptidões” 

(Europa2020, (1), p.2). 

 As instituições europeias advogam um uso eficaz e eficiente dos recursos, 

nomeadamente financeiros e de natureza pública, que compaginam com a qualidade, 

avançando-se mesmo para uma correspondência biunívoca entre esses elementos. O 

investimento nos sistemas de educação e formação é considerado estratégico ao crescimento 

económico e ao emprego, porém o investimento deve ser selectivo, apostar nas áreas ligadas ao 

conhecimento, habilitando as pessoas com as competências e aptidões requeridas pela 

sociedade e economia baseadas no conhecimento, reeditando-se a Teoria do Capital Humano. O 

investimento na educação e formação é um bom investimento com retorno em termos de 

crescimento económico (maior produtividade laboral).  

 A diegese que se oficializa estabelece uma relação causal entre investimento estratégico 

nos sistemas de educação e formação e crescimento económico, o qual se reflecte na criação de 

mais empregos baseados no conhecimento. Acredita-se que através do gerencialismo é possível 

assegurar um uso eficiente e eficaz dos recursos e potenciar a qualidade traduzida em melhores 

resultados e reflectida na formação do capital humano. À racionalização do financiamento 

público soma-se o estímulo ao investimento privado e individual. 

 Os responsáveis nacionais replicando o discurso institucional europeu, reclamam “uma 

relevância especial aos processos de optimização dos recursos e à necessidade de aumentar 

significativamente os níveis de eficiência do sistema educativo português” (RN2005, p.11), 

alinhando esse discurso com a necessidade de “promover a melhoria da qualidade do sistema 

educativo, da sua organização e dos seus níveis de eficiência e eficácia” (RN2005, p.14), 

sublinhando como “‘peça central da política económica do Governo’ (…) ‘a qualificação do 

capital humano [considerado] como principal factor de progresso de qualquer sociedade’” 

(RN2005, p.8). 

 São apresentadas várias iniciativas ao abrigo do uso eficiente e eficaz dos recursos 

financeiros, como “melhorar a eficácia do sistema de acção social escolar, diminuindo a 

proporção dos gastos com funcionamento e aumentando a proporção dos gastos com o apoio 
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aos estudantes carenciados” (RN2005, p.27). Ao nível do ensino superior foi tomada “a decisão 

de não financiar a partir de 2009 os programas de licenciatura em que estejam inscritos menos 

de 20 alunos. Esta medida permitirá exercer algum controlo sobre a exagerada diversificação de 

oferta de programas de licenciatura existentes em Portugal” (RN2005, p.28), sendo anunciada a 

intenção de “prosseguir a reforma e agenda da modernização das Instituições de Ensino 

Superior (IES), através de uma melhoria da eficiência na gestão dos recursos públicos colocados 

à sua disposição, no traçar de objectivos claros e definição de áreas concretas de especialização 

em termos de oferta formativa” (RN2011, p.7).  

 Outra medida aclamada que estabelece uma relação positiva entre o uso eficiente e 

eficaz de recursos humanos e financeiros e a promoção da qualidade é “a reorganização e 

racionalização da rede escolar, que tem vindo a ser realizada, têm como base o encerramento 

de escolas com número reduzido de alunos e na reorganização de escolas e agrupamentos, 

promovendo a integração de todos os ciclos de ensino num mesmo projecto educativo. Estas 

medidas são promotoras do sucesso educativo e de uma maior eficiência na afectação de 

recursos do sistema, quer no plano administrativo e logístico, quer ao nível dos recursos 

humanos” (RN2011, p.5). 

 No relatório de 2011 é referida a necessidade de racionalização dos gastos “os efeitos 

da crise económica e financeira global, que recentemente se tem expressado como uma crise de 

dívidas soberanas com consequentes dificuldades de financiamento, vieram colocar renovados 

desafios à gestão de recursos públicos apontando para um esforço adicional de racionalização” 

(RN2011, p.14), esmiuçando-se os efeitos da redução do orçamento atribuído à educação: “com 

€6.5 mil milhões, o Orçamento do Ministério da Educação para 2011, reduz em 8.3% e 9.2% 

respectivamente, quando comparado com os orçamentos de 2010 e 2009. Esta redução será a 

evidência do impacto da crise económica e do esforço adicional de racionalização no sector 

educativo não superior. Neste contexto de contenção de despesas são de referir medidas de 

ajustamento e medidas de eficiência” (RN2011, p.14). Daí que o governo nacional conclua ser 

premente “obter ganhos de eficácia na gestão dos recursos alocados à educação” (RN2011, 

p.19), sendo anunciadas algumas medidas associadas a esse propósito “o encerramento das 

escolas com menos de 21 alunos; (…) a agregação de escolas e agrupamentos que torna 

possível a realização de um percurso educativo desde o Jardim de Infância ao 12º ano com o 

mesmo projecto educativo (…); a criação da tipologia Escola Básica e Secundária de forma a 

optimizar os recursos humanos e materiais existentes (uma vez que são sede de agrupamento), 
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possibilitando a frequência de todo o percurso educativo na mesma unidade orgânica” (RN2011, 

p.19). 

 O executivo nacional elege a qualificação do capital humano como grande prioridade 

nacional, e acredita que através de alterações nas formas de organização, funcionamento e 

gestão de certos sectores do sistema educativo é possível obter ganhos em termos de eficiência 

e eficácia na afectação dos recursos e, em simultâneo, promover a qualidade do sistema 

educativo. Trata-se, sem dúvida, de um discurso plenamente alinhado com a racionalidade 

económica que atravessa o discurso europeu. 

 O indicador 4.9. “Quais os mecanismos de empresarialização da educação?”, 

identifica as propostas que abrem os sistemas de educação e formação à iniciativa e/ou 

investimento privado, que se centram na qualidade e na mobilidade, permeabilizando o mercado 

educativo e formativo concorrencial. 

 As instituições europeias frisam “a necessidade geral de investir na educação e na 

formação, o que implica despesas públicas em recursos humanos, (…) e investimentos 

individuais” (PT2002, p.10), isto é, os sistemas de educação e formação necessitam de uma 

base mais vasta de investidores não se podendo cingir apenas ao investimento público, os 

privados são chamados a intervir, pelo que “deverá ser encorajada a contribuição do sector 

privado à luz das exigências da sociedade do conhecimento e dos condicionalismos dos 

orçamentos públicos, através de medidas de incentivo” (EF2010 – 1R, p.9), devendo ser 

exploradas “as potencialidades das parcerias entre os sectores público e privado” (PT2002, 

p.10), atenuando a intervenção do Estado, pois “a participação de todas as partes interessadas 

poderá servir para determinar formas eficazes de partilhar os encargos financeiros e encontrar 

novas fontes de financiamento” (EF2020 – 1R, p.10), pelo que “as famílias, as comunidades 

locais e os empregadores devem também contribuir activamente para que a aprendizagem 

possa tornar-se parte integrante da actividade de cada indivíduo” (PT2002, p.12), abrindo porta 

a uma modalidade de privatização, a privatização do financiamento, com a retracção do Estado e 

uma maior participação das empresas, famílias e indivíduos. 

 O relatório intercalar de 2006 informa que, ao abrigo da partilha de boas práticas, 

“muitos países procuram incentivar o investimento privado dos indivíduos e famílias, 

particularmente nas áreas em que o retorno privado é mais elevado, por exemplo através de 

incentivos como os cupões (‘vouchers’) ou as contas individuais de formação (…), os incentivos 

fiscais (…) ou as propinas” (EF2010 – 2R, p.3), ou seja, avançam com diferentes instrumentos 
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de financiamento que possibilitam, por sua vez, a liberdade de escolha, materializada através na 

oferta privada. O relatório de 2008 revela que no ensino superior urge “aumentar o investimento, 

incluindo o de fontes privadas” (EF2010 – 3R, p.5), pelo que “alguns governos dispõem de 

instrumentos para estimular os investimentos privados, como sejam incentivos fiscais, parcerias 

público-privadas ou sistemas de patrocínio, e outros instauraram ou aumentaram o valor das 

propinas ou das taxas de matrícula” (EF2010 – 3R, p.5). Considera-se que “as parcerias entre 

as universidades e as empresas podem criar condições propícias ao aumento da participação 

das empresas privadas no financiamento” (EF2010 – 4R, p.5), razão pela qual alguns “países 

estão a prestar mais atenção ao reforço do papel das universidades na investigação e na 

inovação, e as parcerias universidade-empresas estão a generalizar-se” (EF2010 – 3R, p.5), 

começando mesmo a tornar-se prática cada vez mais corrente, nesse nível de ensino, “os 

contratos baseados em resultados e a concorrência entre instituições de ensino superior, mesmo 

a nível dos financiamentos públicos” (EF2010 – 4R, p.5), introduzindo por essa via, os princípios 

parciais de mercado, os designados quase-mercados. 

 Para que a participação privada se justifique, gere retorno ou mais-valias para os 

investidores, e como “o investimento inteligente vai de par com reformas políticas inteligentes 

que melhorem a qualidade da educação e da formação” (EF2020 – 1R, p.10), impõe-se “apoiar 

um maior desenvolvimento da garantia de qualidade a nível institucional, nacional e europeu” 

(EF2010 – 1R, p.4), pelo que “o referencial comum para a garantia da qualidade na educação e 

formação vocacionais (no contexto do seguimento da Declaração de Copenhaga) e o 

‘desenvolvimento de um conjunto de critérios, procedimentos e orientações para a garantia da 

qualidade’ (em ligação com o processo de Bolonha e no âmbito do programa de trabalho sobre 

os objectivos dos sistemas de educação e de formação) deverão constituir prioridades de 

primeiríssima ordem para a Europa” (EF2010 – 1R, p.11). Tendo presente ainda que para tal 

também é necessário “melhorar a governação e enquadramento dos estabelecimentos de 

ensino e formação e desenvolver sistemas de garantia da qualidade que sejam eficazes” 

(EF2020, p.4). 

 Nessa procura de qualidade, o ensino superior é o mais visado, sustentando-se que “o 

sector do ensino superior europeu deve visar a excelência e tornar-se uma referência mundial de 

qualidade, a fim de estar em condições de competir com os melhores do mundo” (EF2010 – 

1R, p.4). O relatório intercalar de 2006, revela que neste nível de ensino “vários países 

mencionam iniciativas para criar centros ou pólos de excelência” (EF2010 – 2R, p.4). Sucedem-
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se apelos para “promover a excelência no ensino superior e nas parcerias universidade-

empresas e velar por que todos os sectores da educação e da formação assumam em pleno o 

seu papel na promoção da criatividade e da inovação” (EF2010 – 3R, p.2). Também se 

considera que “a melhoria da qualidade e da atractividade do ensino e formação profissionais 

(EFP) continua a ser um desafio determinante para o futuro” (EF2020 – 2R, p.5). Essa 

qualidade e excelência serão os indicadores de escolha, que suscitarão e regularão a 

concorrência entre instituições. 

Completa a tríade da empresarialização da educação a questão da mobilidade, ou seja, 

a captação de mais e novos públicos (estudantes não tradicionais e ou oriundos de outros 

espaços geográficos), recorde-se que “os Ministros da Educação estabeleceram o objectivo de 

fazer da UE ‘o destino preferido dos estudantes, bolseiros e investigadores de outras regiões do 

mundo’” (EF2010 – 1R, p.6), diagnosticando-se que “a promoção da mobilidade transnacional 

para fins de aprendizagem é um excelente exemplo de valor acrescentado europeu” (EF2020 – 

1R, p.14), o que exige que “os sistemas de ensino e formação devem também tornar-se mais 

abertos e mais adaptados ao mundo exterior” (EF2010 – 4R, p.6). 

 Considera-se que os Estados-membros deverão empenhar-se em “criar um quadro 

organizacional adequado a fim de aumentar a qualidade da mobilidade e desenvolver a 

mobilidade virtual, em especial nas escolas básicas e secundárias. Deverá ser aumentada a 

todos os níveis a mobilidade para fins de aprendizagem ou de ensino, nomeadamente no quadro 

dos programas comunitários de educação e formação. Deverá ser prestada especial atenção à 

mobilidade dos docentes e dos formadores, no âmbito do desenvolvimento da sua carreira, bem 

como à mobilidade das pessoas envolvidas na educação e na formação profissionais” (EF2010 – 

1R, p.11). 

 O relatório intercalar de 2006 relata que “facilitar a mobilidade dos estudantes parece 

ser um meio generalizado para melhorar a atractividade do ensino superior na Europa” (EF2010 

– 2R, p.5), notando, porém, que “apenas um número reduzido de países vai mais além, 

adoptando medidas activas de ‘marketing’ ou promovendo acções de recrutamento 

internacional” (EF2010 – 2R, p.5). Refere-se também que “todos os países consideram 

importante reforçar a mobilidade no ensino e na formação desde o nível primário ao nível 

superior, incluindo a dos professores e formadores enquanto parte do seu desenvolvimento 

profissional” (EF2010 – 2R, p.6), pelo que a “mobilidade dos discentes, dos docentes e dos 

formadores de docentes deverá ser gradualmente alargada, por forma a que os períodos de 
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aprendizagem no estrangeiro – tanto na Europa como no resto do mundo – deixem de ser 

excepção e passem a ser regra” (EF2020, p.3). 

 O desafio que se impõe é desenvolver “ao mesmo tempo a excelência e a atractividade a 

todos os níveis da educação e da formação, factores que permitirão que a Europa continue a 

desempenhar um papel de relevo a nível mundial” (EF2020, pp.3-4), sendo igualmente preciso 

ao nível do ensino superior “incentivar o estabelecimento de melhores relações com o resto do 

mundo, graças à criação de parcerias com as empresas e à investigação, e a abertura desses 

sistemas de ensino aos aprendentes não tradicionais” (Europa2020 (1), p.2). 

 A necessidade de aumentar o investimento na educação e formação obriga ao recurso 

ao investimento privado e individual para fazer face quer às exigências da sociedade do 

conhecimento quer aos constrangimentos orçamentais ao investimento público. Entre os 

mecanismos de estímulo a esse investimento, encontra-se a melhoria da qualidade e da 

atractividade dos sistemas de educação e formação no sentido de uma aclamada excelência 

(aferida por um sistema europeu de garantia da qualidade), que suscite uma mobilidade 

transnacional para fins de aprendizagem ou ensino (estudantes, bolseiros, investigadores, 

académicos, professores, formadores e de aprendentes não tradicionais). Esse público-alvo 

procurará preferencialmente os centros assinalados como “pólos de excelência”, o que atiçará a 

competitividade entre instituições, designadamente entre as instituições de ensino superior, não 

sendo de negligenciar o sector do ensino e formação profissional, quer ao nível subnacional, 

entre Estados-membros, quer entre a Europa e o resto do mundo, caucionando e justificando o 

investimento privado e individual e a procura por parte do aprendizado. Desta forma, abre-se 

caminho à mercantilização da educação conforme com a ideologia neoliberal que substancia 

todo o discurso. Decorrente desse processo, é natural que algumas instituições, alguns títulos e 

algumas formações se tornem irrelevantes face a uma competição que se desenvolverá à escala 

nacional e europeia, acabando aqueles por definhar na poeira dos tempos ou servir de segunda 

oportunidade para quem não tem meios para escolher as instituições de topo, ou não são 

escolhidos por elas, renovando e aprofundando antigas iniquidades que o prolongamento da 

escolaridade projecta para o ensino superior. 

 O Estado, independentemente da acepção escolhida, uma quase associação empresarial 

(Robertson & Dale, 2001), ou um híbrido Estado-mercado (Afonso, 2002), ou Estado-empresário 

(Santos, 2006), dilui as fronteiras entre o sector público e privado, e encaminha para o sector 
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privado a garantia de certos direitos sociais, e ao privatizar algumas das suas funções sociais 

corre o risco de privatizar certos direitos.  

 As autoridades nacionais relatam um conjunto de medidas tendentes ao incentivo ao 

investimento individual e privado, assim, “no que respeita ao ‘desenvolvimento de incentivos 

para investimento em educação e formação’, poder-se-á destacar, entre os incentivos 

financeiros, a possibilidade dada de deduzir nos impostos (até um determinado limite) as 

despesas efectuadas com educação e formação profissional, a celebração dos chamados 

‘contratos simples’ ou ‘contratos de desenvolvimento’, consoante o nível educativo, entre o 

Estado e estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, permitindo o exercício do direito 

de opção educativa por parte das famílias mais carenciadas economicamente, bem como, 

finalmente, o Estatuto de Mecenato que permite às empresas considerar como perdas de 

exercício (também até um certo valor) os donativos concedidos a estabelecimentos educativos 

reconhecidos pelo Ministério” (RN2005, p.13). 

 A promoção do ensino e formação profissional pode ser desenvolvida por entidades 

privadas, públicas e parcerias público privadas, é o caso dos “Centros Novas Oportunidades, (…) 

promovidos por entidades públicas e privadas, designadamente estabelecimentos de ensino, 

centros de formação profissional, autarquias, empresas e associações, devidamente habilitadas 

ou certificadas (…). Neste âmbito, os acordos/protocolos de cooperação existentes até ao 

momento consubstanciam parcerias públicas e parcerias público privadas, envolvendo 

nomeadamente ministérios e departamentos ministeriais, autarquias, empresas e associações 

empresariais, sindicais, religiosas e de deficientes” (RN2009, p.11). Os cursos de educação e 

formação de adultos e as formações modulares também “são promovidos por entidades de 

natureza pública, privada ou cooperativa, designadamente estabelecimentos de ensino, centros 

de formação profissional, autarquias, empresas ou associações empresariais, sindicatos e 

associações de âmbito local, regional ou nacional, desde que integrem a rede de entidades 

formadoras no âmbito do sistema nacional de qualificações” (RN2011, p.11), sendo sugerida a 

“criação de pólos de excelência a partir de operadores de formação que se distingam pela 

qualidade das suas intervenções formativas” (RN2007, p.8). Para esse efeito a acreditação das 

entidades formadoras estará dependente de um selo de qualidade “o Acordo para a Reforma da 

Formação Profissional preconiza a reforma do actual sistema de acreditação que passará a 

integrar o Sistema Português de Qualidade, promovendo a associação do selo de qualidade ao 

processo de acreditação das entidades formadoras e aperfeiçoando o referencial de qualidade já 
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existente através, nomeadamente, da criação de uma bolsa de auditores externos responsável 

pela realização de auditorias anuais às entidades formadoras certificadas” (RN2007, p.11) e, 

desta forma, é possível estabelecer um mercado concorrencial em termos de formação. 

 Ao nível do investimento no ensino superior, o investimento público cumpre condições “à 

semelhança do que acontece na maior parte dos parceiros da União Europeia, o número de 

alunos das instituições do ensino superior vai continuar a ser o critério fundamental de 

distribuição do financiamento público, a ele se acrescentando os critérios do número dos 

diplomados e dos resultados da avaliação” (RN2005, p.28). Recorre-se ao investimento 

individual através da “introdução de propinas, asseguradas pelos estudantes” (RN2005, pp.13-

14), e procura-se incentivar “a captação de financiamento privado, a internacionalização do 

sistema, o desenvolvimento de programas de estudo em língua inglesa e a oferta de graus 

duplos com parceiros institucionais estrangeiros de referência, nomeadamente ao nível da 

formação avançada” (RN2007, p.13), institucionalizando-se mecanismos de concorrência entre 

instituições universitárias quer a nível nacional quer ao nível internacional. 

 Uma das ambições nacionais é a internacionalização das instituições de ensino superior, 

procurando articular “a qualidade e a relevância das formações oferecidas e fomentar a 

mobilidade e a internacionalização” (RN2007, p.3). Por forma a certificar a qualidade do ensino 

superior, “pretende-se ir mais longe do que o sistema de avaliação de cursos superiores que tem 

existido até agora, através da criação de um ‘sistema nacional de garantia da qualidade no 

ensino superior’, reconhecido internacionalmente e que abranja todas as instituições” (RN2005, 

p.15). No relatório nacional de progressos de 2007 é declarado que “no quadro do sistema 

europeu de garantia da qualidade do ensino superior e com vista à internacionalização e ao 

incremento da qualidade do ensino superior português, o Governo entendeu instituir a 

obrigatoriedade da acreditação de todos os cursos de ensino superior, com base numa Agência 

de Avaliação e Acreditação para a Garantia da Qualidade do Ensino Superior a criar em 2007, 

enquanto organismo responsável pelos procedimentos de garantia da qualidade desse graus de 

ensino, nomeadamente os de avaliação e de acreditação, bem como, no contexto dos mesmos, 

pela inserção de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior e pela 

genérica internacionalização das universidades e institutos politécnicos portugueses” (RN2007, 

p.11). Sendo comunicado no relatório de 2011 que um “um importante papel tem igualmente 

sido desenvolvido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) desde a 

sua criação em 2007. Esta agência que tem como principal missão contribuir para a melhoria 
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da qualidade do ensino superior em Portugal, através da avaliação e acreditação das instituições 

de ensino superior e dos seus ciclos de estudo” (RN2011, p.13). As autoridades nacionais 

verbalizam mesmo que a estratégia de intervenção no ensino superior tem procurado “garantir a 

qualificação dos portugueses no espaço europeu, melhorar a qualidade e a relevância das 

formações, e fomentar a mobilidade e a internacionalização de estudantes e das formações, 

num contexto de aprendizagem ao longo da vida” (RN2009, p.19) e, assim, captar novos 

clientes. 

 Ao nível da internacionalização do ensino superior refere-se um “compromisso por parte 

de todos as IES portuguesas de investirem na sua internacionalização, no âmbito do Contrato de 

Confiança. Esse processo tem vindo a ser estimulado através de alianças estratégicas do país 

com instituições de grande relevância internacional (Massachussets Institute of Technology, 

Harvard University, Carneggie Mellon University, Austin University, nos EUA e o Fraunhofer 

Institute na Alemanha, entre outras), o que significa também uma maior exposição das nossas 

IES à competição inter-institucional internacional, aumentando, assim, o seu poder de captação 

de alunos estrangeiros” (RN2011, p.9). Sendo também fomentadas as parcerias universidade-

empresa, assim “ao nível do Ensino Superior, assistimos: ao fortalecimento da ligação deste 

nível de ensino ao mundo empresarial e ao reforço do triângulo do conhecimento: as IES têm 

visto reforçada a sua ligação ao tecido económico, e às empresas em particular, de modo a 

facilitar a definição de metas nacionais ambiciosas em matéria de desenvolvimento científico e 

tecnológico. A colaboração com as empresas e outras instituições nacionais tem-se reflectido no 

desenvolvimento de redes temáticas de pós-produção e investigação de elevado reconhecimento 

internacional, com impacto na formação especializada de quadros superiores no nosso país e no 

desenvolvimento de núcleos de investigação, envolvendo as maiores empresas em Portugal, em 

áreas como os sistemas sustentáveis de energia e transportes e a bioengenharia” (RN2011, 

p.21). 

 Assiste-se ainda a “uma maior abertura das instituições de Ensino Superior (IES) a mais 

estudantes e a novas camadas sociais” (RN2011, p.7), assente na estratégia “que a maior 

atractividade do Ensino Superior e o reforço da sua ligação à sociedade seja também alcançado 

através da captação de adultos que concluíram tardiamente o Ensino Secundário e de activos 

que abandonaram o sistema de ensino no final do Ensino Secundário” (RN2011, p.7). 

 Vislumbra-se aqui um movimento dual, por um lado, procura-se a internacionalização e a 

captação de estudantes estrangeiros, incutindo uma dinâmica de competição nas instituições e, 
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por outro, pretende-se a captação de estudantes não tradicionais, o que não é compatível com a 

primeira intenção, intui-se assim uma dinâmica de boas instituições, de primeira liga, que 

atraem investimentos privados, que estabelecem parcerias, que se internacionalizam, captando 

“clientes estrangeiros”, e as outras, as instituições de segunda liga, que não conseguem 

acompanhar essa dinâmica competitiva e, por isso, a sua sustentabilidade dependerá do 

investimento dos estudantes não tradicionais, depreende-se, também, que os títulos académicos 

obtidos nessas instituições e os cursos prosseguidos serão também pouco cotados no mercado 

laboral, serão instituições votadas a um ensino de segunda oportunidade. 

 Em termos de investimento individual, o Estado Português prevê incentivos fiscais e o 

pagamento de propinas. Em termos de investimento privado este centra-se sobretudo no ensino 

e formação profissional, promovido por entidades públicas, privadas e parcerias público-privadas. 

Quanto ao ensino superior, além do investimento individual (propinas), público (condicionado ao 

número de alunos, de diplomados e resultados de avaliação), busca-se intensivamente o 

investimento privado a fim de criar parcerias universidade-empresa que apoiem promissores 

centros de investigação aplicada. Aliás, o discurso oficial aposta na empresarialização do ensino 

superior, sendo enfatizadas as questões da qualidade, mobilidade e internacionalização, com o 

objectivo de colocar as instituições de ensino superior a competir com instituições estrangeiras e 

a captar também o investimento estrangeiro. Na formação e ensino profissional procura-se 

associar a qualidade à sua contratualização, suscitando mecanismos de competição entre 

entidades formadoras. 

 O indicador 4.10 “Quais os mecanismos de prestação de contas?”, identifica 

medidas centradas na autonomia e responsabilização, no desempenho e nos resultados. 

 As instituições europeias insistem na questão da autonomia financeira e da gestão, 

designadamente ao nível do ensino superior, considerando esse o caminho para a 

responsabilização, aspecto que precisa de ser aprimorado pelos Estados-membros, embora se 

refira já no relatório elaborado em 2008 “progressos consideráveis no que respeita à autonomia 

das universidades. Neste processo incluem-se aspectos como a autonomia financeira e novos 

mecanismos de responsabilização” (EF2010 – 3R, p.3), rematando-se no relatório de 2010 que 

“o reforço da autonomia das universidades e a melhoria da gestão e da responsabilização das 

instituições são imprescindíveis para que estas se possam abrir a todos os estudantes, em 

especial os com percursos não tradicionais, e diversificar as suas fontes de financiamento” 

(EF2010 – 4R, p.5). Também é referida a autonomia e a responsabilização das escolas, 
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salientando que “uma maior autonomia das escolas implica novas tarefas” (EF2010 – 3R p.5). 

No ensino e na aprendizagem argumenta-se “uma acção baseada nos resultados de 

aprendizagem” (EF2010 – 4R, p.2), os quais confirmam e legitimam a autonomia. 

 Depreende-se do exposto a transferência de competências para as instituições de ensino 

superior de modo a dotá-las de uma autonomia que impõe novas responsabilidades 

nomeadamente na captação de financiamento. No que concerne aos restantes níveis de 

educação e formação é incentivada a autonomia (infere-se que seja ao nível da gestão) e uma 

responsabilização ao nível dos resultados da aprendizagem. 

 As autoridades nacionais anunciam que “o programa do XVII Governo Constitucional 

prevê que o papel regulador e avaliador do Estado seja reforçado a par da autonomia das 

instituições” (RN2005, p.27) e que se procurará “assegurar a disponibilidade de informação de 

gestão do sistema [educativo]; dotar a administração local, regional e nacional, e a sociedade em 

geral, de um quadro de informações sobre o funcionamento do sistema educativo; assegurar o 

sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas 

escolas” (RN2005, p.14), sendo concedida “prioridade especial ao enraizamento da cultura e da 

prática da avaliação e da prestação de contas, em todas as dimensões do sistema de educação 

e formação” (RN2005, p.15) e também a “consolidação de uma cultura de exigência e pela 

prática da autoavaliação generalizada ao nível de estabelecimentos de ensino, alunos e outros 

agentes educativos” (RN2007, p.4). Isto é, o Estado retrai-se, mas cria um quadro normativo 

que lhe permite transferir competências e um quadro regulatório que lhe permite imputar 

responsabilidades. 

 A avaliação é julgada pelas autoridades nacionais como forma de responsabilização das 

instituições por uma política de educação que tem como principal objectivo contribuir “para a 

qualidade das aprendizagens, dos resultados escolares dos alunos” (RN2009, p.18), portanto 

são nomeadas como áreas de intervenção prioritária a “qualidade das aprendizagens e melhoria 

dos resultados e do sucesso escolar” (RN2009, p.18). 

 Ao nível da educação pré-escolar está previsto “um projecto experimental que visa testar 

e implementar a avaliação da qualidade no pré-escolar centrado na análise do trabalho 

pedagógico e em processos de auto-avaliação” (RN2007, p.11). No ensino básico e secundário 

prevê-se o “início da generalização da avaliação das escolas (…) devendo resultar desta 

experiência de avaliação recomendações para a celebração de contratos de autonomia” 

(RN2007, p.4), contratos que já tinham sido previstos na avaliação realizada em 2005 em que 
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os condicionava a processos de melhoria da qualidade das escolas, “prevê-se a possibilidade de 

serem implementados, a curto prazo, ‘contratos de autonomia’ entre a Administração Central e 

as escolas dos ensinos básico e secundário, tendo em atenção os processos de melhoria da 

qualidade postos em prática por essas escolas” (RN2005, p.13). 

 No ensino e formação profissional, o financiamento e a contratualização ficam 

dependentes dos resultados, “estão a introduzir-se critérios de avaliação de resultados na 

atribuição do financiamento da formação, de estímulo à avaliação do investimento formativo e da 

sua qualidade, concentrando apoios nos agentes com melhores condições de resposta. Os 

mecanismos da contratualização com entidades formadoras serão desenvolvidos de forma a 

assegurar uma maior e melhor capacidade de resposta face aos objectivos das políticas públicas 

de formação profissional” (RN2007, p.8), somando-se ainda “a consolidação do modelo de 

avaliação dos resultados associado ao processo de certificação da qualidade, com uma avaliação 

comparável dos percursos pós-formação dos formandos” (RN2007, p.11). 

 No ensino superior, a avaliação terá consequências no funcionamento dos cursos, das 

escolas e no financiamento, estipulando-se “o alargamento da avaliação ao desempenho das 

instituições; a objectivação dos critérios da avaliação, a tradução dos resultados em apreciações 

qualitativas, dimensão a dimensão, comparáveis entre si e a clarificação das consequências da 

avaliação, quer para o funcionamento dos cursos e das escolas, quer para o seu financiamento” 

(RN2005, p.15), tendo sido estabelecido no Regime Jurídico de Desenvolvimento e da Qualidade 

do Ensino Superior “uma relação entre os resultados da avaliação das instituições e cursos do 

Ensino Superior e o seu financiamento e desenvolvimento” (RN2005, p.13). 

 Os professores também são visados mediante a “implementação de um novo modelo de 

avaliação do pessoal docente, destinado a identificar, distinguir e valorizar o mérito individual, 

contribuindo também para a melhoria do desempenho decorrente da vertente formativa do 

processo” (RN2011, p.20). 

 A autonomia ainda é defendida no processo de prestação de contas e associada à 

responsabilização, referindo-se no ensino básico e secundário a “consolidação do processo de 

descentralização e transferência de competências do nível central para os níveis regional e local 

(…); Implementação plena do novo modelo de administração e gestão das escolas, com reforço 

da autonomia das escolas, acréscimo dos níveis de responsabilização através da criação da 

figura do Director” (RN2011, p.19). Ao nível do ensino superior é contemplada a “celebração de 

contratos-programa e contratos de desenvolvimento institucional em função de objectivos 
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concretos a atingir” (RN2005, p.13). O reforço da autonomia do ensino superior impõe a 

“criação de instrumentos que garantam a responsabilização, a transparência nos procedimentos 

de gestão e de prestação de contas, a eficiência, através da melhoria da qualidade do ensino o 

que exige a reforma das instituições de ensino superior”. (RN2007, p.4). 

 Em síntese, as autoridades nacionais postulam “uma estratégia global de avaliação que 

desempenha um papel importante na emergência de uma cultura de avaliação e de melhoria 

dos resultados escolares, e é considerada com dos eixos mais significativos da evolução recente 

do sistema educativo português. Essa estratégia transversal de avaliação do sistema educativo 

português abrange os seguintes domínios: Generalização da auto-avaliação pelos 

estabelecimentos de ensino e da avaliação externa das escolas conduzida pela Inspecção-Geral 

da Educação; Melhoria dos métodos e instrumentos da avaliação dos alunos; Implementação do 

novo modelo de avaliação de desempenho dos docentes, medida que consubstancia um novo 

paradigma educativo, responsabilizando ao mesmo tempo docentes, dirigentes educativos e 

comunidade educativa” (RN2011, p.20). 

 A prestação de contas é verbalizada no discurso nacional e materializada num modelo 

de avaliação que se pretende instituir como elemento central da cultura organizacional que se 

pretende recriar e que seja transversal a todo o sistema educativo e formativo, reclamando o 

Estado para si as funções reguladora e avaliadora. Nessa avaliação, a tónica é colocada nos 

resultados alcançados, que no caso do ensino básico e secundário se correlacionam com a 

celebração de contratos de autonomia, no caso do ensino e formação profissional com a 

contratualização com as entidades formadoras e no ensino superior com o financiamento e 

funcionamento de cursos e escolas, isto é, uma autonomia decretada e regulada pelo Estado e 

permitida face aos resultados, cuja responsabilidade é imputada às respectivas instituições e 

intervenientes, cujo desempenho também é escrutinado e recompensado, vingando o princípio 

da meritocracia que tem implícita a performance individual e institucional. 

 O indicador 4.11. “Qual o contributo dos sistemas de educação e formação 

para o crescimento económico e a coesão social?”, identifica as iniciativas a serem 

desenvolvidas pelos sistemas de educação e de formação de modo a favorecerem o crescimento 

económico e a coesão social. 

 As instituições europeias inferem que “só será possível que a União Europeia se 

transforme na economia baseada no conhecimento mais importante do mundo, mediante o 

contributo crucial da educação e da formação enquanto factores de crescimento económico, 
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inovação, empregabilidade sustentável e coesão social” (PT2002, p.5), reconhecendo “o papel 

essencial da educação e da formação no reforço do nível de habilitações das pessoas na Europa 

e, por conseguinte, para o cumprimento não só do desafio de Lisboa mas também das 

necessidades mais gerais dos cidadãos e da sociedade” [PT2002, p.4]. 

 Considerando “o duplo papel – social e económico – dos sistemas de educação e de 

formação (….) factores determinantes para o potencial de excelência, inovação e competitividade 

de cada país” (EF2010 – 2R, p.1), as reformas a introduzir deverão “desenvolver sinergias entre 

os objectivos económicos e sociais, que na realidade se reforçam mutuamente” (EF2010 – 2R, 

p.1). Conclui-se, face às premissas citadas, que “a educação e a formação são elementos 

fundamentais para a mudança económica e social” (EF2010 – 3R p.1). 

 Nos sucessivos relatórios produzidos pelo Conselho “Educação” e pela Comissão 

Europeia é sublinhado o papel central dos sistemas de educação e formação no 

desenvolvimento e concretização da agenda europeia: “no seu relatório intercalar conjunto de 

2004, o Conselho (Educação) e a Comissão Europeia apelaram à adopção de reformas urgentes 

na educação e na formação na Europa, com vista a alcançar os objectivos sociais e económicos 

da União” (EF2010 – 2R, p.1). É também o que se apura do relatório de 2006 “a recente 

revisão intercalar da estratégia de Lisboa confirmou o papel central da educação e da formação 

na agenda da União Europeia para o crescimento e o emprego” (EF2010 – 2R, p.1). No relatório 

de 2010 renova-se a fé no papel resgatador dos sistemas de educação e formação “elementos 

fulcrais da agenda de Lisboa para o crescimento e o emprego, a educação e a formação são 

determinantes para a sua prossecução, tendo em vista o ano de 2020” (EF2010- 4R, p.1) e, no 

preâmbulo do Programa EF2020, reitera-se a convicção de que no âmbito desse Programa “a 

educação e a formação têm um papel crucial a desempenhar face aos inúmeros desafios sócio-

económicos, demográficos, ambientais e tecnológicos que se colocam à Europa e aos seus 

cidadãos, hoje em dia e nos anos vindouros” (EF2020, p.1). 

 Para a consecução da missão imputada aos sistemas de educação e formação torna-se 

imperioso introduzir-lhes mudanças no sentido de “adaptar os respectivos sistemas e 

disposições aos desafios da sociedade e da economia baseadas no conhecimento” (EF2010 – 

1R, p.3), “como também à necessidade de um maior nível e qualidade do emprego” (NR2003, 

p.3), sendo necessário “reforçar o conhecimento do impacto económico e social das políticas de 

educação e de formação. Esta atenção à eficácia e à equidade deve nortear a elaboração da 
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base de investigação europeia e nacional sobre as políticas e práticas de ensino e formação” 

(EF2010 – 3R, p.7). 

 Os sistemas de educação e formação são convocados a contribuir no âmbito da sua 

acção para a consecução de certos objectivos, pois “as políticas de educação e de formação 

estão no cerne da criação e da transmissão de conhecimentos, determinando de forma 

essencial o potencial de inovação de cada sociedade” (EF2010 – 1R, p.2), cabendo-lhes 

“assegurar a plena operacionalidade do triângulo do conhecimento: 

educação/investigação/inovação” (EF2020, p.4). Assim, os sistemas de educação e formação 

devem “proporcionar uma aprendizagem abrangente ao longo de toda a vida na sociedade do 

conhecimento” (PT2002, p.10), dotando “todos os cidadãos das competências básicas de que 

necessitam” (EF2010 – 1R, p.9). 

 Considerando-se que a aprendizagem ao longo da vida tanto “apoia a criatividade e a 

inovação e propicia uma participação plena na vida económica e social” (EF2010 – 3R, p.1) 

como constitui ainda “um factor crucial para o crescimento, o emprego e a inclusão social” 

(EF2010 – 4R, p.4), conclui-se que “os sistemas de educação e de formação devem 

proporcionar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (EF2020 – 1R, p.14). 

É nesse contexto que se reconhece “cada vez mais a importância do ensino pré-primário. A sua 

capacidade de contribuir tanto para a eficácia como para a equidade reflecte-se no 

desenvolvimento de novas abordagens e políticas” (EF2010 – 3R, p.3). No relativo ao ensino 

básico deve apoiar o desenvolvimento das “competências essenciais a um nível que prepara 

todos os jovens, incluindo os desfavorecidos, para a aprendizagem futura e para a vida 

profissional. A educação e a formação de adultos devem propiciar a todos os adultos 

oportunidades reais de desenvolvimento e actualização das suas competências essenciais ao 

longo da vida” (EF2010 – 4R, p.2), sendo necessário um “sistema eficaz de educação de 

adultos. O objectivo é dotar os adultos de competências mais adaptadas ao mercado de 

trabalho, favorecer a sua integração social e prepará-los para um envelhecimento activo” 

(EF2010 – 4R, p.4). No ensino secundário dever-se-á assegurar que os alunos “disponham, no 

fim do ensino secundário, das competências e dos conhecimentos que lhes permitam estar 

preparados para o seu futuro papel de cidadãos europeus” (EF2010 – 1R, p.11). 

 Quanto ao ensino e formação profissional é urgente torná-los “muito mais abertos e 

adaptados às necessidades dos cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade em geral” 

(EF2010 – 4R, p.1), garantir que sejam capazes de “dotar os indivíduos de competências e 
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qualificações que respondam à rápida evolução das necessidades do mercado de trabalho 

moderno” (EF2010 – 1R, p.5). A fim de que os sistemas de educação e formação “se possam 

adaptar à evolução das necessidades do mercado de trabalho, é essencial estreitar ainda mais 

as relações com o mundo empresarial e tornar mais generalizada a formação num contexto de 

trabalho” (EF2010 – 4R, p.5). Tal propósito só é exequível com um “ensino e formação 

profissionais de elevada qualidade, (…) [que possa] concorrer para a inovação no local de 

trabalho” (EF2010 – 3R, p.8). Destaca-se ainda que “o ensino deverá dotar os estudantes não 

só de conhecimentos mas também de aptidões e atitudes necessárias, havendo que tomar 

medidas sobretudo no que respeita às competências essenciais transversais que são 

determinantes para a criatividade e a inovação e, em termos mais latos, para o sucesso 

profissional e social” (EF2010 – 4R, p.6). No âmbito do Programa EF2020 é acentuado que “o 

ensino e a formação têm um papel fundamental a desempenhar na consecução dos objectivos 

da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, não só 

dotando os cidadãos das competências e aptidões necessárias para que a economia e a 

sociedade europeias continuem a ser competitivas e inovadoras, mas também ajudando a 

promover a coesão e inclusão sociais” (Europa2020 (1), p.1). 

 Finalmente, o ensino superior “dado que se situa no ponto de intersecção da 

investigação, da educação e da inovação, o sector do ensino superior desempenha um papel 

fulcral na economia e na sociedade do conhecimento, e constitui um factor central da 

competitividade da União Europeia” (EF2010 – 1R, p.4). Aliás, sendo a educação “fundamental 

para o triângulo do conhecimento e, por essa via, para estimular o crescimento e o emprego. As 

universidades situam-se no centro do triângulo” (EF2010 – 3R, p.8). O ensino superior deve 

estar aberto “às necessidades do mercado de trabalho” (EF2010 – 4R, p.2) e deve ser 

modernizado, “as reformas devem responder ao desafio de aumentar o número de diplomados, 

mantendo e melhorando ao mesmo tempo a qualidade e a relevância do ensino e da 

investigação” (EF2020 – 1R, p.12). Ao ensino superior é-lhe atribuída uma orientação 

vocacional, servir os interesses do mundo empresarial. 

 Os responsáveis europeus prevêem que “quando a crise for superada, um aumento de 

oferta de licenciados de alta qualidade tanto do ensino superior como do ensino e formação 

profissional (EFP) pode aumentar substancialmente as perspectivas de crescimento, promover a 

inovação e ajudar a evitar uma futura crise” (Europa2020 (2), p.6).  
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Enfim, “os sistemas europeus de ensino e formação devem proporcionar a combinação 

certa de competências e aptidões, assegurar um número suficiente de licenciaturas em ciências, 

matemática e engenharia, dotar as pessoas das competências de base, motivando-as e dando-

lhes capacidade de aprendizagem, incentivar o desenvolvimento de competências transversais, 

designadamente daquelas que permitem utilizar as modernas tecnologias digitais, promover o 

desenvolvimento sustentável e a cidadania activa e estimular a criatividade, a inovação e o 

empreendedorismo” (Europa2020 (1), p.2). Deverão ainda inscrever nos seus propósitos, 

facilitar “a transição da educação para o trabalho, para encontrar um equilíbrio adequado entre 

a teoria e a prática e, se for o caso, para reforçar as ligações entre educação e formação e o 

mercado de trabalho” (Europa2020 (2), p.6). A concretização de todas essas aspirações 

pressupõe a modernização dos sistemas de educação e formação, “para reforçar a sua eficácia 

e qualidade e dotar as pessoas das aptidões e competências de que necessitam para terem 

sucesso no mercado de trabalho, o que aumentará a sua confiança para fazer face aos desafios 

atuais e futuros e contribuirá para melhorar a competitividade da Europa e gerar crescimento e 

emprego” (EF2020 – 1R, p.9). 

O inovado protagonismo dos sistemas de educação e formação europeus fica 

claramente exposto e justificado ao abrigo da consecução da Estratégia de Lisboa, que 

desencadeia o Programa EF2010, e da Estratégia Europa 2020, da qual decorre o Programa 

EF2020, prosseguindo objectivos que visam a satisfação das necessidades de competitividade e 

de crescimento sustentável da sociedade e economia baseadas no conhecimento e a promoção 

da empregabilidade, garantindo no processo a inclusão e a coesão sociais. As reformas 

reclamadas e que decorrem desses Programas, que julgam a educação e a formação como 

elementos fundamentais para a mudança económica e social buscada pela Europa, exigem um 

sistema de aprendizagem ao longo da vida focado no desenvolvimento e actualização das 

competências essenciais ou de base e transversais, além das aptidões e conhecimentos 

requeridos por um paradigma de crescimento económico baseado no conhecimento, o que, 

supostamente, assegurará o sucesso no mercado de trabalho e a realização profissional de cada 

um. Aos sistemas de educação e formação exige-se, na sequência da sua actividade, que em 

termos económico contribuam para um crescimento inteligente e sustentável, para o emprego, a 

inovação, a criatividade, a competitividade e o empreendedorismo. Em termos sociais, e num 

reforço dos objectivos económicos, os propósitos são garantir a cidadania activa, a equidade, a 

integração e sucesso. Considerado o contributo crucial da educação e formação para os 
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objectivos económicos e sociais da UE, propõe-se como base de investigação europeia e 

nacional sobre as políticas e práticas de ensino e formação, precisamente, o conhecimento do 

impacto económico e social das políticas de educação e formação. Pressupõe-se que tal 

conhecimento sirva para garantir de forma eficaz a produção de cidadãos flexíveis e 

empreendedores, desprezando todas as outras vertentes da educação, nomeadamente 

humanista e cultural, e o aperfeiçoamento pessoal e social, mas consolidando a sua nova 

vertente vocacional, educando para o emprego. 

 As autoridades nacionais sublinham que “as políticas de educação – básica, secundária 

e superior – e as políticas de formação profissional e de aprendizagem ao longo da vida estão 

orientadas e focadas para a superação do défice de formação e qualificação da população 

portuguesa, essencial para a sustentabilidade do plano de desenvolvimento tecnológico, 

científico e da inovação do País” (RN2007, p.13). 

 Ao nível do ensino e formação profissional, o propósito é “dotar os cidadãos das 

competências essenciais à economia do conhecimento, capacitando os cidadãos para adquirir e 

reter, ao longo da vida, novas competências” (RN2009, p.9).  

No ensino superior pretende-se “garantir a qualificação dos portugueses no espaço 

Europeu, concretizando o processo de Bolonha, oportunidade única para incentivar a frequência 

do ensino superior, melhorar a qualidade e a relevância das formações oferecidas e fomentar a 

mobilidade e a internacionalização” (RN2007, p.13). 

Quanto à Estratégia Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida tem como objectivo 

“capacitar os cidadãos para fazerem face aos desafios económicos e sociais. A concretização 

desta estratégia permitirá que os cidadãos passem livremente de um ambiente de aprendizagem 

para um emprego e vice-versa, de uma região ou de um país para outro, utilizando da melhor 

forma as respectivas competências e qualificações” (RN2007, p.2). 

 Capacitar e qualificar a população portuguesa é a missão outorgada aos sistemas de 

educação e formação nacionais, ancorada numa estratégia de aprendizagem ao longo da vida, 

centrada no desenvolvimento e actualização das competências necessárias à economia do 

conhecimento, as quais, pretensamente, facultarão a transição entre a aprendizagem e o 

emprego, momentos intercalados entre si ou cumulativos, a mobilidade nacional e internacional. 

É frisado que este é o meio para enfrentar os desafios económicos e sociais, embora estes não 

sejam esmiuçados, podendo inferir-se a inserção no mercado de trabalho e a inclusão social, 

além dos verbalizados desenvolvimento tecnológico, cientifico e a inovação. 
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 O indicador 4.12. “Quais as críticas endereçadas aos sistemas de educação e 

formação?”, identifica os elementos negativos apontados aos sistemas de educação e 

formação. 

 As instituições europeias identificam um conjunto de elementos que perturbam o 

potencial dos sistemas de educação e formação. Duas características atrofiantes são 

assinaladas, uma é a complexidade dos sistemas que impedem a transição entre diferentes 

percursos educativos e formativos sob pena de perda do percurso académico ou formativo 

entretanto empreendido: “a complexidade dos nossos sistemas de educação e formação resulta 

geralmente da intenção de assegurar o melhor sistema de qualificações possível. É, no entanto, 

necessária uma simplificação, a fim de permitir que as pessoas que precisam de mudar de um 

sector do sistema para outro possam aproveitar os esforços já efectuados e os resultados 

conseguidos, e transferir os níveis de créditos adequados” (PT2002, p.11). A outra é a fraca 

abertura às necessidades da sociedade e da economia, “os sistemas europeus de educação e 

de formação conseguiram grandes avanços na última década, mas estão ainda fechados sobre 

si próprios em demasiados aspectos” (PT2002, p.13).  

 Outra crítica é direccionada para o mau desempenho em literacia de leitura, “no 

domínio essencial da leitura, a OCDE calculou que, em 2000, 17,2% dos jovens com menos 15 

anos nos actuais Estados-Membros da UE só alcançavam o nível mínimo de competência” 

(EF2010 – 1R, p.7). Inquieta também os responsáveis europeus e é apontado como prova da 

ineficácia dos sistemas de educação e formação, o problema do abandono escolar precoce, pois 

“o número persistentemente elevado de jovens que abandonam a escola sem obter um nível 

básico de competências e qualificações constitui um sinal preocupante de que os primeiros 

níveis do ensino nem sempre garantem uma aprendizagem de base necessária para a 

aprendizagem ao longo da vida” (EF2010 – 2R, p.4), somando-se ainda aos “elevados níveis 

persistentes de abandono escolar precoce, a fraca participação em formação ao longo da vida 

por parte dos trabalhadores mais velhos e menos qualificados, e as escassas qualificações 

adquiridas pelos trabalhadores migrantes” (EF2010 – 3R, p.1). 

 Também é referida a desatenção às questões de acesso e financiamento da educação 

de adultos, “em toda a Europa, o acesso às oportunidades em matéria de educação de adultos 

não tem sido objecto da importância devida e de financiamento suficiente, nomeadamente no 

que se refere aos trabalhadores mais velhos, cujo número deverá subir para cerca de 14 

milhões em 2030, e aos trabalhadores pouco qualificados” (EF2010 – 2R, p.4). 
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 São detectadas falhas na estratégia de aprendizagem ao longo da vida, constatando-se 

que “em muitos países, alguns elos da cadeia da aprendizagem ao longo da vida não estão 

suficientemente desenvolvidos” (EF2010 – 1R, p.7). 

 No ensino e formação profissional são levantadas questões quanto à sua qualidade e 

credibilidade, pois “a diversidade e especificidades dos sistemas e disposições em matéria de 

ensino e formação profissionais na Europa colocam desafios específicos em relação à 

transparência, qualidade e reconhecimento de competências e qualificações” (EF2010 – 1R, 

p.5). 

 No relativo ao ensino superior é assinalada a falta de colaboração entre este sector e o 

mundo empresarial, sendo preciso reformá-lo, “parte do problema reside no facto de, muitas 

vezes, as estratégias nacionais de inovação não preverem a introdução de reformas no ensino 

superior” (EF2010 – 2R, p.5). 

 O fraco investimento privado em sectores pertinentes à economia do conhecimento 

também é registado, “a UE regista um subinvestimento por parte do sector privado, em 

particular no ensino superior e na formação contínua” (EF2010 – 1R, p.6). 

 No que se refere à formação e ao desenvolvimento dos professores considera-se que “os 

actuais sistemas de ensino e formação de professores nem sempre respondem às suas 

necessidades de formação” (EF2010 – 3R, p.5), consubstanciando-se tal perspectiva com os 

dados produzidos pelo TALIS, estudo conduzido pela OCDE em 2008: “de acordo com os 

resultados do inquérito TALIS, os professores têm pouco incentivos para melhorar as suas 

práticas de ensino, e, para mais, as actividades de desenvolvimento profissional que lhes são 

comummente propostas não são as mais eficazes. A maior parte dos professores gostaria de ter 

mais perspectivas de desenvolvimento profissional (sobretudo em matéria de necessidades de 

aprendizagem específicas, competências em TIC e comportamento dos alunos)” (EF2010 – 4R, 

p.3). 

 Por fim, é exposta a desadequação dos métodos de avaliação, julgados inapropriados 

para a avaliação das competências, atitudes e valores: “quase todos os métodos de avaliação 

actuais se centram nos conhecimentos e na memorização, não contemplando em suficiente 

medida a dimensão fundamental das competências essenciais, a saber, aptidões e atitudes” 

(EF2010 – 4R, p.3). 

 Da análise às falhas apontadas deduz-se que as instituições europeias procuram suscitar 

intervenções transversais a todo o sistema de educação e de formação, debruçando-se sobre 
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elementos julgados fracturantes e uma ameaça à ambicionada eficiência, eficácia e qualidade 

que se pretende alocar a todo o sistema de modo a satisfazer as necessidades da sociedade e 

economia do conhecimento. Assim, apelam à flexibilidade dos sistemas de educação e 

formação, de modo a permitirem a permeabilidade entre cursos sem desperdício do percurso 

entretanto efectuado, bem como a sua abertura às necessidades do mundo exterior, 

nomeadamente empresarial e do mercado laboral, a conveniência de reformar quer o ensino 

superior de modo a potenciar a inovação, quer o ensino e formação profissional que carece de 

uma sistema julgado válido de reconhecimento de competências e qualificações a nível europeu. 

 Quanto às competências de base ou essenciais depreende-se o desejo quer em elevar os 

seus níveis de desempenho quer em adequar os respectivos métodos de avaliação. À 

concretização desse desejo liga-se a urgente intervenção nos sistemas de ensino e formação 

contínua dos professores de modo a promover práticas de ensino e avaliação mais eficazes. 

Também a redução do abandono escolar precoce e o aumento da participação de adultos na 

aprendizagem ao longo da vida são apresentados como imperativos, de modo a aumentar as 

qualificações dos jovens e da população adulta activa. Esses elementos cruzam-se com uma 

estratégia de aprendizagem ao longo da vida que apresenta fragilidades ligadas à dificuldade em 

delinear uma estratégia explícita, coerente e que abarque todo o ciclo de vida de cada indivíduo 

e, ainda, à necessidade de rever os mecanismos de acesso e financiamento da educação de 

adultos, sendo também preciso estimular e reforçar o financiamento privado, nomeadamente no 

ensino superior e na formação contínua. A sinalização destas ineficiências nos sistemas de 

educação e formação são elementos de contrapressão, justificando e autorizando as 

intervenções e reformas preconizadas. 

 Quanto às autoridades nacionais, a crítica que se retêm é, curiosamente, extraída pelas 

autoridades nacionais de relatórios elaborados pelas instituições europeias e reporta-se à 

insuficiência do sistema de educação e formação nacional: “chama-se a atenção que um dos 

aspectos negativos mais salientados nos relatórios da Comissão Europeia sobre a economia 

portuguesa tem precisamente a ver com os graus muito elevados de ineficiência que podem ser 

encontrados em Portugal, nos sistemas de educação e formação” (RN2005, p.11). Como não 

são explicadas as raízes dessa insuficiência depreende-se pela acção subsequente das 

autoridades nacionais que se centra nos recursos financeiros, humanos e físicos. 

A análise dos indicadores aglutinados à categoria “Coordenadas políticas” permitem 

identificar o Conselho “Educação” e a Comissão Europeia como autores materiais dos 
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Programas EF2010 & EF2020 e responsáveis pela criação do enquadramento que permite a sua 

implementação, assumindo ainda a responsabilidade pela condução e acompanhamento, 

actuando ao nível dos Estados-membros e auxiliando-os no desenvolvimento de políticas 

nacionais que contribuirão para o cumprimento dos critérios de referência europeus e dos 

objectivos inscritos nos Programas.  

Todas essas iniciativas visam dar resposta aos desafios da globalização e da sociedade e 

economia baseadas no conhecimento, o que legitima a governação supranacional exercida por 

estas instituições europeias, cujas iniciativas visam um apoio ao processo de acumulação. E isto 

porque as políticas de educação e formação são consideradas o cerne da criação e transmissão 

do conhecimento, condicionando o potencial de inovação de cada sociedade e economia, pelo 

que lhes compete assegurar a plena operacionalidade do triângulo do conhecimento (educação, 

investigação e inovação), determinante para o crescimento económico inteligente, a 

empregabilidade sustentável e a inclusão e coesão sociais.  

A fim de avaliar a performance de cada Estado-membro face aos Programas EF2010 & 

EF2020, com uma regularidade bienal, as instituições exigem um prestar de contas através da 

elaboração de relatórios nacionais que dão conta quer dos resultados quer dos progressos 

realizados, os quais são exaustivamente analisados e objecto de apreciação e divulgação num 

relatório conjunto a elaborar pelo Conselho “Educação” e pela Comissão. Esses dados permitem 

fixar novas prioridades, estabelecem um mecanismo de comparação internacional dos sistemas 

de educação e formação, ordenando os Estados-membros face aos resultados alcançados e 

fornecem dados importantes a um novo modelo que se impõe de elaboração de políticas 

baseadas em evidências/dados concretos. 

 A cada Estado-membro cabe-lhe, assim, no uso da sua soberania territorial a 

responsabilidade de determinar as áreas que necessitam de ser intervencionadas, adoptando 

medidas e implementando acções que assegurem a consecução dos objectivos estratégicos e o 

cumprimento dos critérios de referência, ou seja, adoptar um conjunto de reformas nacionais 

que exigem um aumento do financiamento (/investimento) nos sistemas de educação e 

formação. Esse financiamento deve ser racionalizado, satisfazendo os princípios da eficiência e 

da eficácia. Assim, há que proceder a uma utilização eficiente e eficaz dos recursos financeiros e 

humanos e concentrar os investimentos em áreas com retornos sociais e económicos mais 

elevados e fulcrais à concretização da Estratégia de Lisboa e da sua herdeira, a Estratégia 
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Europa 2020, permitindo obter, cumulativamente, níveis mais elevados de qualidade e melhores 

resultados, em conformidade com a revisitada Teoria do Capital Humano. 

 Os condicionalismos a que estão sujeitos os orçamentos públicos e as exigências de 

investimento impostas pela sociedade e economia do conhecimento incitam a um aumento da 

participação e da contribuição do sector privado, nomeadamente no ensino superior, na 

educação de adultos, na formação profissional e formação contínua, sendo o investimento 

público redireccionado para as áreas essenciais à sociedade baseada no conhecimento.  

 A captação do financiamento privado será potenciado com a criação de parcerias entre o 

mundo empresarial e os diferentes níveis e sectores da educação e formação, de modo a 

conciliarem necessidades, mutualizarem responsabilidades, custos e benefícios. Também pais, 

organizações locais e outras pessoas ou entidades interessadas devem participar na gestão das 

escolas (básicas e secundárias), abrindo portas ao gerencialismo e a diferentes modalidades de 

descentralização e privatização. 

 Advoga-se a exploração das potencialidades das parcerias público-privadas, o 

investimento privado nas áreas em que o retorno privado é mais elevado através de mecanismos 

vários como os vouchers, os incentivos fiscais, as propinas, taxas de matricula, sistemas de 

patrocínio, avançando-se no ensino superior com parcerias universidades-empresas e com o 

investimento público a ser objecto de disputa e a submeter-se a contratos baseados em 

resultados. No ensino superior, como elemento regulatório e distintivo do grau de excelência 

defende-se o desenvolvimento de sistemas de garantia de qualidade institucional, a nível europeu 

e nacional, que irão calibrar o valor das instituições e a procura, quer por parte dos estudantes, 

bolseiros, académicos, investigadores, quer de investidores privados, designadamente empresas. 

O objectivo é tornar o ensino superior europeu referência mundial de qualidade em termos de 

investigação e inovação, capaz de competir com as melhores instituições mundiais e tornar-se 

destino preferencial, promovendo a mobilidade transnacional, que se pretende que seja a regra e 

não a excepção na vida de qualquer cidadão (advoga-se uma mobilidade virtual ao nível do 

ensino não superior e efectiva no ensino superior, na formação profissional e contínua). 

 Concomitante a esse processo é a transferência de responsabilidades do Estado para as 

mãos das instituições através de diferentes mecanismos de descentralização e a introdução de 

sistemas de prestação de contas baseado nos resultados de aprendizagem. Estas iniciativas 

constituem uma resposta às disfunções detectadas nos sistemas de educação e formação tais 

como a sua complexidade e o seu autismo institucional, o insucesso e o abandono escolar 
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precoce, a fraca participação de adultos na formação ao longo da vida e o subinvestimento 

privado. 

 E, atendendo à natureza dos objectivos endossados aos sistemas de educação e 

formação, as iniciativas e acções a desenvolver não se restringem ao espaço educativo, outros 

interlocutores são considerados, arguindo-se uma conjugação de sinergias entre a educação e as 

políticas de emprego, inovação, investigação e política macroeconómica e empresarial de modo 

a extraírem benefícios mútuos e a reforçarem o respectivo impacto.  

A governação das políticas educativas decorre de forma pluri-escalar (Dale, 2006b), pois 

a coordenação da educação e formação desenrola-se em várias escalas (supranacional, nacional 

e subnacional), envolvendo diferentes actividades de coordenação (regulação, financiamento e 

fornecimento) e abarcando diversas instituições (Conselho “Educação”, Comissão Europeia, 

Estado-nação, associações empresariais/empresas, autarquias, organizações locais, famílias). 

 A ideologia neoliberal sustenta todo o argumentário europeu que enforma e conforma os 

Programas EF2010 & EF2020, sendo ainda detectados alguns elementos conservadores, 

configurando um quadro ideológico próprio da Modernização Conservadora. 

 Entre os elementos de raiz neoliberal que mais inflamam o discurso europeu destacam-

se as seguintes proposições: (1) o papel central atribuído aos sistemas de educação e formação 

na estratégia económica europeia, considerados esteios para o crescimento, inovação e 

competitividade, respaldados na Teoria do Capital Humano; (2) a defesa do ajustamento do 

sistema educativo e formativo às necessidades do mercado laboral e do mundo empresarial; (3) 

a adopção de políticas de racionalização assentes no discurso do uso eficaz e eficiente dos 

recursos; (4) o investimento público orientado para as áreas estratégicas à economia numa 

relação de custo-benefício; (5) a diluição do papel do Estado (Estado fraco) que cede um maior 

protagonismo às famílias, empresas, organizações locais, parceiros sociais, entidades patronais 

e recorre, quer a novas técnicas de gestão baseadas no gerencialismo que imprimem uma nova 

dinâmica focada nos resultados, quer através de técnicas de descentralização (delegação de 

novos poderes e funções às escolas, desregulamentação através da celebração de contratos de 

autonomia, liberdade de escolha, introdução da colegialidade competitiva entre instituições que 

concorrem entre si na disputa por alunos e financiamento) e através da privatização mediante o 

estímulo do financiamento/investimento privado, nomeadamente o investimento estratégico das 

empresas, bem como de financiamento individual através das propinas e os vouchers, 

articulados com a liberdade de escolha; (6) a promoção de uma cultura empresarial e do sujeito 
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empreendedor, auto-suficiente e motivado que gere a sua aprendizagem e carreira profissional 

de forma estratégica; (7) a introdução de princípios de quase-mercado com a celebração de 

contratos de financiamento baseados em resultados e a concorrência entre instituições pela 

captação de estudantes e pela entrada de investidores privados, nomeadamente empresas, 

situação que se verifica, já, no ensino superior (sendo mesmo incentivado o uso de técnicas de 

marketing) e que se procura estimular no ensino e formação profissional; (8) a introdução de 

mecanismos de prestação de contas baseadas nos resultados e no desempenho, suscitando a 

comparação e permitindo a escolha; (9) a introdução da comparação internacional entre 

Estados-membros e entre a Europa e o resto do mundo, tendo como referentes os critérios de 

referência europeus bem como a participação em estudos patrocinados pela OCDE, parceira 

estratégica da UE, introduzindo mecanismos de aferição de um certo padrão de qualidade, 

justificando a mobilidade transnacional e legitimando a competição. 

Institui-se, assim, um “workfare state” (Santos, 2006) em que o Estado se destatiza, ou 

seja, minimiza o seu papel, e foca-se nas medidas de promoção de competitividade e nas 

condições que a tornam possível, desembocando num Estado com um forte “ethos competitivo” 

(Afonso, 2003) e com uma actuação minimalista no domínio social. E, doravante, a formulação 

das políticas educativas e formativas além de se basearem nos dados concretos/evidências 

devem também ter em conta o seu impacto económico e social. 

 Os elementos neoconservadores notam-se na preocupação com a coesão social, na 

ênfase na responsabilidade individual e no mérito, na busca da excelência e de níveis elevados 

de qualidade, no fomento da competitividade, na preocupação com os conhecimentos e as 

competências de base, na padronização de conteúdos e da avaliação, na noção de reforma e 

transformação dos sistemas de educação e formação. 

 Portugal não se exclui a todo esse processo, aceita a coordenação europeia e assume o 

seu papel de regulador nacional, procedendo ao lançamento de iniciativas e à implementação de 

acções convergentes com o enunciado nos Programas EF2010 & EF2020 (objectivos e critérios 

de referência), e partilha, de igual modo, o discurso ideológico europeu, trespassado por 

algumas noções mais compreensivas e humanistas, denotando algum hibridismo. 

O executivo nacional assume que as políticas de educação e formação prosseguidas 

orientam-se para a superação do défice de formação e qualificação da população portuguesa, 

fundamental para o ansiado desenvolvimento tecnológico, cientifico e inovação do país, 

consentâneo com a Teoria do Capital Humano. Definem-se como prioridades, o combate ao 
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insucesso e abandono escolar precoce, a promoção das competências de base, a promoção da 

conclusão do ensino secundário, a integração dos mais jovens e dos adultos no ensino superior 

e traça-se uma estratégia nacional de aprendizagem ao longo da vida. Para a implementação 

dessas medidas recorre-se ao financiamento comunitário e ao financiamento privado, mediante 

propinas no caso do ensino superior, embora também o Estado garanta um mínimo de 

financiamento, e responsabilizam-se as entidades patronais pelo financiamento da formação 

contínua dos seus activos. 

 As autoridades nacionais procuram estimular parcerias, nomeadamente ao nível da 

formação profissional e do ensino superior com empresas e associações empresariais, 

procurando, no caso, do ensino superior internacionalizar essas parcerias com instituições 

universitárias estrangeiras. No âmbito da estratégia nacional de aprendizagem ao longo da vida 

são estabelecidos acordos entre os Ministérios responsáveis pelas áreas da educação, ensino 

superior, emprego e formação profissional, e criadas estruturas interministeriais que 

acompanham o processo. 

 Portugal também resolve adoptar um processo interno de prestação de contas, através 

da implementação do que designa por “cultura de avaliação nacional” que permitirá avaliar o 

desempenho das instituições de ensino (básico, secundário e superior), e dinamizar também a 

produção de dados estatísticos para apoio à formulação de políticas. 

 Os responsáveis nacionais, aceitando a crítica europeia sobre a ineficiência do sistema 

de educação e formação nacional, propõem-se a optimizar os recursos, racionalizando os gastos 

e obtendo ganhos de eficácia e eficiência na afectação dos recursos logísticos, administrativos e 

humanos. Propõem-se igualmente a adoptar medidas de incentivo ao investimento individual e 

privado na educação e formação, através dos incentivos fiscais ou da introdução de propinas no 

ensino superior, o estabelecimento de parcerias público-privadas como é o caso dos Centros 

Novas Oportunidades, a criação de pólos de excelência ao nível da educação e formação de 

adultos, o condicionamento do investimento público no ensino superior ao número de alunos, 

número de diplomados e resultados de avaliação, a adopção de sistemas de avaliação da 

qualidade quer ao nível da formação quer ao nível do ensino superior. Apostam ainda na 

internacionalização do ensino superior e no fortalecimento da sua ligação com o mundo 

empresarial, procurando assim reforçar o triângulo do conhecimento. 

 O Estado Português admite que pretende reservar para si o papel de regulador e 

avaliador, caminhando no sentido da promoção de uma cultura da qualidade, exigência e 
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responsabilidade através de práticas de avaliação e de prestação de contas, práticas que se 

assumem como contributo para a qualidade das aprendizagens e dos resultados escolares e que 

são complementadas com a adopção de medidas de descentralização e transferência de 

competências (por exemplo, o novo modelo de gestão das escolas, a criação da figura do 

director), numa materialização do gerencialismo.  

 

2.2.5. TAXA DE RETORNO 

 A subcategoria C.5. “Taxa de retorno” identifica os benefícios individuais e públicos 

que resultarão dos investimentos nos sistemas de educação e formação, e desenvolve-se 

mediante dois indicadores. O indicador 5.1. “Quais os benefícios individuais e públicos da 

educação e formação, na esfera europeia, que são antecipados?”, identifica os 

benefícios individuais e públicos que são enunciados. 

 O discurso europeu centra-se essencialmente nos benefícios públicos, directos e 

indirectos, que emergirão dos investimentos realizados: “o investimento na educação produz 

ganhos e benefícios directos e indirectos a longo prazo, e muitos governos consideram que tem 

um impacto positivo sobre vários desafios políticos fundamentais, tais como a coesão social, a 

concorrência internacional e o crescimento sustentável” (NR2003, p.4). Um dos benefícios 

públicos mais aclamados prende-se com a Estratégia de Lisboa, considera-se que “o 

investimento na educação e na formação é um factor indispensável para a competitividade, o 

crescimento sustentável e o emprego na União, constituindo assim um requisito para a 

consecução dos objectivos económicos, sociais e ambientais estabelecidos em Lisboa para a 

União Europeia” (EF2010 – 1R, p.1). 

 A consistência dos benefícios públicos a médio a longo prazo são destacados, “o 

investimento na educação e na formação tem um preço, mas os elevados benefícios humanos, 

económicos e sociais alcançados a médio e a longo prazo ultrapassam os custos” (EF2010 – 

2R, p.1). 

 Em termos sociais e políticos são inventariados alguns benefícios, “efeitos positivos na 

saúde, no combate ao crime, no ambiente, na democratização e na qualidade de vida em geral” 

(EF2010 – 2R, p.1) e ainda “sobre o emprego, (…), a inserção social e a cidadania activa” 

(EF2010 – 1R, p.2). No domínio económico relembra-se o impacto no aumento da produtividade 

que, “segundo estimativas realizadas, o aumento de um ano no nível médio de escolaridade da 

população traduz-se num aumento da taxa de crescimento de 5% a curto prazo e de 2,5% 
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suplementares a longo prazo” (EF2010 – 1R, p.2). No apoio ao fomento de uma política de 

crescimento económico é destacada a educação pré-escolar e o ensino superior. Ao nível pré-

escolar afirma-se que “o investimento acrescido no ensino precoce é o que traz melhor retorno 

em termos de eficácia e de equidade. A aquisição em fase precoce de competências-chave é um 

meio eficaz de estabelecer a base para a aprendizagem futura, melhorar a equidade dos 

resultados e os níveis globais de competências. A transição para o mercado do trabalho ficará 

mais fácil, evitando-se défices de qualificações” (EF2010 – 3R, p.7). No ensino superior declara-

se que este “pode ser um potente motor, visto que forma o pessoal altamente qualificado de que 

a Europa necessita para fazer avançar a investigação e o desenvolvimento e dá aos indivíduos as 

competências e as qualificações de que necessitam numa economia fortemente baseada no 

conhecimento” (EF2020 – 1R, p.12). 

 Em termos de benefícios privados apenas se encontra a referência de que “a educação 

e a formação podem contribuir para superar as desvantagens socioeconómicas” (EF2010 – 3R, 

p.7), ou seja, constituir factor de mobilidade social através da obtenção de melhores empregos e 

melhores remunerações, ou até somente potenciar a empregabilidade. 

 Os benefícios enumerados são perspectivados sobretudo na sua vertente pública e 

focam-se essencialmente no domínio económico, isto é, na consecução dos objectivos 

estratégicos para o crescimento económico traçados pela UE, não deixando de divisar também 

benefícios sociais com impacto económico, como é a coesão social, e de benefícios políticos 

centrados num melhor funcionamento das instituições. 

 Em suma, a mensagem que se pretende divulgar é que o investimento em educação e 

formação é um investimento com retorno, o que legitima a despesa pública e a procura de 

formas complementares de investimento individual e privado. 

 O indicador 5.2. “Quais os benefícios individuais e públicos da educação e 

formação, na esfera nacional, que são antecipados?”, identifica os benefícios individuais 

e públicos que são enunciados. 

 As autoridades nacionais salientam apenas os benefícios individuais e numa perspectiva 

que visa justificar a introdução de propinas no ensino superior, sublinhando que “o 

financiamento do ensino superior representa um investimento social relevante e que, por outro, 

os estudantes obtém benefícios individuais decorrentes da formação que lhes é ministrada” 

(RN2005, p.14), entre as quais, “a posse de um diploma de ensino superior, é um recurso 
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muito importante, em termos de empregabilidade, aprendizagem futura, e projecto de vida” 

(RN2005, p.27). 

 A “taxa de retorno” dos investimentos nos sistemas de educação e formação é 

considerada elevada pelos responsáveis europeus, destacando sobretudo o retorno público de 

cariz económico e social. Essa ênfase nos benefícios públicos compreende-se, pois trata-se de 

persuadir os Estados-membros a reforçarem esse investimento. Em termos económicos, os 

benefícios centram-se no crescimento económico, no aumento de competitividade e no 

crescimento do emprego; em termos sociais na coesão social e na redução dos custos sociais 

na sequência de melhorias na qualidade de vida, na saúde e na diminuição da criminalidade. 

 Quanto ao discurso nacional ele destaca os benefícios individuais em termos de 

empregabilidade e realização pessoal, justificando o financiamento individual através do 

pagamento de propinas no ensino superior. 

 A linearidade entre um maior investimento público e a obtenção de um retorno 

proporcional em termos de aumento da produtividade não está estabelecida empiricamente. Já 

em termos individuais, o retorno pode verificar-se, embora dependente das características quer 

do mercado laboral quer do tipo de certificado/título académico. Em Portugal, por exemplo, 

estudos realizados comprovaram que os indivíduos portadores de um diploma de ensino 

superior auferem, em média, um salário maior e têm menor possibilidade de ficarem 

desempregados (Estanque, 2012), mas, por outro lado, a formação profissional não tem grande 

impacto quer na empregabilidade quer na remuneração (Teixeira, 2008). 

 No entanto, a expressão “taxa de retorno”, por si, detém uma forte carga denotativa, a 

que se soma o valor conotativo quando associado a crescimento, produtividade, 

empregabilidade, coesão/inclusão, legitimando desse modo o aumento de investimento na 

educação e formação. 
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2.3. CONTEÚDOS DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O 

CURRÍCULO: ESBOÇO DE UMA POTENCIAL POLÍTICA CURRICULAR EUROPEIA 

 Entendendo o currículo como conteúdo de aprendizagem, a verdade é que ele organiza e 

conforma o sistema educativo e formativo, “definindo quer a seleção e organização do 

conhecimento quer os itinerários de aprendizagem dos alunos em contextos de educação e 

formação formal, não formal e informal” (Pacheco, 2011b:31), estabelecendo pontes com todos 

os componentes ligados ao processo de aprendizagem e avaliação, pois o conteúdo da 

aprendizagem não pode ser dissociado desse processo e dos seus mediadores, e da forma 

como estes estruturam o processo de aprendizagem e como esta é avaliada. É com base nessa 

compreensão do currículo que se criou a categoria “Conteúdos”, que compila e organiza os 

elementos que permitem esboçar uma potencial política curricular europeia e apreender traços 

da sua (re)contextualização pelos responsáveis nacionais. Esta categoria é desenvolvida através 

de dez subcategorias. 

 

2.3.1. SUJEITOS EM PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 A primeira subcategoria “Sujeitos em processo de aprendizagem” identifica o 

aprendizado, os locais de aprendizagem, o conteúdo e experiências de aprendizagem, e o papel 

atribuído ao conhecimento. Esta subcategoria é analisada mediante cinco indicadores. Ao 

indicador 1.1. “Quem aprende?”, os textos políticos europeus respondem com a premissa de 

que a aprendizagem é inerente à condição humana pelo que deve acompanhar todo o ciclo de 

vida, devendo-se assegurar a “participação de pessoas dos 4 aos 64 anos na educação e 

formação” (EF2010 – 4R, p.4]. Assim, a escolarização inicia-se cada vez com maior 

precocidade, já que se fala na “participação no ensino de crianças de 4 anos de idade” (EF2010 

– 3R, p.3), através da “extensão da escolaridade obrigatória a partir do ensino pré-primário” 

[EF2010 – 3R, p.3). 

Atendendo a que muitos indivíduos se encontram arredados dos sistemas de educação e 

formação é preciso atrai-los, novamente, sob pena de exclusão, assim, considera-se prioritário 

“incentivar os jovens a prosseguir a sua educação ou formação após o período da escolaridade 

obrigatória e motivar os adultos para participar na aprendizagem ao longo da vida” (PT2002, 

p.12), sem omitir, “os migrantes e os grupos desfavorecidos com antecedentes culturais 

diversos (…). Deve ser dispensada uma atenção especial a estes grupos. A sua integração no 
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ensino pré-primário melhoraria a aprendizagem de línguas, aumentando as probabilidades de 

uma escolaridade bem sucedida” (EF2010 – 3R, p.4). 

 De modo análogo, a oferta de modalidades de educação e formação deve ser 

congeminada e “direccionada para todos os adultos, independentemente dos níveis de 

qualificações, incluindo as pessoas pouco qualificadas, as que tenham necessidades educativas 

especiais e os idosos” (EF2010 – 4R, p.4). 

Também as universidades devem “participar mais activamente no desenvolvimento da 

aprendizagem ao longo da vida, alargando o acesso aos estudantes não tradicionais, 

nomeadamente aos que provêm de grupos sócio-económicos desfavorecidos” (EF2010 – 2R, 

p.5), aparentemente, abandonando um certo estatuto elitista e democratizando o acesso. 

 Fica exposta a urgência europeia quer em integrar toda a população em modalidades de 

educação e formação quer em enraizar como princípio individual, cultural, social e económico o 

conceito de aprendizagem ao longo da vida. Relevante é a ênfase colocada na educação pré-

escolar, nomeadamente o desejo de antecipar a escolarização das crianças como estratégia que 

supostamente produzirá uma melhoria nos resultados de aprendizagem e motivará para o 

prosseguimento da mesma. 

 Nesse processo contínuo de aprendizagem também se incluiem formadores, professores 

e dirigentes escolares, sendo várias as referências à atenção a devotar à “formação dos 

professores e dos responsáveis dos estabelecimentos de ensino” (EF2010 – 4R, p.3) e às 

“competências dos formadores (…) [que] devem ser requalificadas” (EF2010 – 4R, p.4), fruto do 

papel que os responsáveis europeus lhes atribuem como catalizadores das reformas que se 

pretendem impor e como responsáveis pela melhoria da eficiência dos sistemas de educação e 

formação, pelo desempenho e resultados dos alunos. 

Em termos nacionais, a antecipação da escolarização é incluída na agenda política 

“pretende-se que no período de 2005-2009 a educação pré-escolar seja alargada 

progressivamente a todas as crianças em idade adequada, cobrindo nomeadamente a totalidade 

das crianças com 5 anos de idade” (RN2005, p.18). Cabe também nas pretensões nacionais o 

alargamento da escolaridade obrigatória, “o Programa do novo Governo, apresentado em Março 

de 2005, propõe-se, até 2009, ‘estender a educação fundamental até ao fim do ensino ou 

formação de nível secundário, integrando nela todos os indivíduos em idade própria’, o que 

significará ‘trazer todos os menores de 18 anos, incluindo aqueles que já estejam a trabalhar, 

para percursos escolares ou de formação profissional’.” (RN2005, p.19). 
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 Além da ênfase na escolarização de todos os indivíduos entre os 5 e 18 anos no sistema 

de educação e formação formal também se refere o anseio de “alargar a base social de 

recrutamento do ensino superior” (RN2011, p.56) e, assim, aumentar o contingente de alunos a 

frequentar esse nível de ensino.  

No âmbito do ensino e formação profissional, e enquadrado na Iniciativa Novas 

Oportunidades, inserem-se os propósitos de “aumentar o nível de qualificação dos jovens e 

reduzir a taxa de saída precoce do sistema de educação e formação” (RN2011, p.57) e, 

igualmente, o “reforço da formação escolar e de dupla certificação para a população adulta” 

(RN2011, p.57). Ou seja, através do ensino e formação profissional procura-se atrair aqueles 

que se encontram afastados dos sistemas de educação e formação. 

 O indicador 1.2. averigua “Onde aprende?” o aprendizado. 

 Na óptica europeia, a aprendizagem deverá ocorrer em “sistemas de educação e de 

formação flexíveis, eficazes e abertos ao ambiente que os rodeia” (EF2010 – 1R, p.10) 

formalizando-se “a concretização de aprendizagem ao longo da vida através do ensino formal, 

não formal e informal” (EF2010 – 4R, p.2). 

 Deverá ser providenciada a “criação de redes de instituições de educação e de formação 

a diversos níveis, no contexto da aprendizagem ao longo da vida” (PT2002, p.11), e serem 

promovidos “acordos que permitam que as pessoas adquiram as suas competências em 

instituições educativas não formais e informais reconhecidas” (EF2010 – 1R, p.10). 

 As escolas devem ser perspectivadas como “comunidades de aprendizagem” (EF2010 – 

4R, p.3), devem ser criados “ambientes de aprendizagens abertos” (EF2010 – 1R, p.10) e ainda 

explorada a “possibilidade de seguir cursos abertos, em linha ou à distância” (PT2002, p. 12). 

 As próprias universidades devem diversificar as suas ofertas, “por exemplo através da 

criação de sistemas de validação do ensino não formal e informal” (EF2010 – 2R, p.5), havendo 

“um elevado número de universidades [que] oferece já formação contínua, e certas formas de 

aprendizagem como o ensino à distância, o ensino misto e o ensino baseado nas TIC são cada 

vez mais populares” (EF2010 – 2R, p.5). 

 Em suma, a aprendizagem acompanha o ciclo de vida de cada indivíduo entre os 4 e os 

64 anos, torna-se condição de cidadania responsável e activa, pelo que deve ser disponibilizada 

uma gama lata de ofertas de aprendizagem em ambientes e modalidades flexíveis e abertas de 

modo a adaptarem-se às condições de partida de cada indivíduo, respondendo às suas 

necessidades específicas e às necessidades da sociedade e da economia baseadas no 
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conhecimento. As instituições do ensino superior devem ser charneiras nesse processo, através 

de modalidades diversas de aprendizagem ao longo da vida. 

 Geram-se novos contextos de realização da aprendizagem, pois todo o espaço formal, 

informal e não formal torna-se espaço de aprendizagem e todo o tempo de vida de cada um é 

um tempo de aprendizagem, prolongando-se o percurso escolar e a acumulação de diplomas ou 

formações face à exigência crescente de mais educação e formação que poderá ser ministrada 

por diversos provedores. 

 O indicador 1.3. questiona sobre “O que deve aprender?” o aprendizado. 

 Entendem as instituições europeias que se deve proceder a uma “actualização dos 

currículos” (Europa2020 (1), p.2) no ensino básico e secundário e no ensino superior são 

preconizados “currículos modernizados” (Europa2020 (1), p.2), devendo ainda ser prosseguida 

e aprofundada a tendência de “um ensino e uma aprendizagem centrados nas competências” 

(EF2010 – 4R, p.2). Em termos de competências, julga-se prioritário “identificar novas 

competências essenciais, e de que forma essas competências, juntamente com as 

competências essenciais tradicionais, podem ser mais bem integradas nos currículos, 

aprendidas e mantidas ao longo da vida” (PT2002, p.8). 

 Consensualiza-se que “todos os cidadãos necessitam de possuir conhecimentos básicos 

de matemática, ciências e tecnologia” (PT2002, p.9), sendo necessário a “inclusão de matérias 

científicas e técnicas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário” (PT2002, 

p.10), bem como proceder-se a “um reforço do ensino de línguas a todos os níveis e da 

dimensão europeia (…) nos programas do ensino primários e secundário” (EF2010 – 1R, p.11). 

Assumindo-se que “o conhecimento de línguas estrangeiras faz parte das competências 

essenciais de que a Europa da sociedade do conhecimento necessita” (PT2002, p.14), deverá 

ser, por conseguinte, promovida a “aprendizagem precoce de línguas” (PT2002, p.15), 

recomendando-se a aprendizagem de “duas línguas estrangeiras desde tenra idade” (EF2020, 

p.8).  

Acordam-se oito competências essenciais a ser desenvolvidas “1. Comunicação na 

língua materna; 2. Comunicação em línguas estrangeiras; 3. Competência matemática e 

competências básicas em ciências e tecnologia; 4. Competência digital; 5. Aprender a aprender; 

6. Competências sociais e cívicas; 7. Espírito de iniciativa e espírito empresarial; 8. Sensibilidade 

e expressão culturais” (EF2010 – 4R, p.2). São igualmente enunciadas as competências-chave: 

“é necessário desenvolver a excelência e as competências-chave, em particular as relacionadas 
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com o empreendedorismo, a criatividade e as capacidades de aprender a aprender em todos os 

níveis de ensino e formação” (EF2010 – 3R, p.8). Defende-se o “ensino de competências 

empresariais em vários níveis do sistema educativo” (PT2002, p.14), designadamente “a 

aquisição das competências necessárias para criar e gerir uma empresa” (PT2002, p.14), bem 

como “promover a inovação e o espírito empreendedor em todas as formas de aprendizagem” 

(EF2020, p.4), sem esquecer “a utilização de novas tecnologias e novos meios de comunicação 

social com espírito crítico, noção do risco, ou ainda considerações de ordem ética e jurídica” 

(EF2010, 4R, p.2). 

 No ensino e formação profissional deve ser prestada “mais atenção à comunicação em 

línguas estrangeiras e à gama completa de competências essenciais transversais, que têm vindo 

a adquirir crescente importância em virtude da evolução das necessidades do mercado de 

trabalho e da sociedade” (EF2010 – 4R, p.4). A mensagem é clara “deve aprofundar-se a 

abordagem por competências essenciais e desenvolvê-la para além da escola, na educação de 

adultos e no EFP (…) e garantir que os resultados do ensino superior correspondem melhor às 

necessidades do mercado” (EF2010 – 4R, p.6), consumando, por essa via, o “aumento do nível 

das aptidões de base como a literacia e a numeracia, tornando a matemática, as ciências e a 

tecnologia mais atractivas e consolidando as competências linguísticas” (EF2020, p.4). 

 No relatório intercalar de 2010, as instituições europeias congratulam-se por constatar 

que “realizam-se progressos assinaláveis, em especial no que diz respeito aos programas 

escolares. (…) As competências essenciais de carácter transversal estão a merecer maior relevo 

nos programas, neles sendo mencionadas de forma mais explícita” (EF2010 – 4R, p.2). 

 As competências essenciais ou de base e transversais ou chave tornam-se na espinha 

dorsal do processo de aprendizagem, abrangendo, todo o sistema educativo e formativo, porém, 

dado o grau de volubilidade em que estão imersas, exigem o seu enquadramento num processo 

de aprendizagem ao longo da vida, pois precisam de constante desenvolvimento e actualização 

face às necessidades mutáveis e nunca satisfeitas da sociedade e da economia baseadas no 

conhecimento. Essa constatação impele a cíclicas reciclagens nos currículos, seja no sentido de 

actualização ou de modernização, e correspondente tradução nos programas escolares.  

 Considerando o elenco de competências inventariado, nota-se a tendência instrumental 

das mesmas, vocacionadas para uma socialização precoce com as necessidades da economia, 

do mundo empresarial e do mercado de trabalho, ficando a sensibilidade e expressão artísticas, 

culturais, históricas e filosóficas bastante diminuídas, e mesmo as competências cívicas 
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articulam-se com considerações ligadas à inserção no mercado de trabalho, às novas 

características dos empregos e questões ligadas à propriedade intelectual. Assiste-se, deste 

modo, a uma redefinição do que se ensina e do que se aprende, que marca a estratégia 

transformacional preconizada pelos responsáveis europeus. 

 Tomando em consideração o que se deve aprender, na óptica europeia, pode-se deduzir 

uma matriz curricular padrão a implementar e ajustado ao modelo de sociedade e economia do 

conhecimento que integra o imaginário europeu: língua materna, duas ou mais línguas 

estrangeiras, matemática, ciências, tecnologias de informação e comunicação e cidadania, num 

processo de aprendizagem assente em competências, aptidões e conhecimentos. 

 Os responsáveis nacionais atestam que “no Programa do XVII Governo, no âmbito da 

promoção da qualidade educativa, para além da apropriação de conhecimentos organizados em 

disciplinas é defendida a concentração do trabalho pedagógico no desenvolvimento de 

competências que sustentem a aprendizagem ao longo de toda a vida e a promoção da 

educação para os valores” (RN2005, p.36). Desse modo, as orientações definidas são “no 

sentido dos currículos e das práticas pedagógicas se centrarem em competências e não apenas 

em conhecimentos” (RN2005, p.19), pelo que “no actual quadro, os currículos nacionais visam 

o desenvolvimento de competências essenciais e de aprendizagens estruturantes para a vida, de 

entre as quais, as TIC, a aprendizagem de línguas, o desenvolvimento de uma cultura de 

integração que respeite as diferenças e o aprender a aprender” (RN2005, p.35). Entendendo-se 

como fundamental a “definição das competências básicas, a adquirir por todos, em cada etapa 

do percurso escolar e formativo, e de forma que sustentem a aprendizagem ao longo da vida” 

(RN2005, p.19).  

 A própria educação pré-escolar não escapa a este afã de curricularização das 

competências sendo definidas orientações curriculares, nas quais “a dimensão europeia da 

educação é desenvolvida de forma global e transversal a toda a acção educativa, nos três 

grandes domínios do saber (Formação Pessoal e Social, Expressão e Comunicação e 

Conhecimento do Mundo)” (RN2005, pp.35-36), tendo-se concebido “orientações para o 

desenvolvimento de competências de literacia e numeracia e o desenvolvimento de uma 

primeira abordagem às ciências experimentais e, por fim, orientações para a integração das TIC 

no pré-escolar, promovendo-se uma ligação progressiva entre a educação pré-escolar e o 

primeiro ciclo do ensino básico” (RN2007, p.12). 
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 No que concerne à comunicação em línguas estrangeiras, as autoridades nacionais 

determinam que “nos termos do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, ao nível do ensino 

básico, as escolas do 1.º ciclo podem, de acordo com os recursos disponíveis, proporcionar a 

iniciação a uma língua estrangeira, com ênfase na sua expressão oral. A aprendizagem de uma 

língua estrangeira inicia-se obrigatoriamente no 2.º ciclo e prolonga-se no 3.º ciclo, de modo a 

proporcionar aos alunos o domínio da língua num crescendo de adequação e fluência. A 

aprendizagem de uma segunda língua estrangeira é obrigatória no 3.º ciclo. No programa do XVII 

Governo, prevê-se a generalização do ensino do inglês desde o primeiro ciclo do ensino básico” 

(RN2005, p.35). O relatório de progresso de 2009 informa já que “no que respeita às 

competências em Língua Estrangeira tem vindo a ser desenvolvido o plano de generalização do 

Inglês no 1 º ciclo” (RN2009, p.4). 

 Quanto às competências básicas em tecnologia e à compreensão digital, “a partir de 

2003, o ensino em TIC foi tornado obrigatório em todas as escolas com 9.º e 10.º anos de 

escolaridade” (RN2005, p.22). No relatório de 2011, e ao abrigo do Programa EF2020, é 

estabelecida a meta de “promover a integração curricular das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário” (RN2011, p.55). As 

TIC também são consideradas na formação profissional e contínua “as TIC constituem uma 

prioridade transversal, tendo sido fixada a meta de incluir conteúdos em TIC em, pelo menos, 

50% das acções de formação contínua de trabalhadores, com um peso mínimo de 10% do total 

de horas de formação. De referir ainda que todos os percursos formativos de carácter inicial ou 

de média/longa duração concebidos e executados pelo IEFP integram sistematicamente uma 

componente de formação na área das TIC” (RN2005, p.22). 

 A dimensão europeia é ainda considerada “quer no trabalho a realizar nas áreas 

curriculares não disciplinares, quer no âmbito das diversas disciplinas. A dimensão europeia está 

presente nos programas de algumas disciplinas que integram o currículo do ensino secundário” 

(RN2005, p.36), e conduziu no ensino básico à “introdução de uma nova componente do 

currículo, de natureza transversal, em todos os ciclos de ensino: a educação para a cidadania” 

(RN2005, p.36). 

 As autoridades nacionais, no relatório de 2009, apressam-se a apresentar uma tabela na 

qual procuram evidenciar a ligação entre as competências essenciais definidas a nível europeu e 

os programas das áreas curriculares e curriculares não disciplinares onde elas são 

desenvolvidas, esclarecendo que “a nível da Educação, os conteúdos referentes às 
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competências essenciais estão integrados nos programas tanto das áreas curriculares como nas 

áreas curriculares não disciplinares, podendo fazer-se a seguinte correspondência:” (RN2009, 

p.5). 

Competências Essenciais Áreas curriculares disciplinares e não disciplinares 
Língua materna Língua Portuguesa 

Português 
Línguas estrangeiras Língua(s) estrangeira(s) 
Sensibilidade e Expressão Culturais História da Arte 

Artes Visuais 
Desenho 

Competência digital Tecnologias de Informação e Comunicação 
Matemática, Ciência e Tecnologia Física e Química 

Matemática 
Matemática Aplicada 
Biologia 
Psicologia 
Ciências Naturais 
Geometria descritiva 
Componente técnica e tecnológica das ofertas formativas 

Aprender a Aprender Cidadania e Mundo Actual 
Área de Integração 

Competências sociais e cívicas  
Espírito de iniciativa e espírito 
empreendedor 

Economia 
Actividades Económicas 
Projecto ‘Educação para o Empreendedorismo’ 

(RN2009, pp.5-6). 

 Informam os responsáveis nacionais que no referente à educação e formação de adultos 

“as novas ofertas de educação e formação destinadas a públicos de adultos pouco qualificados 

são construídas a partir de um ‘Referencial de Competências-Chave para a Educação e 

Formação de Adultos’, assente numa organização em quatro áreas-chave, segundo uma lógica 

de complexidade crescente e consideradas, todas elas, necessárias para a formação do cidadão 

no mundo actual: linguagem e comunicação; tecnologias da informação; matemática para a 

vida; cidadania e empregabilidade” (RN2005, p.19). Já “a estratégia de qualificação nacional em 

curso promove a aquisição de competências transversais e especializadas, numa óptica de 

aprendizagem ao longo da vida, em contextos de aprendizagem formais, não formais e 

informais, inseridos, a nível europeu, no Quadro Europeu de Qualificação e no Sistema Europeu 

de Créditos para a Educação e Formação Profissional” (RN2007, p.10). 

No relatório de 2009 é esclarecido que as competências essenciais se encontram 

“incluídas na educação e formação de jovens e adultos (…) Referencial de Competências 

essenciais para a Educação e Formação de Adultos, nível básico (…). Referencial de 

competências essenciais para a Educação e Formação de Adultos, nível secundário” (RN2009, 

p.6), tendo sido, de igual modo, construída uma tabela, pelos responsáveis nacionais, que 
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demonstra essa integração das competências essenciais no plano de estudos nas diversas 

ofertas de educação e formação:  

Competências 
essenciais 

Educação e formação profissional 

Língua materna (1) Área de competências chave “Linguagem e Comunicação” – comunicação em 
língua portuguesa ou outra língua materna, utilizando várias formas de linguagem. 
(2) Área de competências chave “Cultura, Língua, Comunicação” – dimensão 
cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, dimensão 
linguística e dimensão comunicacional cruzando questões mediáticas, tecnológicas 
e sociais, que se complementam e se articulam de forma integrada e 
contextualizada. 
(3) CP, CEF e CEAE – disciplina de português/língua portuguesa, integrada na 
componente de formação sociocultural/geral. CA – Unidade de formação Viver em 
Português. 

Línguas estrangeiras (1) Área de competências chave “Linguagem e Comunicação” – comunicação em 
inglês, francês ou português, de acordo com o Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas (2001). 
(2) Área de competências chave “Cultura, Língua, Comunicação” – dimensão 
cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, dimensão 
linguística e dimensão comunicacional cruzando questões mediáticas, tecnológicas 
e sociais, que se complementam e se articulam de forma integrada e 
contextualizada.  
(3) CP, CEF e CEAE – disciplina de língua estrangeira, integrada na componente de 
formação sociocultural/geral. CA – Unidade de formação Comunicar em Língua 
Inglesa. 

Matemática, ciências e 
tecnologia 

(1) Área de competências chave “Matemática para a Vida” – conjunto de saberes, 
capacidades e atitudes usados para compreender a realidade e nela intervir 
criticamente. 
(2) Área de competências chave “Sociedade, Tecnologia e Ciência” – visão 
integrada de três dimensões da vida dos cidadãos (a ciência, a tecnologia e a 
sociedade) entendidas como modos de acção, cobrindo campos científicos 
diversos que vão desde as ciências sociais e humanas (sociologia, história, 
antropologia, geografia) até às ciências económicas e de gestão (economia, 
finanças, gestão, contabilidade e marketing). 
(3) CP, CEF e CEAE – disciplinas adequadas à saída profissional/artística 
especializada, integradas nas componentes de formação científica e 
técnica/tecnológica/técnico-artística. CA – Unidades de formação de Matemática e 
Realidade e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Competência digital (1) Área de competências chave “Tecnologias da Informação e Comunicação” – 
domínio da tecnologia, acesso à informação, processamento, produção e troca de 
informação. 
(3) CP, CEF e CEAE – disciplina de tecnologias da informação e comunicação, 
integrada na componente de formação sociocultural/geral. CA – Unidade de 
Formação de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Aprender a aprender (1) (2) Portefólio Reflexivo de Aprendizagem – colecção pessoal de evidências de 
natureza diversificada, que revela o desenvolvimento e progresso na aprendizagem 
e é representativo do processo e do produto da aprendizagem. 
(3) CA – Unidades de formação de Viver em Português, Mundo Actual e 
Desenvolvimento Pessoal e Social. 

Competências sociais e 
cívicas 

(1) Área de competências chave “Cidadania e Empregabilidade” – competências 
para trabalhar em grupo, de adaptabilidade e flexibilidade, de aprendizagem ao 
longo da vida e de relacionamento interpessoal. 
(2) Área de competências chave “Cidadania e Profissionalidade” – dimensões 
social, cognitiva e ética da e na cidadania democrática, resultado da aprendizagem 
reflexiva e/ou da (re)atribuição de sentido à experiência e ao conhecimento prévio. 
(3) CEF – área “Cidadania e Sociedade”, integrada na componente de formação 
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sociocultural. CA – Unidades de formação de Viver em Português, Mundo Actual e 
Desenvolvimento Pessoal e Social. 

Espírito de iniciativa e 
espírito empreendedor 

(1) Área de competência chave “Cidadania e Empregabilidade” – competências 
para trabalhar em grupo, de adaptabilidade e flexibilidade, de aprendizagem ao 
longo da vida e de relacionamento interpessoal. 
(2) Área de competência chave “Cidadania e Profissionalidade” – dimensão social, 
cognitiva e ética da e na cidadania democrática, resultado da aprendizagem 
reflexiva e/ou da (re)atribuição de sentido à experiência e ao conhecimento prévio. 
(3) CP; CA e CEF – formação/estágio em contexto de trabalho, integrado na 
componente de formação técnica/prática. 

Sensibilidade e expressão 
culturais 

(1) Área de competência chave “Cidadania e Empregabilidade” – competências 
para trabalhar em grupo, de adaptabilidade e flexibilidade, de aprendizagem ao 
longo da vida e de relacionamento interpessoal. 
(2) Área de competência chave “Cultura, Língua, Comunicação” – dimensão 
cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, dimensão 
linguística e dimensão comunicacional cruzando questões mediáticas, tecnológicas 
e sociais, que se complementam e se articulam de forma integrada e 
contextualizada. 
(3) CEAE – competências transversais às disciplinas dos cursos. CA – Unidades de 
formação de Viver em Português, Mundo Actual e Desenvolvimento Pessoal e 
Social. 

[RN2009, pp.6-7). 

 Infere-se que a educação e formação profissional de jovens e de adultos não dista muito 

das restantes modalidades de escolarização, pois acaba por se afunilar em áreas disciplinares, 

no âmbito das quais se inscrevem as competências. 

A centralidade das competências é reproduzida no discurso nacional, nomeadamente as 

competências essenciais, as quais enformam as reorganizações curriculares estabilizadas num 

currículo nacional e inscritas nos programas escolares, bem como os referenciais de 

competências essenciais definidos para a educação e formação profissional que segue um 

padrão curricular semelhante à educação básica e secundária. Elemento inovador é a 

curricularização da educação pré-escolar em torno das competências de literacia, numeracia e 

literacia científica, numa estratégia de reforço precoce dessas aprendizagens julgadas 

estruturantes e objecto de avaliação nos estudos comparativos internacionais, nomeadamente o 

PISA. 

 Além da linguagem das competências, as outras novidades são a introdução das 

tecnologias de informação e comunicação como nova disciplina que invade todo o sistema 

educativo e formativo, a introdução do inglês no 1.º Ciclo, e a introdução de uma área curricular 

não disciplinar, a educação para a cidadania focada no desenvolvimento de competências 

transversais. A apresentação, pelos relatores nacionais, de tabelas que procuram evidenciar a 

ligação entre o conteúdo das competências essenciais e os programas das áreas curriculares, 

sinalizam o empenho nacional em acompanhar o processo europeu e, numa análise superficial, 
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afigura-se a um exercício de filiação lexical, apenas uma análise cuidada aos programas e 

nomeadamente ao currículo realizado poderá confirmar o desenvolvimento efectivo dessas 

competências, algo que não se encontra abrangido no âmbito da presente investigação, no 

entanto, permanece a questão, será que “o uso sistemático da noção de competência 

corresponde a uma moda ou a um vetor de mudança ao nível das práticas de decisão 

curricular?” (Pacheco, 2011b:73).  

 O indicador 1.4. inquire acerca de “Quais as experiências de aprendizagem 

salientadas?” 

 Consideram as instituições europeias que “os estudantes devem dispor de mais e 

melhores oportunidades de adquirir experiência prática e de entrar em contacto com a vida 

profissional, cívica e cultural. Para o efeito, a aprendizagem em contexto laboral, os estágios de 

aprendizagem e as acções voluntárias devem assumir um papel de relevo não só no EFP e na 

educação de adultos, mas também nas escolas e nos estabelecimentos de ensino superior” 

(EF2010 – 4R, p.6). Preconizam, desse modo, que “devem ser dadas aos alunos mais 

oportunidades de tomar iniciativas e aprender em escolas que estejam orientadas para os 

mundos do trabalho, do voluntariado, do desporto e da cultura” (EF2010 – 4R, p.3). Devem, 

ainda, nesse contexto, ser promovidas “acções de educação na área do espírito empresarial e de 

auto-emprego” (PT2002, p.14), pelo que “as escolas deverão também estar habilitadas para 

realizar actividades que fomentem atitudes e capacidades empreendedoras” (EF2010 – 1R, 

p.9), não descurando as “actividades extracurriculares (como no campo da cultura e do 

desporto)” (EF2010 – 3R, p.4). 

 A sensibilidade e expressão cultural, cívica e desportiva ganham algum espaço na oferta 

de actividades a desenvolver nas instituições de educação e formação, as quais devem 

contemplar uma forte componente prática e de contacto com o mundo real, principalmente o 

mundo empresarial e o mercado de trabalho. Depreende-se uma estratégia de socialização com 

um certo mundo exterior no intuito de consolidar certas competências essenciais e, sobretudo, 

desenvolver as competências transversais capazes de gerar aptidões e atitudes julgadas 

pertinentes à economia.  

Desconectando do seu conteúdo, será a forma como se estruturarem essas 

experiências, as estratégias e actividades desenvolvidas, a sua duração e/ou periodicidade, o 

papel dos diversos intervenientes, nomeadamente os alunos, na sua planificação, execução e 

avaliação, e a forma como as intencionalidades subjacentes são reveladas, que ditarão se se 
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tratam de verdadeiras experiências de aprendizagem, inovadoras e motivadoras, pertinentes 

num quadro de formação integral ou de mera retórica assente em encenações baseadas num 

guião pré-definido. 

 Dando eco às orientações europeias, as autoridades nacionais promovem o 

desenvolvimento de actividades de enriquecimento curricular, assim, no 1.º Ciclo, introduz-se o 

conceito de escola a tempo inteiro que comporta a oferta de um leque de actividades 

extracurriculares: “a escola a tempo inteiro no primeiro ciclo do ensino básico, com actividades 

de enriquecimento curricular (oferta do Inglês, Apoio ao Estudo, Francês, Educação Física e 

Desportiva, Educação Musical, entre outras” (RN2009, p.19), as quais permitem reter durante 

mais tempo os alunos na escola, prolongando a carga horária com actividades que acabam por 

se disciplinarizarem com um programa e tempos lectivos definidos.  

É, ainda, concertada a oferta de uma área curricular não disciplinar para a cidadania 

destinada a alunos da educação pré-escolar, do ensino básico e secundário, vocacionada para 

“desenvolver projectos e iniciativas com organismos públicos, nacionais e internacionais, e da 

sociedade civil, no domínio das questões da educação para a cidadania, dos direitos humanos, e 

da igualdade de género no quadro do currículo escolar e através da realização de encontros, de 

sessões de sensibilização e de formação, da produção de documentos enquadradores e de 

materiais pedagógicos” (RN2011, p.50). Esta área permite pedagogizar toda uma série de 

questões de natureza sócio-cultural. Assim, a escola é chamada a desenvolver acções de 

informação e sensibilização que resvalando para um receituário de sessões essencialmente 

teóricas acabam por efectivar essa área como uma disciplina curricular que forma para uma 

cidadania receptáculo.  

 É relatada ainda uma experiência de aprendizagem conjecturada para prevenir a 

criminalidade e o abandono escolar precoce, denominada “‘Um Dia na Prisão’, cujos objectivos 

gerais são os de prevenir a delinquência e sensibilizar os jovens para o valor da liberdade. De 

forma mais específica, pretende-se oferecer um serviço de educação para a cidadania a jovens 

maiores de 12 anos e contribuir para a prevenção da criminalidade e a redução do abandono 

escolar precoce” (RN2007, p.12), experiência no mínimo ambígua face aos objectivos. 

 Outra experiência com relevo, quer em termos de espaço descritivo ocupado nos 

relatórios de progresso de 2009 e 2011, quer pelo valor atribuído pelas instituições europeias, é 

o empreendedorismo. Consideram os responsáveis nacionais que “a promoção do 

empreendedorismo no sistema educativo representa uma actividade de interface entre 
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educação/formação e inserção no mercado de trabalho, evidenciando-se a execução do Projecto 

‘Educação para o Empreendedorismo’ orientado para os alunos, órgãos de gestão, professores, 

técnicos de educação e outros activos, com a missão de garantir que cada jovem estudante 

tenha acesso a uma educação que incentive o empreendedorismo, através do desenvolvimento 

de competências integradas num pensamento crítico e criativo, orientado para a mudança e 

para a resolução de problemas” (RN2009, p.5). Projecto vocacionado para a inserção no 

mercado de trabalho, evolui de projecto para programa, sendo no relatório de 2011 apresentado 

sob a designação de “Programa Nacional de Educação para o Empreendedorismo”, pensado 

para “implementar projectos em escolas de todos os níveis de ensino associadas a dimensões 

sociais, cientificas e técnicas ou outras e com componentes de mudança organizacional com 

vista ao desenvolvimento de competências e atitudes empreendedoras” (RN2011, p.55), 

acabando por se institucionalizar como mais uma componente do currículo, e essa é a nota 

comum às experiências de aprendizagem notificadas que a jusante acabam por se conformar 

num espaço disciplinarizado, perdendo a sua identidade diferente e diferenciadora. 

 O indicador 1.5. indaga sobre “Qual o papel do conhecimento?” 

 No discurso institucional europeu, “o acesso ao conhecimento é da máxima importância 

numa sociedade do conhecimento” (PT2002 p.7), desse modo, o conhecimento é a matéria-

prima que produz essa dita sociedade, e condição imprescindível à inserção laboral e à inclusão 

social de cada indivíduo. Mas, como os pilares deste projecto de sociedade do conhecimento 

assentam na economia do conhecimento, então o conhecimento de que se fala é aquele que 

sustenta o crescimento económico, pelo que se estabelece uma aliança estratégica entre a 

educação, a investigação e a inovação, “o triângulo do conhecimento” (EF2010 – 3R, p.2), e 

“cabe ao triângulo do conhecimento um papel fundamental na estimulação do emprego e do 

crescimento” (EF2010 – 3R, p.2). Contudo, o conhecimento não vivifica, nesta nova narrativa 

sem as competências, sublinhando-se “a importância crucial de desenvolver as competências 

necessárias à economia e à sociedade do conhecimento, bem como à competitividade 

económica” (EF2010 – 2R, p.3). 

 Infere-se que as referências ao conhecimento não se colocam numa esfera especulativa, 

ética, filosófica e do conhecimento fundamental, mas prática e instrumental, isto é, o 

conhecimento útil e aplicado, entendido como a seiva que tenta saciar uma sociedade e uma 

economia (inter)dependentes e sôfregas. 
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 Na versão nacional, fala-se na “valorização económica do conhecimento” (RN2007, p.9), 

que se pode tornar numa poderosa mais-valia, na medida em que “a inovação, ao transformar 

conhecimento em valor acrescentado, permite acelerar a transição para uma economia baseada 

no conhecimento, processo que tem estado na base dos casos nacionais de rápido crescimento 

económico” (RN2007, p.13), ou seja, defende-se o conhecimento capaz de operar a invenção 

cientifico-tecnológica e gerar lucro para quem o detém (indivíduos, empresas e economias), 

tornando-se factor de crescimento. O conhecimento é, pois, colocado no cerne da estratégia 

nacional de crescimento económico, activo intangível, incorporado nos processos de produção e 

nos produtos, é o elemento chave de inovação e competitividade. De modo a satisfazer as 

necessidades económicas e sociais de determinados tipos de conhecimento, cabe aos sistemas 

de educação e formação reconstitui-lo em torno das competências. 

 

2.3.2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAGEM 

 A subcategoria “Propósitos de aprendizagem” identifica as razões para a aprendizagem 

(“Por que se aprende?”). 

 Entendem os agentes europeus ser útil “promover uma cultura de aprendizagem para 

todos e sensibilizar os potenciais estudantes para as vantagens económicas e sociais da 

aprendizagem” (PT2002, p.12), acena-se, pois, com um conjunto de benfeitorias em termos de 

rendimentos, de inclusão social e de garantia de empregabilidade, a aprendizagem é 

perspectivada numa lógica utilitarista. 

 O progresso pessoal, social e profissional também são mencionados: “o 

desenvolvimento e realização pessoais dos indivíduos, a sua integração social e profissional e a 

posterior continuação dos seus estudos dependem grandemente de terem ou não adquirido um 

núcleo de competências básicas até ao fim da escolaridade obrigatória” (EF2010 – 1R, p.9), isto 

é, à lógica utilitarista soma-se a lógica credencialista, passaporte de acesso ao mercado laboral e 

determinante no posicionamento social. E como a aprendizagem é perspectivada como uma 

actividade a acompanhar o ciclo de vida de cada um, define-se um “quadro europeu de 

competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida (…) necessárias à realização 

pessoal, à cidadania activa, à inclusão social e a empregabilidade na sociedade do 

conhecimento” (EF2010 – 4R, p.2). Essencialmente, a visão europeia enforma a aprendizagem 

numa perspectiva pragmática e consumista, prosseguindo o racional técnico-funcionalista, 

desprezando os propósitos de natureza especulativo-filosófica e humanista. 
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 As entidades nacionais defendem a “aquisição de uma formação e uma educação 

sólidas que permitam aos jovens a prossecução de percursos académicos, profissionais ou 

pessoais” (RN2009, p.3). No entanto, percebendo que essa promessa de realização poderá não 

ser suficiente para atrair mais jovens e adultos para o prosseguimento de estudos, 

nomeadamente no ensino superior, julgam que “conseguir melhor relevância social e cultural 

para as formações, e melhorar a sua qualidade vai, portanto, atrair mais gente para frequentá-

las e assegurar a todos as melhores condições possíveis para concluí-las” (RN2005, p.27). 

Detecta-se aqui uma visão credencialista, apresentando o sistema educativo e formativo como 

um elevador social, inteligível face à ainda fraca valorização sociocultural que a educação e 

formação gozam no país. 

 As autoridades nacionais dão conta ainda de uma “forte campanha pública de 

informação e valorização da aprendizagem, por exemplo contida na expressão “aprender 

compensa” (RN2009, p.4), procurando demonstrar a utilidade da aprendizagem. Em 2007, 

numa acção conjunta do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social, foi lançada “uma campanha generalizada de mobilização social, nos meios de 

comunicação social, tendo como objectivo valorizar os processos de educação e formação e 

estimular a procura de formação profissionalizante, promovendo percursos de aprendizagem ao 

longo da vida. A campanha decorre segundo vertentes diferenciadas. Uma primeira vertente, 

salientando a importância da qualificação da população activa, centra-se na valorização do 

investimento em educação e formação por parte dos adultos, numa óptica de aprendizagem ao 

longo da vida, e em particular na valorização do processo de reconhecimento, validação e 

certificação de competências como oportunidade de certificação e reforço de aprendizagens 

realizadas/desenvolvidas em diversos contextos da vida, não formais e informais. Uma segunda 

vertente, centrada na população jovem, apela à continuidade dos estudos a nível do ensino 

secundário, procurando paralelamente atrair os alunos para as ofertas qualificantes de dupla 

certificação” (RN2007, p.17).  

 Tais campanhas de informação e valorização visam, sobretudo, reconduzir aqueles que 

abandonaram precocemente o sistema educativo para itinerários educativos e formativos 

qualificantes, respondendo quer a propósitos institucionais ligados às metas europeias 

acordadas, quer a propósitos económicos inseridos no combate aos défices de qualificação da 

população activa nacional. Mas tais campanhas revelam também a ausência de uma cultura de 

aprendizagem, ou seja, amplos sectores da população não antevêem quaisquer razões para 
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prosseguir a sua educação e formação, não lhes encontram qualquer propósito e esse é o busílis 

da questão do défice de qualificação nacional. 

 

2.3.3. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICO-METODOLÓGICAS 

 A subcategoria “Orientações pedagógico-metodológicas” identifica as orientações 

preconizadas para desenvolver as aprendizagens (“Como se deve ensinar?”). 

 Consideram as entidades europeias que as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) devem ser integradas nas orientações pedagógico-metodológicas, atendendo aos benefícios 

que comportam: “as TIC devem ser utilizadas para melhorar a qualidade da educação 

ministrada. É necessário incentivar as práticas em que as TIC têm um impacto positivo sobre o 

ensino e a aprendizagem, a fim de que os sistemas educativos possam integrar as abordagens 

centradas no aluno que tomam plenamente em conta as variações de tipos de aprendizagem e 

de necessidades pedagógicas da população estudantil” (PT2002, p.9), podendo dessa forma 

“desempenhar um papel útil em termos de desenvolvimento de pedagogias inovadoras e 

eficazes adaptadas às necessidades de cada discente” (EF2010 – 1R, p.10). 

 Com a finalidade de promover uma “melhor utilização possível das técnicas inovadoras 

de ensino e aprendizagem baseadas nas TIC” (PT2002, p.9), é preciso “assegurar uma gama 

adequada de equipamento e de software pedagógico a fim de optimizar a aplicação das TIC e 

dos processos de aprendizagem electrónica (e-Learning) nas práticas de ensino e de formação” 

(PT2002, p.9), bem como apetrechar com “material e programas informáticos de qualidade nas 

escolas, utilização das TIC em várias disciplinas, utilização das TIC na educação não formal” 

(PT2002, p.9). Dever-se-á na utilização dos serviços relacionados com as TIC “aproveitar mais 

plenamente as suas potencialidades em termos de métodos de ensino e de organização” 

(EF2010 – 1R, p.9) e fomentar o “desenvolvimento de novas formas de aprendizagem e da 

utilização de novas tecnologias de ensino e aprendizagem” (EF2020, p.3). 

 Os responsáveis europeus inebriados por uma “tecnofilia” perspectivam as TIC como 

instrumento polivalente, podendo ser mobilizado como técnica de ensino e aprendizagem, como 

recurso pedagógico, como ambiente de aprendizagem, como método de ensino e como prática 

pedagógica centrada no aluno, além de potenciar os lucros de uma poderosíssima indústria 

através da aquisição de todo o tipo de hard e software e, sobretudo, educar e estimular actuais e 

futuros consumidores capacitando-os para utilizar a gama de gadgets e demais equipamentos de 
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matriz tecnológica e comunicacional em incessante progresso que alimenta um mercado ávido 

pelas últimas novidades. 

As TIC parecem também responder ao apelo europeu por “uma renovação total da 

pedagogia” (PT2002, p.9), à necessidade de “encontrar formas de tornar a aprendizagem mais 

atractiva, tanto no contexto dos sistemas formais de educação e de formação como fora destes 

sistemas” (PT2002, p.12), bem como à “introdução de novas formas de organização da 

aprendizagem num ambiente escolar inovador” (EF2010 – 4R, p.2). Essas abordagens 

inovadoras de ensino e de aprendizagem devem “assegurar a cada cidadão o acesso a 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de elevada qualidade” (EF2010 – 4R, p.6). 

 Os métodos de ensino das línguas estrangeiras são também objecto de atenção, 

salientando-se que “importa melhorar os métodos de ensino de línguas estrangeiras e aumentar 

os contactos entre os professores e alunos e as línguas com que trabalham” (PT2002, p.14), 

sendo necessário “incentivar as instituições de educação e de formação a utilizar métodos de 

ensino e de formação eficazes” (PT2002, p.15), a procurar “métodos e modalidades de 

organização do ensino das línguas, (…) maneiras de promover a aprendizagem de línguas 

estrangeiras” (PT2002, p.15). 

 Também é indicada a importância de “incentivar o desenvolvimento de uma cultura 

científica e técnica, o que terá de ser levado por diante através de reformas dos métodos e 

práticas de ensino” (EF2010 – 1R, p.9), e o recurso, no ensino e formação profissional, “à 

modularização para tornar o EFP mais flexível e para o adequar melhor às necessidades dos 

formandos e das empresas” (EF2010 – 4R, p.5). 

 Merecedora de atenção especial por parte dos responsáveis europeus é a questão das 

competências, consigna-se que “são também necessárias novas acções para desenvolver 

métodos de ensino e de avaliação conformes à abordagem por competências” (EF2010 – 4R, 

p.6). Precisa-se que “a abordagem assente em competências implica aptidões e atitudes que 

permitam aplicar adequadamente os conhecimentos, bem como o desenvolvimento de atitudes 

positivas em relação ao aprofundamento da aprendizagem, ao pensamento crítico e à 

criatividade” (EF2010 – 4R, p.2), tal implica que “as áreas temáticas tradicionais como a língua 

materna, línguas estrangeiras, matemática ou ciências [sejam] abordadas numa perspectiva 

mais intercurricular, com maior ênfase para o desenvolvimento de competências e atitudes 

positivas, a par da aquisição de conhecimentos, e uma orientação crescente para as aplicações 

práticas” (EF2010 – 4R, p.2). Sublinha-se, igualmente, que “quando se pretende inculcar 
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competências sociais e cívicas, espírito empresarial e de iniciativa e sensibilidade cultural, o 

desafio reside em ultrapassar a mera componente de transmissão de conhecimentos” (EF2010 

– 4R, p.3). 

 Além da omnipresença e omnipotência das TIC, preconizam-se ambientes de 

aprendizagem inovadores aliados a abordagens, também, inovadoras de ensino e aprendizagem, 

centradas no aluno, e adaptadas às suas necessidades, métodos de ensino eficazes que não se 

cinjam à transmissão de conhecimentos, mas que assentem numa abordagem por 

competências, sustentada num sistema de avaliação compatível, tudo em nome da qualidade, 

da eficácia e da atractividade dos sistemas de educação e formação. Para tal impõe-se reformar 

métodos e práticas (diferenciadas/personalizadas, atentas às características dos aprendentes), 

de modo a garantir que a aquisição das competências essenciais e dos conhecimentos básicos 

(ambos uniformizados) sejam efectivamente adquiridos por todos, esse é o propósito (inflexível) 

acometido à educação e formação, e certificados pela avaliação (padronizada) e cujos resultados 

se forem insuficientes são imputados às escolas e aos professores, se forem positivos à eficácia 

e eficiência traduzidas em qualidade, imprimida pelas politicas prescritas. 

 Os relatórios nacionais reflectem a febre lusa pelas TIC, anunciando que as mesmas 

“foram assumindo um carácter transversal nas metodologias de ensino, em todas as disciplinas 

e áreas, tendo essa transversalidade sido reconhecida nas alterações curriculares produzidas 

recentemente ao nível dos ensinos básico e secundário” (RN2005, p.22), e que se tem 

procurado “conseguir integrar no processo de ensino-aprendizagem todo o potencial que as 

novas tecnologias de informação e comunicação possuem, pelo que são valorizadas como 

estratégia as acções de formação de docentes, os planos de apetrechamento informático das 

redes dos ensinos básico e secundário e a disponibilidade de produção massiva de conteúdos 

educativos multimédia” (RN2005, p.12). Também foi cuidado o acesso às TIC através de 

“iniciativas como e-escolinha, e-escola, e-professor ou e-oportunidades [que] tornaram possível o 

acesso às novas tecnologias por parte de alunos, adultos em formação e professores, permitindo 

que novos materiais de ensino possam ser explorados, para além da sua mais valia própria 

como ferramentas tecnológicas para os respectivos usuários” (RN2009, p.3), acrescenta-se que 

“no domínio do Plano Tecnológico, onde se enquadram as iniciativas referidas, verifica-se um 

esforço que visa equipar as escolas com os meios tecnológicos mais recentes, possibilitando não 

só o desenvolvimento de competências nestas áreas, mas também que novos materiais sejam 

aproveitados e utilizados no desenvolvimento do acto de ensino-aprendizagem” (RN2009, p.4). 
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 Em suma, os responsáveis nacionais demonstram uma total receptividade à exploração 

das TIC, tendo esboçado um Plano Tecnológico que além de facilitar o acesso às novas 

tecnologias de todas as partes interessadas/envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, 

contemplou outras iniciativas como acções de formação de docentes, o apetrechamento 

informático das instituições de ensino, a produção de conteúdos educativos multimédia e a 

introdução das TIC nas metodologias de ensino de todas as disciplinas e áreas dos ensinos 

básico e secundário. Procura-se, assim, generalizar a utilização das tecnologias de informação e 

comunicação na óptica do utilizador, porém não é tão clara nem evidente a sua exploração 

prática em termos pedagógicos e metodológicos. 

 Relativamente à abordagem por competências declara-se que “no que diz respeito ao 

ensino geral evidencia-se a continuação da reorganização dos curricula do Ensino Básico e 

Secundário de acordo com a metodologia de trabalho em torno da aquisição de competências” 

(RN2009, p.13), acrescentando que “a transição de um sistema de ensino baseado na ideia da 

transmissão de conhecimentos para um sistema baseado na ideia de aquisição de competências 

representa o principal desafio do Processo de Bolonha e o papel do ensino superior na 

Aprendizagem ao Longo da Vida” (RN2005, p.11). 

 Tendo em conta os défices em literacias de leitura e matemática foram traçados dois 

“Planos” vocacionados para a melhoria desses níveis: “a organização pedagógica/curricular 

sofreu um forte incremento com o desenvolvimento de iniciativa e projectos específicos tais 

como: o Plano de Acção da Matemática que possibilita que as escolas definam e apliquem 

estratégias potenciadoras do sucesso com qualidade na disciplina em causa e na aquisição de 

competências essenciais em tal domínio. O Plano Nacional de Leitura que visa criar condições 

para que os portugueses possam alcançar níveis de leitura em que se sintam plenamente aptos 

a lidar com a palavra escrita, em qualquer circunstância da vida. Concretiza-se num conjunto de 

estratégias destinadas a promover o desenvolvimento de competências nos domínios da leitura e 

da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de leitura, designadamente 

entre a população escolar” (RN2009, p.4). 

 Ao nível da educação e formação de adultos refere-se a “introdução de novas estratégias 

e metodologias como, estrutura modular vista no interior de uma malha coerente e 

complementar, o trabalho por projectos ou actividades integradoras, histórias de vida, 

abordagem biográfica, balanço de competências, portefólios reflexivos de aprendizagem ao longo 
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da vida (Reconhecimento, validação e certificação de competências – RVCC) e de avaliação de 

competências (formação)” (RN2009, p.4). 

 Igualmente novas abordagens são ensaiadas ao nível da educação e formação 

profissional, assim: “no âmbito das ofertas de educação e formação profissional dirigidas a 

jovens destacam-se as seguintes abordagens: (i) trabalho de projecto como estratégia 

integradora das aprendizagens; (ii) exposições ou mostras de trabalhos dos alunos que envolvem 

várias disciplinas e com impacto na comunidade educativa; (iii) trabalho cooperativo na 

realização de tarefas de pesquisa, o qual pode assumir a forma de trabalho de grupo ou entre 

pares; (iv) debate de ideias em assembleia de turma após visionamento de filmes ou 

documentários, podendo ainda ser convidados profissionais que exponham ideias e suscitam a 

participação activa dos alunos; (v) participação em concursos e mostras internacionais; (vi) 

projectos de empreendedorismo e de criação de empresas virtuais, em que os alunos 

desenvolvem um produto ou uma actividade comercial; e (vii) visitas de estudo a entidades 

formadoras e empregadoras” (RN2009, p.13). 

 Em termos metodológicos aflora-se a questão de uma metodologia que privilegie a 

abordagem por competências, sendo no ensino básico e secundário remetida para as práticas 

metodológicas vinculadas às reorganizações curriculares, no ensino superior e na aprendizagem 

ao longo da vida é enunciada mais em termos de propósitos. Revela-se ainda a utilização 

transversal das TIC nas metodologias de ensino. É dado relevo a projectos no âmbito dos Planos 

de Matemática e de Leitura que visam a aquisição das competências essenciais e a promoção 

do sucesso.  

Um leque de estratégias/actividades são salientadas no âmbito da educação e formação 

profissional, sendo a oferta dirigida a adultos, focada nas características e no ponto de partida de 

cada aprendente e no objectivo de assegurar uma frequência e conclusão bem sucedidas, 

enquanto na oferta vocacionada para os jovens é fomentada a socialização com o exterior e o 

desenvolvimento das competências transversais requeridas pelo mercado de trabalho. 

 

2.3.4. PROMOTORES DA APRENDIZAGEM 

 A subcategoria “Promotores da aprendizagem” caracteriza o perfil e formação (inicial e 

contínua) dos professores e formadores (“Qual o perfil e formação de quem ensina?”). 

 No argumentário europeu, os professores e formadores são elevados a “intervenientes 

fundamentais em quaisquer estratégias que visem estimular o desenvolvimento da sociedade e 
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da economia” (PT2002, p.7), pelo que se torna imprescindível “criar as condições que 

proporcionem aos professores e aos formadores o apoio adequado para poderem responder aos 

desafios da sociedade do conhecimento, nomeadamente através da sua formação inicial e do 

desenvolvimento da formação contínua na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida” 

(PT2002, p.7), ou seja, há que reorganizar a formação (inicial e contínua) de professores e 

formadores de modo a estes melhor acomodarem as reformas que se impõem aos sistemas de 

educação e formação, as quais supõem mudanças não apenas de natureza pedagógica, mas 

também em termos de funções e responsabilidades. 

 Arguindo que “numa escola, mais do que qualquer outro aspecto interno, é a qualidade 

da formação dos professores que verdadeiramente influencia o desempenho dos estudantes” 

(EF2010 – 3R, p.5), é estabelecida uma relação de índole determinista entre “uma melhor 

preparação profissional e de desenvolvimento contínuo, (…) [e uma] melhoria dos resultados de 

ensino e de formação” (PT2002, p.7). Decorre dessa premissa que, na formação inicial, se 

proceda a uma “avaliação dos programas de formação para professores e formadores, [das] 

condições necessárias para ser professor ou formador, consoante os níveis de ensino, [e a] 

inclusão das seguintes matérias nos planos de estudo e de formação: tecnologias da informação 

e da comunicação (TIC), línguas estrangeiras, dimensão europeia da educação, e educação 

intercultural, sistemas de promoção na profissão docente durante a carreira de um professor, 

melhoria das condições de trabalho dos docentes” (PT2002, p.7). Quer docentes quer 

formadores devem ser “preparados para a evolução das suas funções na sociedade baseada no 

conhecimento e para a transformação dos sistemas de educação e de formação” (EF2010 – 1R, 

p.9), precisamente, através “de uma formação contínua de alta qualidade” (EF2010 – 1R, p.8). 

 Para enfrentar os problemas que se colocam, em alguns países, no recrutamento devido 

ao envelhecimento da população docente, propõe-se que se assegure “um nível de acesso 

suficiente à profissão docente, em todas as disciplinas e a todos os níveis, e [se garanta] (…) a 

satisfação das necessidades a longo prazo da profissão, tornando ainda mais atractivos o ensino 

e a formação” (PT2002, p.7), e que se atraia “para a docência e para a formação novos 

candidatos com experiência profissional noutros domínios” (PT2002, p.7). 

 Além da necessidade de “atrair e reter os melhores talentos através de estruturas de 

apoio à carreira” (EF2010 – 1R, p.8), insiste-se na “participação de professores em acções de 

formação organizadas e levadas a cabo em cooperação com as empresas” (PT2002, p.14), e no 
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aumento no ensino secundário do “número de professores qualificados em matemática, ciências 

e tecnologia” (PT2002, p.10). 

 Salienta-se que “os docentes e formadores deverão ser incentivados a adaptar os seus 

métodos de aprendizagem e de ensino por forma a ter em conta a evolução das suas funções” 

(EF2010 – 1R, p.10). Os professores devem integrar as competências de aprender a aprender 

“de forma mais sistemática nos processos de ensino e aprendizagem e promoverem o espírito 

de aprendizagem em toda a escola” (EF2010 – 4R, p.2). Frisa-se também que a abordagem por 

competências exige que “a formação contínua de todos os professores e formadores e dos 

directores dos estabelecimentos de ensino deve dotá-los das competências pedagógicas e de 

outras competências indispensáveis para o desempenho das funções decorrentes desta nova 

abordagem” (EF2010 – 4R, p.6). 

 Alega-se que “a qualidade do ensino e dos órgãos de direcção das escolas constitui o 

factor mais importante no ambiente escolar para explicar o desempenho dos alunos” (EF2010 – 

4R, p.3), pelo que, no quadro do Programa EF2020, insiste-se na obrigação de “melhorar a 

qualidade do pessoal docente, dado que é o factor determinante da qualidade dos resultados, 

incidir na qualidade dos professores, atraindo e selecionando os melhores candidatos para o 

ensino, melhorar o desenvolvimento profissional contínuo, aumentando as competências dos 

professores e reforçando a direção das escolas” (EF2020 – 1R p.17). 

 No juízo europeu, professores, formadores e órgãos de direcção são intervenientes de 

peso nas estratégias de desenvolvimento da sociedade e da economia do conhecimento e, nessa 

condição, devem ser preparados, quer para responder e acompanhar os desafios que essa 

realidade sócio-económica impõe, quer para a decorrente evolução das suas funções quer para a 

transformação dos sistemas de educação e formação, ou seja, são também eles objecto de 

reforma. 

 Estabelecendo que a qualidade dos professores e formadores determina a qualidade dos 

resultados no ensino e na formação, preconiza-se um cuidado redobrado quer no processo de 

formação inicial dos professores e formadores, chegando mesmo a definirem-se conteúdos de 

aprendizagem (TIC, línguas estrangeiras, dimensão europeia de educação e interculturalidade), 

quer na consolidação de uma formação contínua de elevada qualidade, quer no processo de 

promoção profissional ao longo da carreira. Advoga-se um mecanismo de selecção de docentes 

e formadores, a retenção dos melhores através de sistemas de estímulos e até a atracção de 

candidatos com experiência profissional em outros domínios. A formação contínua deve apostar 
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nas competências pedagógicas e transversais, nos métodos de ensino e de aprendizagem e 

colocar docentes e formadores em contacto com o mundo exterior, por exemplo, através da 

participação em acções de formação organizadas em cooperação com as empresas para 

perceberem e atenderem melhor às necessidades do mercado laboral. 

 Em suma, a transformação/reforma dos sistemas de educação e formação exige que 

professores, formadores e órgãos de direcção sejam também reciclados, regulados e vigiados, 

tornando-os mais capazes de corresponder às necessidades da sociedade e da economia do 

conhecimento, as quais exigem melhores desempenhos e resultados. Esses profissionais 

tornam-se promotores de aprendizagens e de resultados, essa é a evolução nas suas funções a 

que aludem os responsáveis europeus, pelo que a sua formação circunscreve-se ao campo 

didáctico-pedagógico, formando-se técnicos qualificados e manejáveis, flexíveis e adaptáveis à 

semelhança do cidadão/trabalhador que se pretende educar/formar. 

 O relatório nacional de progressos, relativo a 2005, revela um conjunto de iniciativas 

desenvolvidas com o propósito de melhorar a qualificação e a formação de professores, 

formadores e outros técnicos de educação e formação bem como o pessoal não docente: 

“encontram-se em curso várias iniciativas com o objectivo de reforçar os meios que permitem 

melhorar, de forma significativa, a qualificação e formação dos diferentes agentes e profissionais 

da educação e formação. Nesta categoria ampla são compreendidos não apenas os professores 

dos ensinos básico e secundário e dos cursos de especialização tecnológica (pós-secundários), 

mas também o pessoal não docente e outros profissionais de educação e formação, como por 

exemplo os profissionais de reconhecimento e validação de competências e os formadores dos 

cursos profissionais e das ofertas de educação e formação de jovens e adultos” (RN2005, p.21). 

 Ao nível da formação inicial de professores anuncia-se um conjunto de medidas: “(1) o 

novo Regime Jurídico de Habilitação Profissional para a Docência na educação pré-escolar e nos 

ensinos básico e secundário, cujo articulado regulamenta o acesso à docência, que passa a ser 

conferido exclusivamente pela habilitação profissional. (…) a partir do ano lectivo de 2007/2008, 

a qualificação profissional dos educadores e professores do ensino não superior é adquirida 

através da frequência de cursos superiores que conferem o grau de mestre (…). (2) a nova 

política de formação inicial de professores valoriza especialmente os resultados da 

aprendizagem, a adequação às novas exigências do desempenho docente, a aquisição do 

conhecimento relativo às disciplinas a ensinar, a fundamentação da prática de ensino na 

investigação e a iniciação à prática profissional em contexto escolar” (RN2009, p.12). 
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 Tanto na formação inicial como contínua salienta-se a atenção dada à abordagem por 

competências: “que constam na nova política para as competências e qualificações dos 

professores, nomeadamente a formação multidisciplinar, assegurando que os professores 

tenham: (1) conhecimento profundo dos conteúdos da sua disciplina; (2) conhecimentos de 

pedagogia; (3) competências adequadas para orientar e apoiar os aprendentes; (4) compreensão 

da dimensão social e cultural da educação” (RN2009, p.13). É apontada a alteração do Estatuto 

da Carreira Docente “como uma oportunidade fundamental para reforçar as estratégias de 

promoção do sucesso, de prevenção do abandono escolar precoce e de melhoria da qualidade 

das aprendizagens, procurando estimular o empenho dos docentes e orientar a sua actividade e 

a organização da escola para resultados reconhecidamente melhores” (RN2007, p.12). 

 A fim de melhorar a qualidade da formação contínua prestada aos professores “desde o 

2 º semestre de 2008, mais de 2/3 das acções de formação disponibilizadas passam a ser 

realizadas por entidades externas, preferencialmente instituições de ensino superior a 

associações profissionais de professores)” (RN2009, p.12). Considera-se que na formação dos 

professores e formadores, o perfil do professor/formador “exige maleabilidade, capacidade de 

adaptação à mudança” (RN2005, p.32), e que a formação prestada deve apontar para a 

“utilização das tecnologias de informação e comunicação, para a necessidade de inovar 

metodologias e processos de ensino e aprendizagem e de adoptar práticas e instrumentos de 

avaliação diversificados e que contemplem as várias dimensões da aprendizagem” (RN2005, 

p.32). 

 A aposta na formação de professores e formadores nas áreas das TIC formaliza-se na 

criação de um “Centro de Aprendizagem em Novas Tecnologias (CANT), destinado à formação 

de formadores, professores e outros profissionais da formação e que dá a estes profissionais a 

possibilidade de utilizar técnica e pedagogicamente o hardware e software mais usual, de 

conceber e produzir individualmente documentação pedagógica simples para utilização nas suas 

acções de formação e de realizar, em equipa, documentos multimédia, com possibilidade de 

produção para aplicação generalizada na formação” (RN2005, p.32). 

 Revela-se, também, uma atenção à formação contínua de professores de formação 

vocacional a fim de facilitar “a adesão ao princípio da flexibilização curricular e da organização 

modular; o sucesso das aprendizagens significativas a nível tanto da formação integral dos 

alunos, como da sua inserção bem sucedida no mundo do trabalho; a relação entre as 
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aprendizagens e as necessidades do tecido empresarial, no contexto de uma economia do 

conhecimento” (RN2005, p.33).  

No sentido de melhorar os resultados na área de língua materna, matemática e ciências 

são referidas formações vocacionadas para esse fim: “no que concerne a alterações para a 

promoção da melhoria dos resultados escolares, são objecto de intervenção prioritária o 

Português, através da formação de professores no âmbito do Plano Nacional para o Ensino do 

Português, e a Matemática, no âmbito do Plano da Matemática com intervenções mais alargadas 

ao nível da formação de professores (…). No âmbito das Ciências Experimentais está também 

em curso formação de professores com vista ao desenvolvimento de uma aproximação mais 

experimental ao ensino das ciências” (RN2007, p.12). 

 Ao nível da formação dos docentes do 1.º e 2.º Ciclos é realçada a formação nas áreas 

da matemática e das ciências experimentais, a fim de promover “o contacto com novas 

metodologias de desenvolvimento dos curricula, resultando uma nova abordagem dos conteúdos 

e no desenvolvimento e consolidação das competências essências ligadas às áreas de formação 

referidas” (RN2009, p.3). Também ao nível da formação dos professores de Português é referida 

a criação de um “dispositivo de formação que abranja todos os professores de Português e todas 

as escolas básicas, a nível nacional. Pretendeu-se dotar os professores de conhecimentos 

científicos e didáctico-pedagógicos necessários a uma didáctica do Português cientificamente 

fundamentada e pedagogicamente validada e de acordo com as orientações propostas pelo novo 

Programa de Português para o ensino básico e desta forma melhorar a qualidade do ensino e 

das aprendizagens” (RN2011, p.53). 

 Num balanço das iniciativas desenvolvidas no sentido de apoiar os professores na 

promoção das competências junto dos alunos, os responsáveis nacionais destacam: “i) 

programa de formação em matemática para professores; ii) formação de professores no âmbito 

das Ciências Experimentais; iii) formação de professores no âmbito do Plano Nacional para o 

Ensino do Português; iv) promoção da utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) nas escolas, como por exemplo através do Programa Competências TIC” (RN2009, p.7). 

 As autoridades nacionais radicam os mecanismos de reforma nacional da formação 

inicial e contínua dos docentes nas alterações legislativas produzidas no Regime Jurídico de 

Habilitação Profissional para a Docência e no Estatuto da Carreira Docente, com os quais 

pretendem melhorar a qualidade das aprendizagens e dos resultados, bem com reforçar o 

empenho dos docentes, focalizando a actividade destes nas práticas didáctico-pedagógicas, 
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capacitando-os para inovar nas metodologias de ensino e aprendizagem mediante a 

incorporação das TIC, a adopção da abordagem por competências e a diversificação das práticas 

e instrumentos de avaliação. 

 É dado um especial relevo a planos de formação específicos para docentes de Português 

e Matemática e para o ensino experimental das ciências, nomeadamente nos 1.º e 2.º ciclos, 

com o objectivo de promover a melhoria dos resultados escolares nessas áreas, aferidas através 

de instrumentos de avaliação externa e dos estudos comparativos internacionais (PISA).  

 Além do acesso à docência ser determinada pela obtenção de uma habilitação 

profissional certificada por uma instituição de ensino superior, também a formação contínua é 

progressiva e preferencialmente entregue a instituições de ensino, na senda de uma melhoria na 

qualidade da formação ministrada. As mudanças decretadas pelo executivo nacional 

delimitam/regulam com precisão o perfil e competências dos docentes em consonância com o 

perfil europeu do técnico submisso, responsável e responsabilizado pela promoção do sucesso, 

pela prevenção do abandono escolar, pela melhoria da qualidade das aprendizagens e dos 

resultados. 

 

2.3.5. PROCEDIMENTOS DE FLEXIBILIZAÇÃO 

 A subcategoria “Procedimentos de flexibilização” identifica procedimentos de 

flexibilização e diferenciação de modo a responder às necessidades específicas de cada indivíduo 

(“Quais as propostas/medidas de flexibilização?”). 

 Sustentam as instituições europeias que “o acesso à educação e formação deve ser 

aberto a todos os cidadãos, divergindo o seu tratamento em função das necessidades de 

aprendizagem especificas de cada cidadão” (EF2010 – 2R, p.8), competindo “primordialmente 

à escola, por via da acção educativa, diligenciar no sentido de promover o sucesso formativo de 

cada jovem, apoiando-o nas suas aspirações e valorizando as suas capacidades” (EF2010 – 1R, 

p.10). 

 Tal supõe a “concepção de programas adequados para os educandos” (PT2002, p.8) e 

a promoção de “programas de aprendizagem flexíveis para todos” (PT2002, p.11). Também em 

matéria de ensino e formação profissional “deverão ser desenvolvidos quadros flexíveis e abertos 

em matéria de qualificações e competências” (EF2010 – 1R, p.10). Deve ser facilitada a 

transição entre os diferentes percursos formativos e cursos/áreas de estudo pelo que se 

pretende “criar instrumentos que contribuam para flexibilizar os percursos de aprendizagem 
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entre as diferentes componentes dos sistemas de ensino e formação” (EF2010 – 4R, p.4), 

promovendo, desse modo, “percursos de aprendizagem mais flexíveis – nomeadamente uma 

melhor transição entre os diversos sectores de educação e formação” (EF2020, p.3). 

 No ensino e formação de jovens e adultos “deveriam ser criadas estruturas modelares e 

flexíveis a fim de facilitar o acesso ao ensino e formação profissionais iniciais, a mobilidade e o 

retorno ao sistema educativo” (EF2010 – 3R, p.7). No ensino superior é preciso “auxiliar as 

universidades a conceber currículos e qualificações mais adequados às necessidades do 

mercado de trabalho e dos estudantes em matéria de competências” (EF2010 – 4R, pp.5-6). É 

arguido, nesse quadro de flexibilidade, a personalização da aprendizagem, decorrente da 

“necessidade de prestar uma atenção redobrada às necessidades individuais de aprendizagem” 

(EF2010 – 3R, p.5), procurando “métodos inovadores, como os planos de aprendizagem 

personalizados” (EF2010 – 4R, p.2). 

 Os sistemas de educação e formação têm de atender às necessidades individuais de 

aprendizagem e aos talentos de cada aprendente, o que supõe programas de aprendizagem e 

quadros de formação flexíveis e abertos, compreendendo planos de aprendizagem 

personalizados e flexibilização dos percursos de aprendizagem que facilitem o livre trânsito entre 

os diferentes sectores de educação e formação, e planos de formação que atendam às 

necessidades quer dos estudantes quer do mercado de trabalho. 

 A diferenciação e flexibilização encontram-se espelhadas, segundo as autoridades 

nacionais, nas alterações introduzidas nas reformulações curriculares realizadas, declara-se que 

“relativamente ao ensino básico, a Reorganização Curricular efectuada permitiu o reforço da 

diferenciação e flexibilização pedagógicas e do apoio aos alunos. No que respeita ao ensino 

secundário, a revisão curricular adoptada em 2004 tem como um dos aspectos mais inovadores 

o aumento da diversidade, flexibilidade e permeabilidade dos percursos escolares, no sentido de 

adequar as respostas educativas às opções e perfis dos alunos” (RN2005, p.20).  

Atendendo aos alunos com insucesso escolar repetido ou dificuldades de integração a 

frequentar os ensinos básico e secundário, declara-se que se tem procurado “garantir e 

flexibilizar os dispositivos de organização e gestão de recursos e currículos” (RN2011, p.50). Ao 

nível do ensino básico é salientada a elaboração de planos preventivos: “o recurso a 

instrumentos utilizados em todos os estabelecimentos de ensino básico para os alunos em risco 

de retenção, a saber: planos de recuperação – actividades concebidas no âmbito curricular e de 

enriquecimento curricular, desenvolvidas na escola ou sob a sua orientação, que contribuam 
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para que os alunos adquiram as aprendizagens e as competências consagradas nos currículos 

em vigor no ensino básico; planos de acompanhamento – conjunto das actividades concebidas 

no âmbito curricular e de enriquecimento curricular, desenvolvidas na escola ou sob a sua 

orientação, que incidam, predominantemente, nas disciplinas ou áreas disciplinares em que o 

aluno retido no ano anterior não adquiriu as competências essenciais, com vista à prevenção de 

situações de retenção repetida” (RN2011, p.5). 

 A fim de proporcionar apoio diferenciado aos alunos mediante uma gestão flexível da 

formação dos grupos-turma é adoptado o Programa Mais Sucesso Escolar que “apoia as escolas 

no desenvolvimento e implementação de projectos com o objectivo de reduzir as taxas de 

retenção e de elevar o nível de sucesso no ensino básico (…). O programa tem como estratégia 

de actuação: (i) a constituição e formação de equipas pedagógicas para apoio diferenciado a 

grupos de alunos; (ii) a constituição de assessorias para apoio a alunos com necessidades 

educativas específicas; (iii) a organização de grupos flexíveis de estudantes, com planos 

específicos de intervenção, recuperação e desenvolvimento das aprendizagens, de acordo com o 

seu nível de conhecimentos; (iv) bem como a organização de ofertas formativas 

complementares” (RN2011, p.5). 

 Para os alunos até aos 15 anos de idade inclusive e em risco de abandono escolar ou 

com insucesso repetido “desenvolveram-se, até 2006, Percursos Curriculares Alternativos, com 

o objectivo de flexibilizar dispositivos de gestão de recursos e currículo” (RN2009, p.7) e, por 

essa via, assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória. 

 No ensino secundário procura-se diversificar a oferta através da “construção de um 

modelo coerente de formações profissionalizantes de nível secundário, com vista à consolidação 

de um novo equilíbrio entre, por um lado, a oferta do ensino secundário geral e, por outro, a 

oferta do ensino secundário tecnológico e profissional” (RN2005, p.20), e flexibilizar o percurso 

através da “regulamentação do processo de reorientação do percurso formativo dos alunos, 

através dos regimes de permeabilidade e equivalência entre disciplinas” (RN2009, p.3). 

 Quanto ao ensino e formação profissional, “no que respeita à formação inicial, deve 

destacar-se o incremento do ensino profissional e dos cursos de formação de dupla certificação, 

escolar e profissional. Por sua vez, a oferta de educação e formação de adultos caracteriza-se 

por uma grande diversificação, quer ao nível dos promotores e do enquadramento, quer ao nível 

dos percursos formativos, o que evidencia um esforço de adequação aos diferentes públicos 

adultos, aos seus diversos contextos e necessidades de formação, procurando, igualmente 
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motivar a procura” (RN2005, p.20). Desse modo ao nível da educação e formação de adultos 

procura-se “construir trajectórias de aprendizagem individuais que valorizem as aquisições de 

cada pessoa, de promover modelos flexíveis de organização da formação” (RN2007, p.16) e 

ainda “reforçar a oferta de cursos profissionalizantes para adultos - ao nível do 9 º e do 12 º ano 

(…). Programação da oferta da formação de adultos de dupla certificação ao nível da 

escolaridade obrigatória” (RN2007, p.16). Entende-se, assim, ser possível “elevar a formação de 

base da população activa adulta, pela disponibilização de ofertas de qualificação flexíveis, e em 

particular estruturadas a partir das competências adquiridas e reconhecidas” (RN2009, p.9). 

 Os cursos de educação e formação para jovens oferecem “percursos formativos flexíveis 

de estrutura modular e duração variável, organizados numa sequência de etapas de formação e 

ajustados aos interesses dos candidatos e às necessidades do mercado de trabalho local, cuja 

conclusão confere certificação de 6, 9 ou 12 anos de escolaridade e nível 1, 2 ou 3 de 

qualificação profissional” (RN2009, p.8).  

 Concluem as autoridades nacionais que “a implementação e monitorização de turmas 

com Percurso Curricular Alternativo e o Programa Integrado de Educação e Formação, como 

percursos diferenciados que têm vindo a garantir aos jovens, com historial de insucesso e de 

abandono escolar, a possibilidade de redefinir percursos formativos para concluir o ensino 

básico e/ou o prosseguimento de estudos” (RN2011, p.5). 

 Finalmente, anuncia-se que no ensino superior “tem igualmente sido feito um grande 

investimento por parte das IES na criação de percursos flexíveis para a entrada no Ensino 

Superior, nomeadamente através do regime de maiores de 23 anos que tem verificado um 

aumento substancial do número de alunos nos últimos anos” (RN2011, p.18). 

 A flexibilidade dos percursos de aprendizagem é notória na oferta de educação e 

formação profissional destinada a jovens e adultos, procurando diversificar a oferta e adequá-la 

às necessidades dos diferentes públicos, e em conformidade/submissão com as exigências do 

mercado laboral. 

 No ensino básico as medidas de flexibilização e diferenciação centram-se sobretudo em 

alunos que evidenciam dificuldades de aprendizagem, e embora sejam anunciadas como 

medidas preventivas de insucesso escolar, acabam por redundar em medidas correctivo-

compensatórias, ou seja, a flexibilização e diferenciação não acontece a montante do percurso 

de aprendizagem mas a jusante, face ao insucesso, e reduzem-se a actividades de âmbito 
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curricular ou de enriquecimento curricular centradas na aquisição das aprendizagens 

consagradas no currículo. 

 Ao nível do ensino secundário, a diversificação verifica-se na opção entre duas vias, o 

ensino secundário geral e o ensino secundário tecnológico e profissional e a opção pelas ofertas 

possíveis dentro de cada via, sendo ainda encaixada a flexibilidade através da possibilidade de 

uma reorientação de percurso, através de um sistema de equivalência entre disciplinas. 

 Também os percursos flexíveis ao nível do ensino superior e para maiores de vinte e três 

anos assumem uma natureza compensatória e de discriminação positiva, centrando-se numa 

flexibilização do regime de acesso. 

 

2.3.6. PROCEDIMENTOS DE UNIFORMIZAÇÃO E CONTROLO DO CONTEÚDO DE 

APRENDIZAGEM 

 A subcategoria “Procedimentos de uniformização e controlo do conteúdo de 

aprendizagem”, identifica procedimentos que configuram uma uniformização e se orientam para 

o controlo do conteúdo da aprendizagem. Para esta subcategoria são enunciados dois 

indicadores interligados, o indicador 6.1. inquire “Quais as iniciativas que potenciam a 

uniformização?”. 

 Verifica-se que as propostas europeias potencialmente uniformizantes têm uma maior 

visibilidade discursiva no ensino e formação profissional e no ensino superior. Na sequência do 

Processo de Bolonha, no ensino superior acordou-se “a implementação dos cursos de dois 

ciclos. (…) elaborar um quadro geral de qualificações para o Espaço Europeu do Ensino 

Superior” (EF2010 – 1R, p.4), e o desenvolvimento de um sistema de garantia de qualidade 

para o qual se invoca “a necessidade de desenvolver critérios e metodologias comuns” (EF2010 

– 1R, p.4). 

 No relativo ao ensino e formação profissional foi apresentada a proposta de um “quadro 

europeu único para a transparência das qualificações e competências” (EF2010 – 1R, p.5) e 

“foram estabelecidas as bases para a criação de um sistema europeu de transferência de 

créditos no ensino e na formação vocacionais, a fim de promover a mobilidade. Por último, foi 

também desenvolvido um projecto de conjunto de princípios comuns europeus para a validação 

das competências não formais e informais” (EF2010 – 1R, p.5), encontrando-se ainda em 

estudo um projecto comum que visa “associar os quadros nacionais de qualificações ao quadro 

europeu de qualificações (QEQ)” (EF2020 – 1R, p.17). 
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 Estas propostas uniformizantes compreendem-se num quadro mais amplo que integra a 

criação do Espaço Europeu de Educação e Formação e o Espaço Europeu do Ensino Superior, 

onde se enquadram a promoção da mobilidade, da qualidade e de sistemas internacionais de 

avaliação e, a jusante, o estabelecimento de um espaço concorrencial para esses sectores de 

ensino pelo que se impõe uma uniformização como base para aferir a qualidade em termos 

comparativos. 

A nível dos ensinos básico e secundário surge uma referência à introdução da dimensão 

europeia da educação no currículo nacional “alguns países (…) já dispõem de uma dimensão 

europeia ou internacional enquanto parte explícita do currículo nacional, outros procuram 

introduzir as reformas legislativas necessárias nesse sentido” (EF2010 – 2R, p.6).  

Aparentemente, ao nível dos ensinos básico e secundário as directivas europeias 

parecem ser mais dispersas e transversais, no entanto, coligindo-se as orientações 

anteriormente analisadas e que são vertidas num currículo nacional, designadamente a definição 

de oito competências essenciais, a identificação de algumas competências transversais, o 

estabelecimento dos conhecimentos básicos, a aprendizagem centrada nas competências e o 

uso de instrumentos de avaliação das mesmas, infere-se um modelo curricular comum que será 

reinterpretado pelas estruturas educativas de cada Estado-membro que introduzirá as diferenças 

e especificidades nacionais. 

 Os relatórios nacionais identificam um currículo nacional para o ensino básico, assim 

explica-se que a “a reorganização curricular, iniciada em 2001, definiu um novo paradigma 

curricular que pressupõe um diferente modo de organizar o processo educativo. (…) Definiu-se, 

assim, o Currículo Nacional do Ensino Básico contemplando as competências a desenvolver e os 

tipos de experiências educativas que devem ser proporcionadas a todos, bem como, as áreas e 

componentes curriculares” (RN2009, p.3), e ao nível do ensino secundário o “estabelecimento 

das novas matrizes para os currículos dos cursos científico-humanísticos de ensino secundário” 

(RN2009, p.3). 

 E, no âmbito, de uma nova Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo Nacional 

delineada pelo Ministério da Educação no ano de 2009, surge o Projecto Metas de 

Aprendizagem que se traduzem “na identificação das competências e desempenhos esperados 

dos alunos, no entendimento que tais competências e desempenhos evidenciam a efectiva 

concretização das aprendizagens em cada área ou disciplina e também as aprendizagens 

transversais preconizadas nos documentos curriculares de referência” (RN2011, p.5). 
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 Quer a definição de um currículo nacional nos termos enunciados, quer o Projecto Metas 

de Aprendizagem configuram ao nível da prescrição uma tendência uniformizante, definindo-se 

com rigor as aprendizagens e as competências a serem proporcionadas a todos e os 

desempenhos expectáveis. 

 O indicador 6.2. interpela “Quais as iniciativas que promovem a definição e o 

controlo do conteúdo da aprendizagem?”. 

 O relatório europeu de 2006 refere que muitos países “através da reforma dos currículos 

nacionais e dos programas de estudo, [procuram] garantir, desta forma, a aquisição de 

competências transversais essenciais para todos (…) e impedir que os jovens – em especial, 

provenientes de grupos sociais desfavorecidos – abandonem precocemente o ensino” (EF2010 

– 2R, p.4), e dessa forma combater o abandono escolar precoce. 

 Surgem também referências no ensino superior a uma “definição dos resultados da 

aprendizagem” [EF2010 – 3R, p.3] e a uma “actualização dos métodos de avaliação” (EF2010 

– 4R, p.2), pois torna-se prioritária a produção de resultados em termos de conhecimentos, 

competências, aptidões, e a sua avaliação segundo critérios estandardizados, preferencialmente 

internacionais, de modo a introduzir os elementos comparativo e competitivo. 

 O relatório de 2010 informa que “na sequência dos resultados obtidos por muitos 

Estados-Membros no estudo PISA 2006, resultados esses que foram considerados medíocres, 

vários países criaram estratégias ou planos de acção para aumentar os níveis das aptidões de 

base, em particular no domínio da leitura, da matemática e das ciências” (EF2010 – 4R, p.2). 

 Deduz-se que as instituições europeias cientes de que a definição do conteúdo da 

aprendizagem está fora da sua área de intervenção, logo sujeita a contestação/rejeição, optam 

por uma acção camuflada recorrendo à divulgação das boas práticas de alguns países. Assim, 

julgam pertinente a definição de um currículo nacional centrado nas competências essenciais, a 

definição dos resultados de aprendizagem (que permitem controlar o conteúdo do que se ensina 

e aferir a eficácia de quem ensina e a eficiência de quem aprende, instituindo-se mecanismos de 

prestação de contas), a actualização dos métodos de avaliação e a utilização dos resultados para 

proceder à implementação de programas de intervenção focados na sua melhoria. Estabelece-se 

um controlo mensurável da qualidade final do produto, centrando-se nos “dados de saída”, 

sendo o processo simplesmente negligenciado, ou melhor, ignorado. 

 As autoridades nacionais referem que a legislação que “entrou em vigor em 2001, para 

além de definir o Currículo Nacional do Ensino Básico, contempla ainda os princípios, medidas e 
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implicações de aspectos como o desenvolvimento das competências, a avaliação das 

aprendizagens dos alunos, assim como a organização e a gestão do currículo” (RN2005, p.19), 

tendo “como elemento central a definição de um conjunto de saberes e competências gerais, de 

carácter estruturante, a desenvolver em todas as crianças abrangidas pela escolaridade 

obrigatória de 9 anos” (RN2005, pp.18-19), tendo-se também procedido “a uma ampla reforma 

dos seus currículos e modos de organização e funcionamento, no âmbito da qual se reforçou a 

importância atribuída à aquisição de capacidades de aprender a aprender” (RN2005, p.18). 

 A educação pré-escolar não escapa a esta necessidade e definiu-se orientações 

curriculares, assim “iniciou-se em 2007 uma intervenção que pretende imprimir uma maior 

qualidade às ofertas do ponto de vista dos conteúdos por um lado, e, por outro lado, visa 

aproximar a educação pré-escolar do 1.º ciclo do ensino básico assumindo para a mesma, do 

ponto de vista das orientações curriculares, prioridades semelhantes às atribuídas ao ensino 

básico” (RN2007, p.11). 

 Pretende-se com estas reorganizações curriculares contribuir “para a coerência e 

sequencialidade entre os níveis e ciclos de ensino e a articulação destes, a integração do 

currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o elemento regulador do 

ensino/aprendizagem” (RN2011, p.14). Esse processo culmina com o Projecto Metas de 

Aprendizagem que “consiste na concepção de referentes de gestão curricular para cada 

disciplina ou área disciplinar, em cada ciclo de ensino não superior, desenvolvidos na sua 

sequência por anos de escolaridade, incluindo ainda metas finais para a Educação Pré-escolar” 

(RN2011, p.5). 

 Fica assim exposta a definição e controlo do conteúdo das aprendizagens desde o 

ensino pré-escolar até ao final de ensino básico, através da imposição de um currículo nacional 

que determina saberes e competências gerais, os modos de desenvolvimento das competências 

e de avaliação das aprendizagens, processo que se consolida com a definição das metas por 

disciplina ou área disciplinar e por ano de escolaridade, as quais contemplam as competências e 

os desempenhos, ou seja, os resultados esperados pela aprendizagem, que a avaliação aferirá, 

regulando alunos, professores e escolas, consolidando o controlo central sobre o que se aprende 

e quando se aprende. 

 Atendendo a que os manuais escolares reinterpretam o currículo prescrito e são mais 

(re)conhecidos e manuseados pelos professores do que diploma que o oficializa, optou-se pela 

“concretização do novo modelo de avaliação e certificação de manuais escolares” (RN2007, 
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p.4), tendo-se deliberado a sua avaliação e certificação “por comissões de peritos ou por 

entidades especialmente acreditadas para o efeito” (RN2011, p.54), assegurando-se, dessa 

forma, a perfeita conformidade dos manuais com o prescrito oficialmente, embora a prédica 

oficial frise que a intenção é garantir a sua qualidade e reduzir os encargos das famílias. 

 Tendo em conta a prática curricular e para conformá-la ao prescrito, é necessário 

garantir que os professores ensinam o que deve ser ensinado, por isso, a formação dos 

docentes também é considerada nesta visão de controlo, assim é anunciado que “está a ser 

definido um novo quadro de referência para a formação contínua de professores que visa definir 

não só critérios de financiamento, mas também de avaliação, certificação e creditação em áreas-

chave de intervenção. Mantêm-se as prioridades de formação sobretudo em áreas relativas às 

didácticas específicas do ensino da matemática, da língua portuguesa e das ciências” (RN2007, 

p.12) e dessa forma encerra-se o círculo regulador. 

 Em suma, o poder central delimita os conteúdos de ensino e aprendizagem e os 

mecanismos de aferição dos resultados da aprendizagem através da imposição de um currículo 

nacional e de metas, definindo-se as competências, os tipos de experiências educativas, as áreas 

e componentes curriculares, os desempenhos esperados, competindo à avaliação certificar se foi 

ensinado e aprendido com sucesso o que foi preconizado. E para que não haja desvios ou fugas 

no plano da realização do currículo, os manuais escolares submetem-se a um processo de 

certificação, tal como a formação contínua de professores cuja certificação e financiamento se 

correlaciona com o seu conteúdo que deve preferencialmente incidir nas didácticas específicas. 

 

2.3.7. PROCEDIMENTOS DE VOCACIONALIZAÇÃO 

 A subcategoria “Procedimentos de vocacionalização” identifica as iniciativas de 

vocacionalização e os seus propósitos (“Quais as iniciativas de orientação vocacional e quais os 

seus fins?”). 

 É manifesto o desejo europeu de “incentivar as crianças e os jovens a ter maior 

interesse pelas ciências e pela matemática” (PT2002, p.9), aliás, a mensagem é “aumentar o 

interesse pela matemática, pelas ciências e pela tecnologia desde uma idade precoce” (PT2002, 

p.10) e tomar medidas para motivar “em especial as raparigas, a empreender estudos e 

carreiras científicos e técnicos” (EF2010 – 1R, p.9). Essa focalização no aumento do contingente 

de alunos nessas áreas compreende-se face à carência de diplomados em áreas consideradas 

chave ao desenvolvimento da sociedade e economia baseadas no conhecimento. Nesse sentido, 
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os serviços de orientação escolar e profissional são convocados a empreender acções de 

promoção, competindo-lhes “motivar, a curto e a médio prazo, mais jovens para que optem por 

estudos e carreiras no domínio da matemática, das ciências e da tecnologia, nomeadamente 

carreiras de investigação e disciplinas científicas onde há falta de pessoal qualificado, numa 

perspectiva a curto e médio prazo, especialmente através da concepção de estratégias de 

orientação escolar e profissional” (PT2002, p.10). 

 Atendendo à relevância do serviço que prestam, “o papel, a qualidade e a coordenação 

dos serviços de informação e de orientação deverão ser reforçados” (EF2010 – 1R, p.10) e, 

também, direccionados para “apoiarem a aprendizagem em todas as idades e numa variedade 

estabelecimentos de ensino” (EF2010 – 1R, p.10), sendo ainda reclamada a sua acção no 

ensino superior, uma vez que “são muitos os estudantes que abandonam o ensino superior. A 

orientação e o aconselhamento em matéria de educação e de possibilidades de carreira, que 

ajudam a manter a motivação para concluir os estudos, são essenciais para evitar e reduzir o 

risco de abandono escolar” (EF2020 – 1R, p.12). 

 Perante as necessidades de quadros qualificados e diplomados nas áreas nomeadas 

estratégicas ao desenvolvimento e competitividade da sociedade e economia do conhecimento, 

como são as áreas das ciências, matemática e tecnologia, faz-se a apologia de acções que 

(re)orientem desde cedo os jovens para essas áreas, designando-se os serviços de orientação 

escolar e profissional para essa função, sendo-lhes também acometido o papel de motivar para a 

aprendizagem ao longo da vida e para a conclusão de estudos de nível superior. Desta forma, o 

percurso escolar elegido não será fruto de uma orientação e escolha pessoal e livre, mas fruto 

de uma “escolha” coagida por necessidades exteriores ao sujeito. 

 As autoridades nacionais explicam que “em Portugal, os sistemas de informação e 

orientação escolar e profissional são essencialmente assegurados por estruturas enquadradas 

nos ministérios que têm tido a tutela das áreas da educação e do emprego e formação 

profissional. No âmbito da articulação entre estes dois ministérios, tem vindo, cada vez mais, a 

ser considerado fundamental o desenvolvimento integrado dos serviços responsáveis neste 

domínio que actuam nas escolas, nos centros de formação profissional e nos centros de 

emprego, por forma a apoiar as escolhas escolares e profissionais dos jovens e adultos, 

motivando-os para as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, foram já 

identificados como grandes necessidades, quer a aproximação da informação e orientação 
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profissional ao cidadão, quer a criação de serviços integrados de mediação, sobretudo para os 

grupos de população mais desfavorecidos” (RN2005, pp.19-20). 

 Entretanto, os serviços foram reorganizados de modo a “abranger igualmente toda a 

população da Iniciativa Novas Oportunidades, pelo que se tratarão verdadeiramente de serviços 

de orientação ao longo da vida” (RN2011, p.5). 

 Depreende-se a intencionalidade nacional de utilizar os serviços de orientação escolar e 

profissional em favor da estratégia de aprendizagem ao longo da vida com um enfoque maior 

nos jovens e adultos. 

 Em termos de áreas de estudo, também, há um enfoque nas ciências e matemática, 

não tanto no sentido de aumentar o número de alunos que escolhem essas áreas, mas de 

minorar o seu insucesso, sendo também incluída no lote a língua materna, assim prevê-se 

“apoio escolar aos alunos com resultados insuficientes nas disciplinas de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências” (RN2011, p.20) e o apoio ao desenvolvimento de “Projectos de Escolas 

que tenham como objectivo central a melhoria das aprendizagens e, consequentemente, os 

resultados em Matemática dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico” (RN2011, p.52). 

 

2.3.8. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 A subcategoria “Procedimentos de avaliação” caracteriza o processo de avaliação, 

intervenientes e propósitos (“Quem e como avalia, o quê, e com que finalidades?”). 

 Declaram as instituições europeias que “há provas crescentes de que a avaliação 

contribui de forma inegável para uma aprendizagem eficaz e uma maior motivação” (EF2010, 

4R, p.3), tendo-se constatado que “a maior parte dos países recorre actualmente a critérios 

mínimos e avaliações centralizadas para avaliar a aquisição de competências essenciais numa 

base comparável, pelo menos no ensino geral” (EF2010 – 4R, p.3). Pelo que se propõe a 

inventariação de “estratégias de desenvolvimento que visem o desempenho das escolas, não só 

em matéria de capacidade para incentivar os alunos para o estudo das ciências da natureza, das 

tecnologias e da matemática, mas também no ensino destas matérias” (PT2002, p.10), bem 

como o recurso à “auto-avaliação destinada a melhorar a qualidade da educação ministrada” 

(PT2002, p.11). 

 Atenção particular é devotada à avaliação das competências “é necessário validar as 

competências-chave através de instrumentos apropriados” (PT2002, p.8), designadamente ao 

nível do ensino e formação profissional, destacando-se a necessidade de “divisar formas de 
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avaliar e registar as competências, aptidões e atitudes transversais que são pertinentes para o 

acesso ao emprego e a prossecução da aprendizagem” (EF2010 – 4R, p.6), salientando-se que 

“convém analisar de forma mais aprofundada e explorar a experiência dos países que optaram 

por metodologias complementares, como avaliações interpares, carteiras de conhecimentos, 

planos de aprendizagem individual e/ou de avaliação escolar e avaliação com base em trabalhos 

de projecto” (EF2010 – 4R, p.3), procurando-se “desenvolver meios de validação oficial de 

experiências de aprendizagem não formal” (PT2002, p.12) e “informal” (EF2010 – 3R, p.2). As 

autoridades europeias apresentam o caso português como exemplo de uma boa prática no 

campo da validação das competências anteriormente adquiridas: “em Portugal, foi criada em 

2000 uma rede de âmbito nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (CRVCC). Actualmente, está em tramitação o processo de validação para cerca de 

250 000 adultos. Os centros procedem à avaliação e validação de competências no que diz 

respeito a qualificações específicas. O processo de certificação inclui um exame por um júri 

externo e formação complementar, se necessário” (EF2010 – 3R, p.2). 

 No juízo europeu, a avaliação cumpre três propósitos bem definidos e interligados, 

propiciar uma aprendizagem eficaz, melhorar a motivação quer de aprendentes quer de 

ensinantes, e desse modo contribuir para a qualidade da educação. Entendem que, ao nível do 

sistema de educação, a avaliação deve ser centralizada e aferir numa base comparável a 

aquisição das competências essenciais, subentende-se uma avaliação padronizada através de 

exames ou provas a nível nacional. O desempenho das escolas também deve ser escrutinado, 

com destaque para o modo como se ensina e motiva os alunos nas três áreas estratégicas, 

ciências, tecnologia e matemática. Ao nível do ensino e formação profissional é conferida uma 

maior flexibilidade em termos de instrumentos e modalidades de avaliação, mantendo-se, 

porém, a ênfase na aquisição das competências na aprendizagem formal e na validação das 

competências adquiridas na aprendizagem não formal e informal. 

 Advogam as autoridades nacionais que a avaliação permite “garantir a credibilidade do 

desempenho dos estabelecimentos de educação e de ensino; (…) promover uma cultura de 

melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do sistema educativo e 

dos projectos educativos” (RN2005, p.14). Sendo assim, a avaliação “deverá abranger não só os 

desempenhos dos alunos, mas também o currículo nacional, os educadores e professores, as 

escolas e os serviços técnicos que as apoiam, segundo critérios de resultados, eficiência e 

equidade” (RN2005, p.15). Pretende-se instituir uma cultura de avaliação centrada no 
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desempenho e nos resultados, isto é, a performance de alunos, professores e escolas e que se 

assume como garante de credibilidade e selo de qualidade das instituições de educação e 

formação. 

 A fim de avaliar as escolas básicas e secundárias “será lançado um programa nacional, 

devendo a avaliação ter consequências, quer para premiar as boas escolas, quer para torná-las 

referenciais para toda a rede, quer para apoiar, nos seus planos de melhoria, através da 

celebração de contratos-programa, as escolas com mais dificuldades” (RN2005, p.15), 

permitindo, assim, sequenciar as escolas e, certamente, as escolas com boa avaliação passarão 

a seleccionar os seus alunos para manter o seu estatuto, introduzindo-se desse modo o 

elemento competitivo no sistema educativo. 

 No relativo à avaliação dos alunos: “no que se refere ao 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 

[ISCED1), o sistema de avaliação externa dos alunos assenta na realização de provas de aferição 

aplicadas ao universo de alunos dos 4.º e 6.º anos de escolaridade e incidem sobre os 

conteúdos programáticos e as competências consagrados no Currículo Nacional. (…) Apesar de 

não terem qualquer efeito na progressão dos alunos para o ciclo de escolaridade subsequente, o 

desempenho dos alunos nas provas de aferição constitui um elemento informativo, de que os 

professores e escolas dispõem, para o processo de avaliação dos seus alunos. Paralelamente, 

contribuem para a auto-avaliação e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos professores” 

(RN2009, p.14)262. Na conclusão do ensino básico (ISCED2), entre os elementos a considerar na 

avaliação sumativa incluem-se “os exames nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática. A 

classificação obtida nestes exames, cuja elaboração é da responsabilidade do Gabinete de 

Avaliação Educacional (GAVE) do ME, representa 30% da classificação final. A avaliação sumativa 

dá origem a uma tomada de decisão sobre o percurso do aluno, nomeadamente sobre a 

aplicação de medidas correctivas do seu percurso escolar ou apoios suplementares. Cabe aos 

docentes do conselho de turma acompanhar de forma sistemática/monitorizar o 

desenvolvimento e avaliação do desenvolvimento das competências, podendo delinear planos de 

recuperação e de acompanhamento nos casos dos alunos que encontram dificuldades em 

atingir os níveis de competências delineadas para esses alunos” (RN2009, p.14)263. No ensino 

secundário (ISCED 3), os exames nacionais têm “uma função certificadora das aprendizagens e 

                                                
262 Entretanto, estas provas evoluíram para exames nacionais que a linguagem oficial suaviza através do termo “provas 
nacionais” e com impacto na avaliação final dos alunos. No ano lectivo 2012-2013 todos os alunos do 4.º e 6.º anos realizaram 
essa prova nas disciplinas de Português e de Matemática. 
263 Existem planos da tutela para estender a realização dessas provas a outras disciplinas. 
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das competências. Este princípio aplica-se, em regra, aos cursos científico-humanísticos, oferta 

vocacionada para o prosseguimento de estudos de nível superior” (RN2009, p.14)  

 O traço comum na avaliação do final de ciclo dos alunos é a centralização e 

padronização do processo, assumindo a avaliação no final do 3.º Ciclo e no ensino secundário 

uma função certificadora das aprendizagens e competências, enquanto que no 1.º e 2.º Ciclos, 

embora as provas incidam sobre aprendizagens e competências, a função é meramente 

informativa, dando nota das práticas pedagógicas imprimidas ao processo de ensino e 

aprendizagem. Somam-se ainda outros propósitos a essa avaliação, “as provas de aferição no 

1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico e os exames nacionais no 3.º ciclo do ensino básico bem como 

os exames nacionais do ensino secundário (…) permitem recolher dados relevantes sobre os 

níveis de desempenho dos alunos no que respeita às aprendizagens, apoiando o processo de 

tomada de decisão relativamente ao estabelecimento de políticas destinadas a desenvolver e 

adequar os currículos à aquisição do grau esperado para a aquisição das competências-chave 

pelos alunos, incluindo as transversais” (RN2009, p.16), alega-se, pois, que os resultados das 

aprendizagens servem de evidência para a formulação das políticas curriculares. Aliás, a 

formulação de uma política baseada em evidências proporcionadas pelos resultados é assumida: 

“a monitorização do Sistema Educativo e alguns projectos de avaliação externa da eficácia dos 

mesmos realizados no plano interno ou por recurso a organizações internacionais indicia a 

importância que o Governo confere à política de avaliação de resultados na tomada de decisão, 

incluindo no que se refere às competências essenciais” (RN2009, p.16). 

 São ainda salientados outros instrumentos de avaliação, assim: “ainda no quadro da 

educação geral, é de referir a introdução de testes intermédios, enquanto instrumentos de 

avaliação disponibilizados pelos Ministério da Educação ao longo do ano lectivo. Têm como 

objectivos: (i) permitir a cada professor aferir o desempenho dos seus alunos por referência a 

padrões de âmbito nacional, (ii) ajudar os alunos a uma melhor consciencialização da 

progressão da sua aprendizagem, tendo em conta estes padrões e, complementares, (iii) 

assegurar a sua progressiva familiarização com instrumentos de avaliação externa, processo a 

que estarão sujeitos no final do 3.º ciclo, no caso do ensino básico, ou no ano terminal das 

disciplinas do ensino secundário (…). A aplicação dos testes intermédios é facultativa” (RN2009, 

p.14). De entre os objectivos que justificam esse tipo de testes, aquele que parece pesar mais 

na adesão é o facto de constituírem um instrumento de socialização com o formato utilizado nos 

exames e provas nacionais e cujo modelo é replicado em contexto de avaliação interna (e pelas 
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editoras que através de múltiplas versões de cadernos de preparação para os exames potenciam 

os seus lucros), com o propósito de formatar os alunos de modo a (re)produzirem os resultados 

desejados aquando da realização dos exames e provas finais, resultados que servirão de base a 

um ranking de escolas que os meios de comunicação, mediante dados libertados pelo Ministério 

da Educação, tratam de elaborar e colocar sob escrutínio público. 

 Relativamente à avaliação no sistema de ensino e formação profissionais, esta “incide 

sobre as aprendizagens efectuadas e competências adquiridas, de acordo com os referenciais de 

formação aplicáveis, destinando-se: (i) a informar o formando sobre os progressos, as 

dificuldades e os resultados obtidos ao longo do processo formativo; (ii) identificar as 

dificuldades ou lacunas na aprendizagem individual e insuficiências no processo de ensino-

aprendizagem e encontrar soluções e estratégias pedagógicas que favoreçam a recuperação e o 

sucesso dos formandos; e (iii) a certificar as competências adquiridas pelos formandos com a 

conclusão de um percurso. A avaliação faz parte integrante do processo formativo e tem como 

finalidade confirmar os saberes e as competências adquiridas ao longo deste processo, 

compreendendo uma avaliação formativa e uma avaliação sumativa. (…) a avaliação sumativa - 

intermédia e final – visa servir de base de decisão sobre a certificação” (RN2009, p.15), isto é, a 

avaliação tem uma feição certificadora das competências e saberes. 

 Para os adultos portadores de baixos níveis de escolaridade ou qualificação profissional 

foi criado “o Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(Sistema RVCC), destinado a pessoas adultas, maiores de 18 anos, sem a escolaridade básica 

(…), constitui uma forma de dar oportunidades a todos os cidadãos (e, em particular, aos 

adultos que possuem níveis mais baixos de qualificação escolar e profissional) de verem 

reconhecidas, validadas e certificadas as competências e conhecimentos que, nos mais variados 

contextos, de modo não-formal ou informal, foram adquirindo ao longo do seu percurso de vida” 

(RN2005, p.19). Este sistema permite validar e certificar as competências adquiridas na 

aprendizagem não formal e informal, permitindo uma escolarização apressada. 

 Independentemente do percurso educativo ou formativo, a avaliação incide sobre a 

aquisição de competências e aprendizagens, tem uma função certificadora e centra-se nos 

resultados, colocando o currículo sob escrutínio e consumando uma visão utilitarista da 

educação junto dos aprendentes e famílias. 
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2.3.9. CONCEITO SLOGAN 

 A subcategoria “Conceito slogan” identifica a divisa que modela o discurso nos 

documentos oficiais europeus e nacionais (“Qual a divisa que estrutura a política curricular?”). 

 O discurso europeu salienta que “o desenvolvimento dos sistemas de educação e de 

formação, no contexto de uma aprendizagem ao longo da vida e numa perspectiva mundial, tem 

sido crescentemente reconhecido como factor crucial para o futuro da Europa na era do 

conhecimento” (PT2002, p.4), o que torna imperativo “fazer da aprendizagem ao longo da vida 

uma realidade concreta” (EF2010 – 1R, p.1), consequentemente, “a aprendizagem ao longo da 

vida é o princípio orientador das políticas de educação e de formação” (EF2010 – 1R, p.9). A 

concretização desse princípio impele a acções concretas: “as novas necessidades em matéria de 

aprendizagem ao longo da vida exigem reformas radicais e a aplicação de estratégias nacionais 

verdadeiramente abrangentes, coerentes e concertadas, tendo em conta o contexto europeu” 

(EF2010 – 1R, p.9). 

 Deliberam as instituições europeias que “a cooperação europeia a desenvolver até 2020 

no domínio da educação e da formação deverá ser estabelecida no âmbito de um quadro 

estratégico que englobe os sistemas de educação e de formação no seu todo numa perspectiva 

de aprendizagem ao longo da vida. Efectivamente, a aprendizagem ao longo da vida deverá ser 

considerada um princípio fundamental subjacente a todo o quadro, o qual deverá incluir a 

aprendizagem em todos os contextos, - formal não-formal e informal – e a todos os níveis: desde 

a educação pré-escolar e escolar até ao ensino superior, educação e formação profissionais e 

educação de adultos” (EF2020, p.3). 

 A “Aprendizagem ao longo da vida” consolida o seu protagonismo teórico e conceptual, 

assumindo-se como divisa das políticas educativas e curriculares, impondo, em termos 

discursivos, reformas profundas nos sistemas de educação e formação europeus. A 

aprendizagem ao longo da vida responde às necessidades de uma sociedade e economia 

alicerçadas no conhecimento que exigem cidadãos cognitivos (munidos de conhecimentos, 

competências e aptidões) em permanente desenvolvimento e actualização das suas 

competências, as quais replicam as necessidades conjunturais de índole social e económica. 

Trata-se de uma aprendizagem que não tolera limites espaciais nem temporais, desenvolve-se 

em qualquer ambiente, ao longo do percurso de vida activa de cada indivíduo. Torna-se num 

desígnio pessoal (garante de empregabilidade), social (garante de coesão), económico (garante 

de capacitação do capital humano) e político (garante legitimador das medidas preconizadas). 
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 Também as autoridades nacionais propõem-se a “promover uma cultura de 

aprendizagem ao longo da vida” (RN2007, p.15), tendo delineado “uma estratégia nacional em 

matéria de aprendizagem ao longo da vida, apresentada como quadro global de referência, de 

natureza prospectiva e estratégica, para o desenvolvimento dos sistemas de educação e 

formação” (RN2005, pp.17-18), que “pretende atingir todos os escalões etários e incluir todas 

as formas de educação, de formação e de aprendizagem em meio formal, informal e não-formal, 

fazendo jus à definição de ALV como processo em que cada cidadão aprende ‘do berço ao 

túmulo’.” (RN2007, p.2). 

 Apresentada como medida inserida na estratégia nacional de aprendizagem ao longo da 

vida é a “abertura das escolas ao movimento de Aprendizagem ao Longo da Vida, com grande 

investimento na disponibilização de professores, formadores, mediadores, profissionais de 

diversa natureza e formação” (RN2009, p.4). No relatório nacional de progressos de 2011, o 

balanço efectuado é que “Portugal, nos últimos anos tem, efectivamente, protagonizado 

alterações nos sistemas de educação e formação que incorporam, em si, uma estratégia de 

aprendizagem ao longo da vida (ALV). Neste contexto, destaca-se o Sistema Nacional de 

Qualificações, a prossecução e reafirmação das medidas adstritas à iniciativa Novas 

Oportunidades, o Quadro Nacional de Qualificações, as iniciativas no âmbito do ensino pré-

escolar, básico e secundário e as intervenções no ensino superior” (RN2011, p.16). 

 Os responsáveis nacionais sob a divisa da “Aprendizagem ao Longo da Vida” esboçam 

uma estratégia nacional que ambiciona impregnar com a sua essência todas as modalidades de 

aprendizagem e níveis de ensino. Porém, as acções implementadas focalizam-se sobretudo na 

Iniciativa Novas Oportunidades, isto é, em termos teóricos a divisa é abraçada e elevada ao 

estatuto de “Estratégia Nacional”, mas na sua aplicabilidade tem tido um uso restrito, focado 

principalmente na qualificação dupla (escolar e profissional) de jovens e adultos, ou seja, na 

comutação de défices de escolarização através da mensagem que nunca é tarde para aprender, 

não encontrando ainda reflexos nos outros níveis de educação, designadamente na execução de 

uma estratégia em que a aprendizagem seja um processo apreendido precocemente, 

desenvolvido de forma natural, tornando-se intrínseco ao individuo, desenvolvido em etapas 

cumulativas e factor de realização, emancipação pessoal, de progresso cultural e social, e, não 

apenas, de integração económica e profissional. 
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2.3.10. REFERENTES CONCEPTUAIS 

 A subcategoria “Referentes conceptuais” enuncia os interesses que impregnam o 

discurso presente nos documentos europeus e nacionais analisados (“Quais as lógicas 

subjacentes à política curricular?”). 

 Argumentam as instituições europeias que “os desafios decorrentes da evolução 

demográfica e a necessidade de actualizar e desenvolver periodicamente aptidões capazes de 

dar resposta às alterações da situação económica e social implicam que a aprendizagem se 

desenrole ao longo da vida e que os sistemas de educação e formação se adaptem melhor à 

mudança e se tornem mais abertos ao mundo exterior” (EF2020, p.3), isto é, os sistemas de 

educação e formação têm de se tornar mais flexíveis, inclusivos e reactivos às mudanças sociais 

e económicas, o que implica promover “a adopção de políticas e práticas de educação e 

formação baseadas em dados concretos” (EF2020, p.4), pois, acredita-se que esses dados 

exprimem a fiabilidade e validade das medidas adoptadas e das acções implementadas. 

 Sublinha-se ser necessário “que as escolas assumam de forma mais explícita, como 

objectivo inerente à sua missão, a responsabilidade de preparar os alunos para o 

prosseguimento da aprendizagem” (EF2010 – 4R, p.2) e que se abram “a actividades que 

ultrapassem o âmbito escolar e envolvam empregadores, organizações de juventude, agentes 

culturais e a sociedade civil” (EF2010 – 4R, p.3), ou seja, as escolas precisam de banir os riscos 

de abandono escolar e de insucesso de modo a motivarem para o prosseguimento de estudos e 

têm de promover ambientes de aprendizagem abertos e receptivos à participação e às 

necessidades, desenvolvimentos e estímulos da sociedade e da economia. 

 A ligação entre os sistemas de educação e formação e o mercado laboral é também 

arguida, declara-se que “urge desenvolver uma ‘linguagem’ comum que estabeleça a ligação 

entre os mundos da educação e formação e do trabalho, a fim de que tanto os cidadãos como 

os empregadores possam avaliar com mais facilidade em que medida as competências 

essenciais e os resultados da aprendizagem são pertinentes para as tarefas e as profissões em 

causa, o que virá também facilitar a mobilidade profissional e geográfica dos cidadãos” (EF2010 

– 4R, p.6) e obriga à “existência de laços mais estreitos com a vida activa e a indústria em todo 

o sistema educativo e de formação” (PT2002, p.9).  

A partilha dessa linguagem já é visível na fácil penetração de vocábulos do mundo 

empresarial no sistema educativo como é o caso flagrante dos termos competências, qualidade, 

eficácia, eficiência, capital humano, inovação, flexibilidade, mobilidade, empreendedorismo, 
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gestão, prestação de contas, que pululam nos textos orientadores das políticas educativas e 

curriculares, faltando apenas alcançar o pleno que será a inclusão da preparação para o 

mercado laboral e para a empregabilidade como área curricular. O que se coaduna com a 

premissa que “desenvolver o espírito empresarial é importante para os indivíduos, para a 

economia e para a sociedade em geral” (PT2002, p.14), materializada na proposta de 

“promover o espírito de iniciativa e a criatividade em todo o sistema de educação e de formação 

por forma a desenvolver o espírito empresarial” (PT2002, p.14).  

Entretanto, as boas práticas partilhadas por alguns países europeus revelam que 

“multiplicam-se os exemplos de promoção do espírito empresarial através da criação de 

parcerias com empresas ou de mini-empresas geridas por estudantes. Os intercâmbios mostram 

que estas experiências devem ser complementadas por acções que incentivem a tomada de 

iniciativa, a criatividade e a inovação nas escolas” (EF2010 – 4R, p.3), pois “os estudos 

demonstram que a melhoria do nível de ensino pode trazer grandes benefícios a longo prazo e 

gerar crescimento e emprego na União Europeia” (EF2020 – 1R, p.10) e, justifica-se, desse 

modo a atenção especial atribuída “às sinergias entre a educação, a investigação e a inovação” 

(EF2020, p.5), isto é, ao desenvolvimento do triângulo do conhecimento, sendo relevante 

“garantir o contributo das universidades para a competitividade, o emprego e o crescimento” 

(EF2010 – 2R, p.4). 

 É clara a intenção de subjugar os sistemas de educação e formação às necessidades 

contingentes e de curto/médio prazo da sociedade e economia alicerçadas no conhecimento. As 

políticas curriculares devem conformar-se a essas necessidades, e à sua elaboração e 

justificação presidem os dados concretos baseados nos resultados, a investigação educacional é 

substituída pelo pragmatismo educacional. A educação designada um dos lados do triângulo do 

conhecimento é responsabilizada pelo desenvolvimento do espírito de iniciativa, da criatividade, 

da inovação, do empreendedorismo/espírito empresarial e pela indução da aprendizagem ao 

longo da vida e a sua provisão, desenvolvendo e actualizando as competências essenciais, os 

saberes e aptidões, numa atitude responsiva e responsável face aos imperativos do mercado 

laboral, do mundo empresarial e da economia em geral e inscritos na política curricular. 

 As autoridades nacionais confirmam a elaboração das políticas com base em dados 

colhidos em estudos comparativos com sede na UE e na OCDE “a informação quantitativa e 

comparativa trabalhada e divulgada no quadro da União Europeia, mas também noutras 

organizações internacionais, designadamente a OCDE, tem tido naturalmente impacto no 
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diagnóstico da situação nacional e, como tal, na definição das políticas de educação e formação 

em Portugal” (RN2005, pp.6-7), a que se associa a promoção de uma cultura de avaliação, 

alegadamente com o propósito de promover a qualidade: “nos últimos anos, no quadro da 

promoção da qualidade da educação e da formação, tem vindo a ser atribuída uma importância 

crescente à definição e implementação de políticas de avaliação, a diferentes níveis dos sistemas 

educativos e de formação” (RN2005, p.14). Assim, os dados de estudos comparativos 

internacionais fornecem os fundamentos práticos para as políticas a implementar. 

 O estabelecimento de uma aliança entre o sistema de educação e formação e o 

mercado laboral também é adoptada pelos responsáveis nacionais que reconhecem “a 

importância fundamental de se estabelecer uma relação estreita entre o PNE [Programa 

Nacional de Emprego] e aquela estratégia [de aprendizagem ao longo da vida], sendo dado um 

destaque especial à melhoria da qualidade da educação básica, à expansão e diversificação da 

formação inicial de jovens, bem como às medidas tomadas e a tomar em matéria de educação e 

formação de adultos” (RN2005, p.16). 

 Em suma, o discurso nacional é impregnado pela urgência em “garantir a qualificação 

das novas gerações para as exigências do espaço europeu, aumentando a eficiência do sistema 

educativo e combatendo o insucesso escolar e a saída precoce do sistema educativo, enraizando 

uma cultura de avaliação” (RN2007, p.15). A lógica subjacente é conciliar os desígnios europeus 

com as necessidades nacionais (vide ANEXO IV), porém enquanto a Europa persegue o sonho de 

uma economia baseada no conhecimento dinâmica e competitiva, Portugal procura modernizar-

se através da qualificação da população activa, um dos grandes handicaps nacionais, desejando 

que adicionando a essa qualificação um Plano Tecnológico se produza o curto-circuito que 

permita ao país transitar para uma economia do conhecimento, mas como argúi Santos (2011), 

Portugal e Europa encontram-se em transição para realidades paradigmáticas diferentes, 

Portugal tenta penetrar na segunda modernidade enquanto a Europa já avança para uma 

terceira, e essa assincronia não será, presume-se, ainda desta vez superada. 

 A análise suscitada pela categoria “Conteúdos” permite concluir que de uma forma 

latente, as instituições europeias definem os contornos de uma política curricular, acção que não 

está dentro da sua jurisprudência e, por isso, é realizada através de orientações insinuadas ao 

longo dos Programas EF2010 & EF2020 e dos respectivos relatórios de acompanhamento. 

 A política curricular esboçada tem como referente conceptual a necessidade de dar 

resposta aos desafios impostos pela globalização económica e as decorrentes necessidades de 
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projectar dinamismo e competitividade à sociedade e economia cimentadas no conhecimento, 

alicerçando-se em valores instrumentais e na aliança entre educação, conhecimento e inovação. 

Os conceitos de ensino, instrução, educação e formação são capturados pelo termo 

aprendizagem, que se sustenta na divisa da “Aprendizagem ao Longo da Vida”, a qual se impõe 

como condição e garante de crescimento económico e de coesão social, e como dever individual 

de cada sujeito aprendente, iniciando-se precocemente e desenrolando-se até ao fim da vida 

activa, garantindo a empregabilidade e uma putativa realização pessoal, profissional e social.  

 Entendem os responsáveis europeus que um conjunto de conhecimentos básicos 

(ciências, matemática, tecnologia, línguas estrangeiras, dimensão europeia), a que se somam 

oito competências essenciais e umas tantas transversais, estas vocacionadas para a promoção 

do empreendedorismo e da inovação, constituem os ingredientes base a figurar nos currículos 

nacionais, delineando uma cultura comum a ser adquirida e partilhada por todos, bem como um 

conjunto de experiências praticas que possibilitam o contacto com a vida profissional, cívica e 

cultural, mediante a aprendizagem em contexto laboral, estágios de aprendizagem e acções de 

voluntariado. Assim, o currículo é um produto estandardizado que prescreve os conhecimentos, 

as competências e aptidões que serão escrutinados através de uma avaliação, também ela 

padronizada e com uma função reguladora, certificadora e de prestação de contas, introduzida 

como garantia de uma aprendizagem eficaz e de uma maior motivação, vinga uma visão 

tecnicista do currículo. 

 Quanto aos professores e formadores, centrais no processo de desenvolvimento 

curricular, são responsabilizados pela qualidade do desempenho e resultados dos aprendentes, 

e desse modo sujeitos a um sistema de prestação de contas, sendo objecto e não sujeitos da 

reforma que se preconiza para os sistemas de educação e formação. A sua profissionalidade é 

revisitada, sendo-lhes exigidos comportamentos, conhecimentos, atitudes e valores em 

conformidade com a indecifrável “evolução das suas funções” na sociedade fundamentada no 

conhecimento e com as decorrentes necessidades de transformação dos sistemas de educação 

e formação, sendo recomendadas e indicadas alterações na formação (inicial e contínua), que 

terá de ser de elevada qualidade e assente no princípio da aprendizagem ao longo da vida, 

centrada nos conhecimentos pedagógicos e didácticos. Assim, o desenvolvimento e desempenho 

curricular dos docentes e formadores é objecto de atenção e de intervenção, professando-se um 

modelo de racional-tecnológico que os conforma à função de profissional técnico, insistindo-se 

que a qualidade do seu domínio técnico será reflectido nos resultados. Consuma-se, assim, a 
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desqualificação dos professores e formadores face a uma requalificação imposta e que atende 

aos requisitos da sociedade e da economia baseadas no conhecimento. 

 E, se, por um lado, se procura controlar e normalizar o conteúdo da aprendizagem, a 

formação e acção prática dos docentes e formadores, por outro lado, flexibiliza-se o ambiente de 

aprendizagem (formal, não formal e informal) sob o signo da abertura ao mundo (empresarial e 

do trabalho), perfilham-se orientações pedagógico-metodológicas inovadoras e eficazes 

adaptadas às necessidades de cada aprendente, com recurso massivo às tecnologias de 

comunicação e informação, como se o uso per se provocasse mudanças, são arguidos 

programas de aprendizagem flexíveis e que atendam às necessidades de aprendizagem 

específicas de modo a garantirem o sucesso. Contudo, a flexibilidade defendida responde às 

exigências de treino inicial e flexível de cada aprendente que, apesar de partir de contextos 

diversos, tem de realizar uma escolarização bem sucedida, alicerce para a aprendizagem ao 

longo da vida, não se trata propriamente de igualizar oportunidades de acesso e de sucesso e de 

maximizar a aprendizagem individual, trata-se, sim, de uma necessidade de reduzir os défices de 

qualificação, insucesso e abandono escolar e garantir a aquisição de conhecimentos básicos e 

competências essenciais para se poder operar e (sobre)viver numa sociedade do conhecimento, 

assegurando os mínimos necessários à inclusão social, necessária ao processo de apoio à 

acumulação. Aliás, a promoção de procedimentos de vocacionalização, com a 

instrumentalização dos serviços de orientação escolar e profissional que substituem o apoio (à 

descoberta de uma vocação) pela (re)orientação para os domínios do estudo julgados prioritários 

face às carências da economia, mostram que essa proclamada flexibilidade actua dentro de 

margens utilitárias, e as liberdades individuais são coagidas sub-repticiamente de inúmeras 

formas. 

 Elementos que integram o pensamento neoconservador (aliado dos neoliberais na 

modernização conservadora) são visíveis neste esboço de uma política curricular, 

nomeadamente as iniciativas que incidem no controlo do currículo, definindo uma cultura 

comum, uma avaliação padronizada, o controlo do trabalho dos professores através de 

mecanismos reguladores introduzidos na formação (inicial e contínua) e na imposição de um 

sistema de prestação de contas. 

 A modernização conservadora apodera-se do conceito de mudança/transformação para 

delinear a sua estratégia transformacional sobre os sistemas de educação e formação e, desse 

modo, adaptá-los às inexoráveis necessidades de uma economia globalizada, na qual as 
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economias regionais (como a União Europeia) e nacionais procuram garantir a competitividade 

alicerçada no uso instrumental do conhecimento aplicado à inovação, a performance dos 

sistemas de educação e formação é aquilatado pela performance económica, pelo que um 

espírito contabilístico subjaz à elaboração das políticas curriculares baseadas em evidências e 

atentas às necessidades e desenvolvimentos da economia e da sociedade. 

 No Quadro XXVII são sistematizadas as ideias chave de uma potencial política curricular 

europeia.  

 

 

Quadro XXVII - Esboço de uma Potencial Política Curricular Europeia 
 

SUJEITOS EM PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 
 Garantir a participação de todos os sujeitos entre os 4 e os 64 anos no sistema de educação e formação. 
 Criar sistemas de educação e formação flexíveis, eficazes e abertos ao ambiente que os rodeia e garantir a 

concretização da aprendizagem ao longo da vida através do ensino formal, não formal e informal. 
 Desenvolver uma aprendizagem centrada nas competências. 
 Assegurar nos ensinos básico e secundário:  

o Conhecimentos básicos de matemática, ciências, tecnologia, conhecimento de duas ou mais 
línguas estrangeiras e a dimensão europeia; 

o Oito competências essenciais: Comunicação na língua materna; Comunicação em línguas 
estrangeiras; Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologias; 
Competência digital; Aprender a aprender; Competências sociais e cívicas; Espírito de iniciativa e 
espírito empresarial; Sensibilidade e expressão culturais. 

o Competências-chave: empreendedorismo; criatividade; competências empresariais; inovação; 
aptidões de base em TIC (espírito crítico, noção de risco, considerações de ordem ética e 
jurídica). 

 Assegurar no Ensino e Formação Profissional competências essenciais transversais e aptidões de base: 
numeracia, literacia, competências linguísticas, tecnologias. 

 Assegurar no Ensino Superior que os resultados correspondam às necessidades do mercado laboral. 
 Desenvolver experiências de aprendizagem prática: contacto com a vida profissional, cívica e cultural, 

através da aprendizagem em contexto laboral, de estágios de aprendizagem, de acções voluntárias, acções 
de educação na área do espírito empresarial e auto-emprego, actividades extra-curriculares no campo da 
cultura e desporto. 

 
PROPÓSITOS DA APRENDIZAGEM 

 
 Garantir quer o desenvolvimento e realização pessoais quer benefícios económicos e sociais (integração 

social e profissional, cidadania activa e empregabilidade na sociedade do conhecimento). 
 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICO-METODOLÓGICAS 
 
 Implementar métodos de ensino e de avaliação adaptados à abordagem por competências, pedagogias 

inovadoras e eficazes adaptadas às necessidades de cada discente, técnicas inovadoras de ensino e 
aprendizagem baseadas nas TIC (processos de aprendizagem electrónica, e-Learning)  

 Abordar numa perspectiva intercurricular as áreas temáticas tradicionais (língua materna, línguas 
estrangeiras, matemática e ciências). 

 Reformar métodos e práticas de ensino que permitam o desenvolvimento de uma cultura científica e 
técnica. 
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PROMOTORES DA APRENDIZAGEM 
 
 Dotar professores, formadores e directores de estabelecimentos de competências que permitam o 

desempenho das suas funções de acordo com a abordagem por competências. 
 Melhorar a qualidade da formação dos professores, determinante no desempenho dos estudantes e na 

qualidade dos resultados. 
 Desenvolver a formação inicial e contínua numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e orientada 

para a evolução das funções na sociedade baseada no conhecimento e para a transformação dos sistemas 
de educação e formação. 

 Definir as condições de acesso e de promoção na profissão docente. 
 Atrair e reter os melhores talentos através de estruturas de apoio à carreira. 
 

PROCEDIMENTOS DE FLEXIBILIZAÇÃO 
 
 Conceber programas de aprendizagem flexíveis adequados às necessidades individuais de aprendizagem. 
 Desenvolver métodos inovadores como planos de aprendizagem personalizados. 
 Flexibilizar os percursos de aprendizagem, melhorar a transição entre os diversos sectores de educação e 

formação. 
 Assegurar na Educação e Formação Profissional quadros flexíveis e abertos em matéria de qualificações e 

competências. 
 Garantir na Educação e Formação de Jovens e Adultos a existência de estruturas modulares e flexíveis a fim 

de facilitar o aceso ao ensino e formação profissionais iniciais, a mobilidade e o retorno ao sistema 
educativo. 

 Assegurar no Ensino Superior currículos mais adequados às necessidades do mercado de trabalho. 
 

PROCEDIMENTOS DE UNIFORMIZAÇÃO 
 
 Implementar nos Ensinos Básico e Secundário currículos nacionais e programas de estudo que definam a 

aquisição das competências transversais essenciais para todos. 
 Adoptar no Ensino e Formação Profissional o quadro europeu único para a transferência das qualificações e 

competências, o sistema europeu de transferência de créditos no ensino e formação vocacionais a fim de 
promover a mobilidade, o princípio comum para a validação de competências não formais e informais, e 
associar os quadros nacionais de qualificações ao quadro europeu de qualificações. 

 Adoptar no Ensino Superior o Processo de Bolonha, implementação dos cursos de três ciclos, quadro geral 
de qualificações para o Espaço Europeu do Ensino Superior, desenvolvimento de critérios e metodologias 
comuns e de um sistema de garantia da qualidade. 

 
PROCEDIMENTOS DE VOCACIONALIZAÇÃO 

 
 Aumentar o interesse pela matemática, ciências e tecnologia desde uma idade precoce. 
 Desenvolver estratégias de orientação escolar e profissional que motivem os mais jovens a optar por 

estudos e carreiras nos domínios da matemática, das ciências e da tecnologia, nomeadamente carreiras de 
investigação e áreas do conhecimento onde haja falta de pessoal qualificado. 

 Informar sobre as possibilidades de carreira a fim de manter a motivação para concluir os estudos, 
reduzindo o risco de abandono no ensino superior. 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
 Desenvolver estratégias que visem o desempenho das escolas, quer ao nível da capacidade para incentivar 

para o estudo das ciências, das tecnologias e da matemática, quer ao nível do ensino dessas matérias. 
 Divisar formas de avaliar e registar as competências, aptidões e atitudes transversais que são pertinentes 

para o acesso ao emprego e prosseguimento da aprendizagem. 
 Desenvolver meios de validação oficial de experiências de aprendizagem não formal e informal. 
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CONCEITO SLOGAN 
 
 Aprendizagem ao longo da vida é o princípio orientador das políticas de educação e de formação, deverá 

incluir a aprendizagem em todos os contextos – formal, não formal e informal – e a todos os níveis: desde a 
educação pré-escolar e escolar até ao ensino superior, educação e formação profissionais e educação de 
adultos. 

 
REFERENTES CONCEPTUAIS 

 
 Responder aos desafios decorrentes da evolução demográfica e da necessidade de actualizar e desenvolver 

periodicamente aptidões capazes de dar resposta às alterações económicas e sociais, o que implica que a 
aprendizagem se desenrole ao longo do tempo de vida de cada um, e que os sistemas de educação e 
formação se adaptem melhor à mudança e se abram ao mundo exterior. 

 Desenvolver uma linguagem que estabeleça a ligação entre os mundos da educação e formação e do 
trabalho. 

 Estreitar laços com a vida activa e a indústria em todo o sistema de educação. 
 Desenvolver sinergias entre educação, investigação e inovação.  
 Adoptar políticas e práticas de educação e formação baseadas em dados concretos. 
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CONCLUSÃO 

 

Fazendo memória da primeira questão que desenvolve o problema subjacente à presente 

investigação, “Em que medida os processos, finalidades e conteúdos associados aos Programas 

Educação e Formação 2010 & 2020, se inserem num mandato globalmente estruturado para a 

educação e o currículo?”, confirma-se que os citados Programas se inserem num mandato 

globalmente estruturado, suscitado pelas exigências decorrentes da globalização e dos desafios 

colocados pela sociedade e economia baseadas no conhecimento que intimam a uma acção 

urgente dos responsáveis europeus a fim de sanar a “euroesclerose” de que padece a economia 

europeia.  

Comprova-se que se trata de um mandato, pois são preconizados um conjunto de 

objectivos estratégicos e critérios/níveis de referência dos resultados médios europeus a concretizar 

ao nível de cada Estado-membro, faseados e dentro de determinados limites temporais e na 

observância pelos procedimentos e estratégias que configuram o Método Aberto de Coordenação. A 

sua faceta global certifica-se na intervenção directa das instituições europeias, Conselho Europeu, 

Comissão Europeia e Conselho “Educação”/Conselho da União Europeia, na qualidade de autoras, 

mentoras e avaliadoras dos Programas, intervenção que constitui uma resposta concertada a 

pressões globais por parte de agentes institucionais que, curiosamente, são também activos 

globalizadores. É estruturado pois integra a resposta a um conjunto de desafios de natureza 

económica e social com que se debate a Europa e, por inerência, cada Estado-membro. 

Assim, as instituições europeias após identificarem um conjunto de problemas partilhados 

pelas economias dos Estados-membros, consensualizaram um conjunto de soluções, entre as quais 

se inclui o papel relevante a desempenhar pelos sistemas de educação e formação europeus no 

desenvolvimento do capital humano, o que leva à enumeração de um conjunto de objectivos 

arrolados no Programa EF2010 e redefinidos no seu sucedâneo, EF2020, os quais passam a 

determinar um conjunto de medidas e acções a empreender de modo a garantir a sua consecução, 

reflectida nos níveis de referência dos resultados médios europeus estipulados para cada decénio e 

em cada domínio temático.  

A investigação em torno da questão “Quais os processos envolvidos que conformam esse 

mandato?” permitiu reconstruir a dinâmica envolvida na transferência europeia do mandato europeu 

erigido em torno dos Programas EF2010 & EF2020, tendo o Conselho “Educação” e a Comissão 
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Europeia desempenhado um papel determinante, sancionado pelo Método Aberto de Coordenação 

que implicitamente “autoriza” a contornar as limitações consignadas nos artigos 165º e 166º do 

Tratado de Lisboa, os quais retomam o articulado legislativo de tratados anteriores e reafirmam a 

competência exclusiva de cada Estado-membro sobre o conteúdo do ensino e a organização do 

sistema de educação e formação, excluindo qualquer processo de harmonização e remetendo as 

instituições europeias para uma acção subsidiária (princípio da subsidiariedade). Porém, neste novo 

contexto, a acção institucional europeia acaba por se transmutar numa supra-sidiariedade, pois 

através de uma estratégia de cooptação cada Estado-membro cede âmbitos da sua competência, 

iludidos pelo carácter voluntário da adesão e seduzidos pela promessa de benefícios vários como a 

inserção bem sucedida na economia do conhecimento, o reforço da competitividade europeia, a 

promoção da coesão social, o aprofundamento da cooperação política, a elevação da qualidade e 

relevância dos sistemas de educação e formação europeus (transformando-os em pólos de 

excelência) e o desenvolvimento do triângulo do conhecimento perspectivado como factor de 

inovação e competitividade. 

Numa análise de custos e benefícios cada Estado-membro decide-se pela adesão e, de um 

modo sub-reptício, os mecanismos que integram o Método Aberto de Coordenação facultarão um 

controlo regular à posteriori da performance de cada Estado-membro, numa base comparativa entre 

Estados-membros e entre estes e o resto do mundo, e desse modo os Programas que evoluíram no 

jargão europeu para “quadros estratégicos”, primeiro para o desenvolvimento de políticas de 

educação e formação e depois de cooperação europeia no domínio da educação e formação, 

acabam por presidir à formulação das políticas educativas e curriculares e por orientar as reformas 

nacionais que as materializam. 

O processo de transferência encetado pelas instituições europeias é no caso português bem 

acolhido, sendo objecto de adesão voluntária e explícita, interpretado pelo executivo nacional como 

uma “oportunidade única” para proceder a reformas declaradas como estruturais, iniciando a 

transição para uma sociedade e economia baseadas no conhecimento e aproximando o país dos 

níveis médios de referência europeus. Assim, os responsáveis nacionais procuram activamente a 

convergência nacional com os objectivos estratégicos endossados nos Programas e aferidos através 

dos níveis de referência dos resultados médios europeus, conciliando a política educativa e 

curricular nacional com esses propósitos. 

O Conselho “Educação” e a Comissão Europeia assumem a governação de todo o 

processo, afirmando a sua responsabilidade pela condução, acompanhamento e implementação 
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dos Programas através de mandatos claros, calendários e resultados previstos, certificando o grau 

de convergência de cada Estado-membro mediante uma avaliação bienal que afere os progressos 

alcançados na concretização dos objectivos comuns e os desempenhos nacionais em função dos 

níveis de referência dos resultados médios europeus, permitindo ainda face aos mesmos reorientar 

os esforços para as áreas identificadas como mais problemáticas. Essa avaliação tem por base 

relatórios nacionais solicitados regularmente a cada Estado-membro, nos quais estes informam 

sobre as medidas tomadas e progressos efectuados no cumprimento dos objectivos comuns 

acordados ou relativo a qualquer outro domínio temático entretanto definido. Esses dados integrarão 

um relatório escrito que será divulgado no Conselho Europeu de Primavera e que elucidará sobre os 

progressos e resultados alcançados. E essa aferição de progressos e de resultados é considerada 

como uma nova forma de elaborar as políticas educativas, doravante baseadas em dados concretos 

que fornecerão as informações para a fixação de novas directivas, as evidências substituem a teoria 

educacional e a pedagogia na governação europeia da causa educativa. 

Cada Estado-membro vê diminuída a sua autonomia e vê-se obrigado a um prestar de 

contas regular e público, sacrificando elementos da sua soberania em favor de uma partilha de 

benefícios comuns que satisfazem as necessidades de apoio ao processo de acumulação 

económica. Cada Estado-membro executa os Programas através da adopção de medidas e a 

implementação de acções que os viabilizam, a sua margem de emancipação revela-se apenas na 

determinação das áreas a serem intervencionadas de acordo com o contexto nacional, assegurando 

no processo a coesão social e legitimando a acumulação. O Estado age em todo o processo como 

mediador entre o espaço nacional e europeu, confirmando uma governação pluri-escalar das 

políticas educativas. 

Na indagação contida na questão “Quais as finalidades desse mandato?” observou-se que 

as finalidades económicas têm um peso substantivo e são mesmo o rastilho que impele a um 

reequacionamento das políticas educativas e curriculares, pois a estratégia europeia traçada 

interpela à mudança nos sistemas educativo e formativo, a fim de dar resposta aos reptos 

colocados pela sociedade e economia baseadas no conhecimento e pela globalização, e ainda 

solucionar problemas que ameaçam o futuro da União Europeia, como são a questão do 

envelhecimento populacional, do desemprego jovem, do elevado número de adultos pouco 

qualificados e, mais recentemente, a recessão económica que se abateu sobre algumas economias 

europeias e que fragiliza o bloco económico europeu que começa a estagnar, agudizando os 

problemas, nomeadamente a questão do desemprego e ameaçando a sustentabilidade do Estado 
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Social, de uma Europa que representa 7% da população mundial, detém 25% da riqueza mundial e 

representa 50% da despesa social mundial. 

As soluções ensaiadas pelos responsáveis europeus passam por uma aposta forte na 

qualificação dos recursos humanos, elemento apontado como determinante à inovação e à 

investigação, pelo que se impõe que todos os cidadãos tenham desde cedo acesso a uma ampla 

base de conhecimentos, aptidões e competências que terão de ser actualizados ao longo da vida e, 

paralelamente, há que reforçar o investimento em áreas específicas da educação e formação e 

formar especialistas em sectores chave. Assim, a urgência em actualizar e desenvolver regulamente 

competências, conhecimentos e aptidões capazes de responder às mutações económicas e sociais 

colocam a aprendizagem ao longo da vida no âmago das políticas educativas e curriculares e 

implicam os sistemas de educação e formação num processo transformacional que os adapte à 

mudança e os abra ao mundo exterior. 

As finalidades económicas são reforçadas com os estímulos à inclusão e coesão sociais, 

para os quais também é reclamado o contributo dos sistemas de educação e formação. A 

sociedade do conhecimento gera novas necessidades a começar pelos conhecimentos mínimos, 

competências e aptidões que todos devem possuir como condição de inclusão social, o que obriga a 

medidas compensatórias que assegurem a equidade e a integração social dos grupos 

desfavorecidos, que são também os detentores de baixos níveis de literacia e qualificação, através 

do acesso e frequência de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, e através da redução 

do insucesso e do abandono escolar, comportamentos com maior incidência junto desse grupos. 

Em termos de coesão social preconiza-se a garantia da equidade no acesso e na frequência de um 

sistema de educação e formação de elevada qualidade, no aumento da taxa de conclusão do ensino 

secundário, a fim de assegurar a inserção no mercado de trabalho e o acesso à formação oferecida 

pelo ensino superior, e no reforço da aprendizagem ao longo da vida garantindo a empregabilidade 

e assegurando por essa via a coesão social. 

Julga-se que fruto da educação e formação ofertada renascerá o tipo ideal de cidadão 

europeu, aprendente motivado e auto-suficiente, habilitado a estudar, trabalhar e viver em qualquer 

parte da Europa, capaz de promover o crescimento económico e a coesão social, duas variáveis 

interdependentes a todo o processo. Aliás é convicção europeia de que as políticas de educação e 

formação e os objectivos económicos e sociais se reforçam mutuamente. A educação e a formação 

integram a equação que produz o crescimento económico, a inovação, a empregabilidade 

sustentável e a coesão social, julgadas fundamentais para a mudança económica e social 
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ambicionada e conforme com a Teoria do Capital Humano, pelo que se pleiteia pela sua adaptação 

aos desafios da sociedade e economia baseadas no conhecimento. 

Mas essas finalidades económicas também se escoram num quadro ideológico que 

sustenta a intervenção europeia e é intérprete do modelo de crescimento que tem vindo a ser 

desenvolvido nas últimas décadas, de raiz neoliberal condimentado com traços neoconservadores 

que se entrosam na modernização conservadora. É nesse cenário ideológico que se exprimem os 

apelos a um maior investimento privado no conhecimento, aptidões e competências, 

nomeadamente ao nível do ensino superior, na educação de adultos e na formação contínua, sendo 

o investimento público criteriosamente aplicado, designadamente nas áreas julgadas fulcrais para a 

sociedade e economia baseadas no conhecimento. Advoga-se a adopção de modalidades eficazes 

de partilha dos encargos financeiros e responsabilidades bem como a exploração das 

potencialidades das parcerias entre os sectores público e privado, com o investimento das famílias e 

dos indivíduos a ser igualmente estimulado nas áreas onde a taxa de retorno é mais elevada.  

Consideram-se também as parcerias entre universidades e empresas privadas, reforçando, 

consequentemente, o papel das universidades na investigação e na inovação, e quanto ao 

investimento público neste sector ele deve ser contratualizado com base nos resultados, apostando-

se na internacionalização do ensino superior, com as universidades a aspirarem ser pólos de 

excelência, a promoverem medidas activas de marketing e acções de recrutamento internacional, 

normalizando a concorrência entre instituições de ensino superior, consumando-se a sua 

mercantilização 

E deste modo esbate-se a intervenção do Estado que vai sendo substituído nas actividades 

de financiamento por reguladores privados, o que se coaduna com a defesa da abertura e da 

adaptação das instituições de educação e formação às necessidades, estímulos e contributos 

externos, não só intelectuais mas também práticos, provenientes da sociedade em geral e do 

mundo empresarial em particular. As próprias políticas educativas devem estabelecer uma 

interconexão com outras políticas sectoriais que incluam a economia, o emprego, a investigação, a 

inovação, a inserção social, a política empresarial, a política cultural e de juventude. Desta forma 

imprime-se uma função utilitarista à educação e formação que se submete às necessidades e 

interesses de quem investe. 

A racionalidade económica invade o discurso europeu, procurando a conciliação entre a 

eficiência, a eficácia e a qualidade. Prescreve-se um aumento da eficiência através da melhoria da 

qualidade e, em simultâneo, uma utilização eficaz dos recursos o que supostamente permitirá a 
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elevação da qualidade. Nos relatórios europeus sucedem-se os apelos à melhoria da qualidade dos 

sistemas de educação e formação, avançando-se inclusive com a criação de sistemas de garantia 

da qualidade, articulados com investimentos eficazes e eficientes nas áreas com retorno económico 

e social mais elevado, conjugando-se o investimento no conhecimento com o investimento em 

capital humano, salientados como alavancas de crescimento, competitividade e emprego. 

Abre-se espaço a novas técnicas de gestão, o gerencialismo, centradas nos resultados e 

num leque de técnicas de descentralização e até privatização de sectores do sistema educativo e 

formativo, materializando-se um quase mercado educacional e formativo europeu assente na 

mobilidade transnacional que se procura estimular. 

Ao inquirir-se “Quais os conteúdos das políticas educativas e curriculares enformadas por 

esse mandato?”, constata-se que sendo o conhecimento fundamental numa sociedade e economia 

do conhecimento, então, as políticas educativas e curriculares são colocadas no cerne da criação e 

transmissão do conhecimento, assegurando a operacionalidade do triângulo do conhecimento 

(educação, investigação e inovação) julgado fundamental no estímulo do emprego e do crescimento.  

A aprendizagem ao longo da vida torna-se princípio orientador das políticas educativas e 

curriculares, o que impõe a promoção de uma cultura de aprendizagem cimentada num conjunto 

de vantagens económicas e sociais que lhe são alocadas. Compete aos sistemas de educação e 

formação assegurar o acesso de todos os indivíduos (entre os quatro e os sessenta e quatro anos, 

segundo os ditames europeus) a oportunidades, abrangentes e de elevada qualidade, de 

aprendizagem ao longo da vida, pois defende-se que esta facultará uma participação plena na vida 

económica e social, ao dotar cada indivíduo das competências básicas de que precisa.  

O ensino e a aprendizagem devem centrar-se no desenvolvimento das competências e 

numa actuação focada nos resultados, entendidos como imprescindíveis à economia e sociedade 

do conhecimento bem como à competitividade económica. A abordagem por competências 

essenciais deve ser aprofundada e desenvolvida a todos os níveis, desde a educação básica e 

secundária, passando pela educação de adultos, pelo ensino profissional e no próprio ensino 

superior cujos resultados devem corresponder às necessidades do mercado de trabalho e do 

mundo empresarial, o que denuncia o carácter instrumental das competências que visam uma 

socialização precoce e continuada com as premências da economia. 

Definem-se oito competências essenciais: comunicação em língua materna e em línguas 

estrangeiras, competência matemática e competências básicas em ciência e tecnologia, 

competência digital, aprender a aprender, competências sociais e cívicas, espírito de iniciativa e 
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espírito empresarial, sensibilidade e expressão culturais. Enunciam-se algumas competências-chave 

como o empreendedorismo e a criatividade. 

Redefinem-se os propósitos de cada nível/ciclo de estudos, começando com uma 

valorização do ensino pré-primário e apelos à extensão da escolaridade obrigatória a partir dos 

quatro anos, pois acredita-se que a aquisição precoce de competências garante uma aprendizagem 

futura mais eficaz e uma equidade nos resultados. No ensino básico devem ser desenvolvidas as 

competências essenciais, preparando os alunos para a aprendizagem futura e para a vida 

profissional. O ensino secundário deve dotar os estudantes de competências e conhecimentos que 

os tornem aptos ao exercício de uma cidadania activa. O ensino e formação profissional deve prover 

os indivíduos de competências e qualificações que se ajustem à acelerada evolução do mercado de 

trabalho. A educação e formação de adultos deve facultar oportunidades de desenvolvimento e 

actualização das competências essenciais, adaptadas ao mercado de trabalho e favoráveis à 

integração social. Quanto ao ensino superior deve fornecer as competências e qualificações de que 

necessitam os indivíduos numa sociedade e economia baseadas no conhecimento, pelo que deve 

estar receptivo às solicitações do mercado de trabalho, captar mais estudantes, assegurar um 

número suficiente de licenciaturas em ciências, matemática e engenharia, participar activamente na 

formação ao longo da vida, alargando o acesso aos estudantes não tradicionais.  

Em suma, os sistemas de educação e formação deverão munir os aprendentes de 

conhecimentos, aptidões e competências julgadas pertinentes no sucesso profissional e social. 

Principiando com o aumento de aptidões de base como a literacia e a numeracia, incidindo na 

matemática, nas ciências e na tecnologia, cujo interesse deve ser despertado desde tenra idade, e 

consolidando as competências linguísticas. Também a aquisição das competências transversais são 

consideradas de modo a melhor adequar os aprendentes às evoluções do mercado de trabalho e da 

sociedade.  

Os alunos devem dispor de oportunidades de adquirir experiência prática e de entrar em 

contacto com a vida profissional, cívica e cultural, através da aprendizagem em contexto laboral, 

estágios de aprendizagem e acções voluntárias, actividades que devem ser transversais a todo o 

sistema de educação e formação e que potenciam os laços com a vida activa e o mercado laboral 

em todo o sistema educativo e de formação. Aliás fala-se na pertinência de uma linguagem comum 

que permita o diálogo entre o campo da educação e formação e o campo laboral, de modo a 

melhor aferir-se em que medida as competências essenciais e os resultados da aprendizagem são 
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pertinentes para o exercício profissional, ou seja, prescreve-se uma orientação vocacional aos 

sistemas de educação e formação, doravante, centrados em educar e formar para o emprego. 

Docentes, formadores e órgãos de direcção devem ser preparados para as exigências da 

sociedade e economia baseadas no conhecimento e para a transformação dos sistemas de 

educação e formação, pelo que devem ser objecto de reforma e portanto requalificados à luz de um 

racional técnico, devendo na sua formação inicial e contínua serem acentuadas as competências 

pedagógicas, saberes didácticos e as competências necessárias à nova abordagem por 

competências. Sugere-se mesmo a participação de docentes em acções de formação organizadas e 

levadas a cabo em cooperação com empresas. A qualidade do ensino e dos órgãos de direcção das 

escolas é entendida como factor explicativo do desempenho dos alunos, pelo que se considera que 

melhorar a qualidade desses profissionais, atraindo e seleccionado os melhores candidatos para o 

ensino e melhorando o seu desenvolvimento profissional contínuo será determinante na qualidade 

dos resultados, pelos quais são responsabilizados e sobre os quais têm de prestar contas. 

Os métodos e práticas de ensino devem ser reformados de modo a incentivar o 

desenvolvimento de uma cultura científica e técnica, bem como os métodos de ensino das línguas 

estrangeiras. As TIC devem ser utilizadas para melhorar a qualidade da educação ministrada e para 

desenvolver pedagogias inovadoras e eficazes adaptadas às necessidades de cada aprendente. 

Em suma, as políticas educativas e curriculares devem ser formuladas com base em dados 

concretos, claros e tangíveis, devendo ser objecto de aferição periódica face às metas estipuladas e 

atendendo ao seu impacto económico e social, e desse modo as instituições educativas operam 

como instituições produtivas. 

À questão “Em que processos se reconhece a existência de uma europeização do currículo 

nos diversos níveis da educação e formação?”, as próprias instituições europeias respondem que os 

Programas Educação e Formação são tidos em conta na formulação das políticas nacionais em 

matéria de educação e formação e na adopção de programas nacionais de reforma, e geram 

processos de aprendizagem mútua a nível europeu com os Estados-membros a colherem elementos 

de inspiração entre si.  

Assim, adopta-se estratégias de ensino e aprendizagem centradas nas competências. 

Definem-se oito competências essenciais bem como competências chave ou transversais a serem 

integradas nos currículos, sendo os próprios responsáveis europeus a dar nota de melhoramentos 

nos programas escolares nos quais estas são mencionadas de forma explícita.  



 

 573

Define-se um quadro europeu de competências essenciais para a aprendizagem ao longo 

da vida, salientado como imprescindível à realização pessoal, à cidadania activa, à inclusão social e 

à empregabilidade na sociedade do conhecimento. 

Define-se a inclusão de matérias científicas e técnicas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

e no ensino secundário, o reforço do ensino das línguas, com a aprendizagem precoce de duas 

línguas estrangeiras e a inclusão da dimensão europeia nos programas do ensino básico e 

secundário, bem como abordagens mais intercurriculares, com maior ênfase para o 

desenvolvimento de competências e uma orientação crescente para as aplicações práticas. 

A qualidade leva a propostas de desenvolvimento de critérios e metodologias comuns no 

quadro de um sistema de garantia da qualidade. Avança-se com um referencial comum para a 

garantia da qualidade na educação e formação vocacionais no contexto da Declaração de 

Copenhaga, e de um conjunto de critérios, procedimentos e orientações para a garantia da 

qualidade em ligação com o Processo de Bolonha e no âmbito dos Programas EF2010 & EF2020, 

procedimentos que se articulam com a promoção da mobilidade transnacional a todos os níveis 

para fins de aprendizagem e ensino. Aliás é considerada a criação de um sistema europeu de 

transferência de créditos no ensino e formação vocacionais a fim de promover a mobilidade.  

No ensino superior ao abrigo do Processo de Bolonha é implementada uma estrutura de 

graduação de três ciclos, elabora-se um quadro geral de qualificações para o espaço Europeu de 

Ensino Superior e define-se que os resultados da aprendizagem devem corresponder às 

necessidades do mercado laboral. 

 Formulam-se orientações no sentido de se desenvolverem métodos de ensino e de 

avaliação conformes à abordagem por competências bem como estratégias que visem o 

desempenho das escolas na capacidade destas incentivarem os alunos para o estudo das ciências, 

da matemática e tecnologia, bem como no modo como se ensinam essas matérias. Defendem-se 

princípios comuns europeus para a validação das competências não formais e informais e formas 

de avaliar e registar as competências e atitudes transversais que são pertinentes para o acesso ao 

emprego e a prossecução da aprendizagem, e ainda uma associação dos quadros nacionais de 

qualificações ao quadro europeu de qualificações. 

 Converge-se para a avaliação dos programas de formação para professores e formadores, 

com a definição das condições de acesso à profissão consoante os níveis de ensino, com a inclusão 

de determinadas matérias nos planos de estudo e de formação como as tecnologias de informação 
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e de comunicação, línguas estrangeiras, dimensão europeia da educação, educação intercultural, e 

ainda de um sistema de promoção na profissão docente durante a carreira. 

Em suma, a adopção de medidas e a implementação de acções enformadas pelo mandato 

incorporado no quadro estratégico de cooperação europeia no domínio da educação e formação, 

iniciado pelo Programa EF2010 e consolidado no Programa EF2020, opera uma convergência que 

eclode na materialização de um espaço europeu de educação e formação. 

A derradeira questão, “De que modo as políticas educativas e curriculares decorrentes dos 

Programas Educação e Formação 2010 & 2020 potenciam as desigualdades sociais e escolares?” 

embate na preocupação europeia em garantir uma base mínima de conhecimentos, competências 

e aptidões a todos os cidadãos e na ambição de fazer da aprendizagem ao longo da vida uma 

realidade concreta, porém uma análise atenta a essa inquietação permite compreender que essa é 

uma estratégia de inclusão e coesão que visa garantir um nível mínimo de funcionalidade a cada 

indivíduo na qualidade de trabalhador e consumidor de uma sociedade e economia alicerçadas no 

conhecimento.  

Efectivamente, observa-se que a preocupação em reduzir as taxas de abandono escolar e 

de insucesso, em aumentar a taxa de conclusão do ensino secundário e a inscrição da 

aprendizagem ao longo da vida no ADN individual, trata-se de uma preocupação instrumental de 

garantia de uma literacia funcional, que habilite cada um a operar numa sociedade que exige 

requisitos mínimos de integração, consensualizados em torno de certos conhecimentos, 

competências e aptidões e, por essa via, promove-se uma dada inclusão e coesão sociais, 

elementos basilares para um certo crescimento económico.  

Alguns pressupostos alocados aos Programas EF2010 & EF2020 e associados a 

preocupações organizadas em torno da igualdade de oportunidades falham quando confrontados 

com a circunstância individual e as condicionantes sócio-culturais e económicas. Assim, a 

imputação da responsabilidade individual pelo processo de aprendizagem ao longo da vida segrega 

à partida os menos qualificados, com menores recursos (culturais e económicos) e mais 

necessitados desse processo, mas que não se sentem particularmente motivados a prossegui-lo, 

pois não antevêem quaisquer vantagens. Quanto aos grupos altamente qualificados gerem esse 

processo de forma estratégica, pois percepcionam os seus efeitos em termos de carreira e 

remuneração e transformam a educação e formação adquiridas numa vantagem competitiva 

individual. 
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Quanto à ênfase na elevação dos níveis de competência e qualificação, tal contribuirá para 

inflacionar os níveis de qualificação, exigindo como condição de integração laboral níveis de 

qualificação cada vez mais elevados, julgados essenciais à empregabilidade e condição para a 

flexibilidade e segurança (flexigurança) no mercado de trabalho, marginalizando famílias e 

indivíduos com menores recursos culturais e económicos, votando-os ao trabalho precário, mal 

remunerado e/ou desemprego. Contudo, funcionará como um repto para os grupos que mais 

valorizam o capital cultural e escolar e o inscrevem na sua estratégia de classe, instigando-os à 

procura das melhores oportunidades de aprendizagem, aprofundando o fosso social, pois à medida 

que o referencial mínimo de educação se eleva, tal compele os grupos cultural, social e 

economicamente mais dotados a uma maior procura de títulos académicos nas áreas cientificas e 

técnicas social e economicamente valorizadas de modo a manter a sua vantagem no mercado 

laboral. 

Além disso, o apelo ao investimento privado na formação de adultos, na formação contínua 

e no ensino superior também será um obstáculo à equidade e à igualdade de oportunidades de 

acesso, frequência e sucesso, no caso desse investimento depender do indivíduo ou das famílias ou 

se basear exclusivamente em sistemas meritocratos. O investimento privado em áreas em que a 

taxa de retorno privado é mais elevado através dos vouchers, contas individuais de formação, 

propinas ou incentivos fiscais é favorável apenas a certos grupos, excluindo à partida aqueles que 

alegadamente declara querer beneficiar. 

A defesa da mobilidade transnacional para fins de aprendizagem na Europa e mesmo no 

resto do mundo, a promoção da excelência no ensino superior e da competição entre instituições 

que devem apostar no recrutamento internacional de estudantes, investigadores e académicos, 

fecham as portas a muitos, relegando-os para as instituições e áreas de estudo menos cotadas. 

Projecta-se no ensino superior desigualdades anteriormente sentidas no ensino básico e no ensino 

secundário e que foram sendo depuradas com o alargamento da escolaridade obrigatória ao ensino 

secundário. Forja-se o desenvolvimento de duas ligas de universidades, as da primeira liga 

internacionalizam-se e os seus títulos revalorizaram-se no mercado laboral e conhecem elevados 

índices de empregabilidade e até o pleno emprego, e as de segunda recebem aqueles cujo perfil 

não se enquadra nos objectivos da primeira liga e, sobretudo, os que não têm recursos para aceder 

e, por isso, limitam-se à frequência de universidades e cursos menos cotados e menos valorizados 

no mercado laboral, engrossando as fileiras de qualificados empregáveis, mas sem emprego. 
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Também se constata nas orientações europeias uma tendência para a dualização da 

educação e formação, convocando-se os serviços de orientação escolar e vocacional para essa 

tarefa orientadora, embora se procure garantir o acesso à educação e formação de todos, por um 

lado, enfatiza-se a importância da formação profissional, dotando os aprendentes de competências 

e qualificações que potenciem a sua empregabilidade, por outro lado, proclama-se a urgência em 

formar os especialistas julgados necessários/suficientes nas áreas cientificas chave à sociedade e 

economia baseadas no conhecimento, antecipando-se boas perspectivas na procura dessas 

formações no mercado laboral. Não será apressada a conclusão que uns terão a sua 

empregabilidade potenciada, mas apenas um nicho a verá concretizada no mercado laboral, num 

mercado que sendo também cada vez mais global, só será acessível a uns quantos. 

A Europa arrisca-se desse modo a produzir uma casta de privilegiados qualificados, face a 

uma maioria habilitada por uma literacia funcional que permite a inclusão social, qualificados para a 

função imediata, hipotecando o desenvolvimento sustentável almejado, dualizando o mercado 

laboral e a própria sociedade, e, entretanto, a empregabilidade que se associa à qualificação 

começa a perder o brilho e a significar uma engenharia de contenção de riscos e de produção de 

ilusões. E a Europa do conhecimento experimental e da inovação que ambiciona o cognome de 

economia mais avançada do mundo, ao hipotecar o conhecimento fundamental, filosófico, 

humanístico e heurístico, começa a alienar-se e a alienar as gerações mais jovens. 

Em suma, as disposições europeias no âmbito das políticas educativas e curriculares 

procuram adaptar os sistemas de educação e formação a um modelo económico capitalista e a um 

paradigma de crescimento assente no ideário neoliberal que a recente crise vem questionar, 

prenunciando a sua liquidação, pelo que aquilo que se apresenta como válido e desejável alcançar 

nos sistemas de educação e formação também acabará por ser reavaliado e revisto pelos 

organismos internacionais, incluindo a União Europeia, porém não é credível que tal aconteça nos 

próximos tempos. Ter-se-á que esperar que um novo modelo de crescimento económico se 

imponha para que as funções imputadas à educação e formação sejam novamente aquilatadas e 

certamente instrumentalizadas face às inexoráveis necessidades desse novo contexto. 

E, entretanto, parece mais credível, face à conjuntura presente, um endurecimento das 

medidas de racionalidade económica e uma crescente empresarialização da educação e 

consequente aumento da iniquidade, com as desigualdades sociais a reproduzirem-se nas 

desigualdades escolares, nomeadamente ao nível da formação superior, no acesso a determinadas 

áreas de conhecimento e a determinadas instituições, com aqueles que detêm mais recursos a 
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assegurarem a frequência pelos seus herdeiros das instituições ao nível do ensino básico e 

secundário bem cotadas no ranking nacional, pois produzem os melhores resultados nas provas 

estandardizadas que permitirão aceder às instituições e formações superiores com elevado retorno 

e, consequentemente, colonizar os lugares de especialistas que o mercado laboral ainda oferece. 

Entretanto, e enquanto as putativas mudanças não ocorrem, intriga quer a forma como se 

posiciona a investigação educacional face à formulação de políticas baseadas em factos tangíveis e 

que atendam ao seu impacto económico e social, quer de que modo essa modalidade de formular 

politicas educativas e curriculares acentua o controlo sobre o conteúdo da aprendizagem e a torna 

ainda mais contingente. Estar-se-á perante a possibilidade de uma privatização da modalidade de 

formulação de políticas educativas e curriculares, visto que a produção de evidências bem como as 

próprias evidências crescentemente reproduzem as expectativas e necessidades de grupos de 

interesse situados na espera privada e, por isso, de escrutínio pouco visível? Serão essas políticas 

baseadas em factos concretos e tangíveis tão infalíveis como os seus defensores as proclamam, 

visto que os mesmos dados podem servir para corroborar uma tese como o seu contrário? Será que 

não é o tempo da investigação educacional, desta deixar de operar em feudos de especialização e 

fazendo uso de todo um manancial de conhecimento produzido e que permite ler os vários campos 

institucionais, começar a criar conhecimento fundado em premissas de emancipação e 

sustentabilidade alternativas do indivíduo e da sociedade, assumindo uma liderança afirmativa e 

crível da causa educativa? 
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ANEXO I 
CORPUS DE ANÁLISE 
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FONTE: Conselho “Educação” e Comissão Europeia 
(JO, C142, 14.6.2002)  
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DENOMINAÇÃO: Conclusões do Conselho sobre os Níveis 
de Referência dos Resultados Médios na Educação e 
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DENOMINAÇÃO: 1.º Relatório Intercalar - Educação e 
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2004  
 
 
 

 2005 DENOMINAÇÃO: Relatório Nacional sobre a 
Implementação do Programa de Trabalho Educação e 
Formação 2010                              [Código : RN2005] 
ORIGEM: Grupo de Trabalho: Ministério da Educação, 
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2010  
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ANEXO II 
GRELHAS DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

I. PROCESSOS DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADA PARA A EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO 
INSTRUMENTO DE ANÁLISE DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EUROPEIA E DE ACOMODAÇÃO 

NACIONAL 
A. Proposta Europeia para os Problemas Comuns dos Sistemas de Educação e 
Formação dos Estados-membros (Qual a perspectiva/olhar de quem transfere?) 

Categoria Subcategorias Indicadores 
A.1.1.Progenitores institucionais e natureza 
das suas funções 
Descritor: Identifica os (co)autores institucionais do 
projecto a transferir e as funções que lhes são 
acometidas. 

1.1.1 Quais as instituições 
europeias envolvidas e quais as 
suas funções? 
 

A. 1.2. Objecto(s) 
Descritor: Identifica o(s) objecto(s) a transferir no 
âmbito dos Programas Educação e Formação 2010 
& 2020. 

1.2.1. O que é que se transfere? 
 

A. 1.3. Modalidade de transferência 
Descritor: Define o modo como ocorre a 
transferência e como deve ser perspectivada a 
acomodação pelos Estados-membros. 

1.3.1. Como se transfere? 
 

A. 1.4. Viabilização 
Descritor: Identifica os instrumentos, as estratégias e 
os meios que viabilizam a transferência. 

1.4.1. Como se implementa a 
transferência? 
 

A. 1.5. Visibilidade 
Descritor: Identifica os meios de divulgação da 
transferência. 

1.5.1. Como se divulga a 
transferência? 
 

A. 1.6. Elementos inibidores 
Descritor: Identifica os elementos que podem 
colocar entraves à implementação da transferência. 

1.6.1. Quais os elementos que 
podem inibir a implementação da 
transferência? 

A1. 
Características 
da transferência 
Descritor: 
Caracteriza o 
processo de 
transferência, 
identificando os 
autores 
institucionais e a 
natureza das suas 
funções, o(s) 
objecto(s) 
transferido(s), o 
modo como se 
transfere, 
implementa, 
divulga e 
acompanha a 
transferência e 
elementos que a 
podem inibir. 

A. 1.7. Monitorização 
Descritor: Enuncia o modo como será acompanhada 
a implementação da transferência. 

1.7.1. Como se monitoriza a 
implementação da transferência? 
 

A. 2.1. Mandato Económico 
Descritor: Define o que é desejável alcançar em 
termos económicos. 

2.1.1. Quais os objectivos 
económicos que se pretende 
alcançar com a transferência? 

A. 2.2. Mandato Social 
Descritor: Define o que é desejável alcançar em 
termos sociais. 

2.2.1. Quais os objectivos sociais 
que se pretende alcançar com a 
transferência? 

A2. Motivações 
da transferência 
Descritor: Enuncia 
as motivações de 
natureza 
económica, social 
e política 
subjacentes à 
transferência. 

A. 2.3. Mandato Político 
Descritor: Define o que é desejável alcançar em 
termos políticos. 

2.3.1. Quais os objectivos de 
natureza política que se pretende 
alcançar com a transferência? 

A. 3.1. Efeito desejável 
Descritor: Verbaliza o que é expectável alcançar com 
a implementação da transferência. 

3.1.1. Quais as expectativas 
europeias? 
 

A. 3.2. Efeito institucional 
Descritor: Enuncia os efeitos que decorrerão das 
mudanças induzidas pela transferência. 

3.2.1. Quais os efeitos directos 
sobre os sistemas de educação e 
formação? 

A. 3.3. Efeito dominante potencial 
Descritor: Enuncia possíveis efeitos na orientação a 
imprimir nos sistemas de educação e formação 

3.3.1. Quais são os efeitos 
potenciais sobre os sistemas de 
educação e formação? 

A3. Natureza 
dos efeitos 
resultantes da 
transferência 
Descritor: Identifica 
os efeitos 
(preconizados, 
efectivos e 
potenciais) que se 
conjecturam a 
médio prazo e a 
avaliação de 
resultados a curto 
prazo. 

A. 3.4. Avaliação institucional  
Descritor: Recolhe as avaliações produzidas pelas 
instituições europeias em diferentes momentos: 
2004, 2006, 2008, 2010 e 2012. 

3.4.1. Qual o balanço que as 
instituições europeias fazem da 
transferência? 
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B. Resposta Nacional à Proposta Europeia 
(Como acomoda o Estado Português a proposta europeia?) 

Categorias Subcategorias Indicadores 
B. 1.1. Modalidade de transferência 
Descritor: Indica o modo como é acolhida a 
transferência pelo Estado Português. 

1.1.1 Como encara o Estado 
Português essa transferência? 

B. 1.2. Agentes institucionais envolvidos 
Descritor: Identifica as instituições nacionais 
responsáveis pela acomodação da transferência. 

1.2.1. Quais os agentes 
institucionais envolvidos? 

B. 1.3. Objecto(s) 
Descritor: Identifica o(s) objecto(s) que as instituições 
nacionais explicitamente reconhecem ter transferido 

1.3.1. O que é que se transfere? 
 

B. 1.4. Visibilidade 
Descritor: Recolhe as formas de divulgação da 
transferência adoptadas. 

1.4.1. Quais as iniciativas 
nacionais de divulgação da 
transferência?  

B. 1.5. Viabilização  
Descritor: Identifica os documentos oficiais que 
instruem a transferência. 

1.5.1.Quais os documentos oficiais 
que comprovam a transferência? 
 

B. 1.6. Elementos facilitadores  
Descritor: Enuncia os elementos nacionais que 
facilitam a transferência. 

1.6.1. Quais os elementos 
nacionais que facilitam a 
transferência? 

B. 1.7. Elementos inibidores 
Descritor: Enuncia os elementos que dificultam a 
implementação da transferência. 

1.7.1.Quais os elementos 
nacionais que inibem a 
transferência? 

B1. 
Características 
da acomodação 
da 
transferência 
Descritor: 
Descreve o modo 
como Portugal 
aderiu à 
transferência, a 
acomodou e 
divulgou, o(s) 
objecto(s) 
transferido(s), os 
elementos 
facilitadores e 
inibidores à 
implementação e 
como a mesma é 
acompanhada.  

B. 1.8. Monitorização 
Descritor: Enuncia a forma como as autoridades 
nacionais acompanham a transferência. 

1.8.1. Como se monitoriza a 
implementação da transferência? 
 

B. 2.1. Forma de legitimação 
Descritor: Recolhe a argumentação utilizada para 
justificar a adesão à transferência. 

2.1.1. Como justificam os agentes 
institucionais essa transferência? 
 

B2. Motivações 
para a 
acomodação da 
transferência 
Descritor: Enuncia 
os motivos que 
levaram o Estado 
a aderir à 
transferência e os 
objectivos 
pretendidos. 

B. 2.2. Mandato nacional 
Descritor: Define o que é desejável que o sistema de 
educação e de formação nacional alcance. 

2.2.1. Quais os objectivos 
nacionais definidos para o sistema 
de educação e formação? 

B. 3.1. Elementos convergentes 
Descritor: Destaca as ligações directas, reconhecidas 
pelas autoridades nacionais, entre o espaço nacional 
e o espaço europeu. 

3.1.1. De que modo as iniciativas 
nacionais reflectem as orientações 
europeias? 

B. 3.2. Elementos divergentes 
Descritor: Identifica os elementos nacionais que se 
mantêm divergentes face às propostas europeias. 

3.2.1. Quais as divergências 
nacionais face às prioridades 
europeias? 

B3. Natureza 
dos efeitos 
resultantes da 
acomodação  
Descritor: 
Identifica o grau 
de 
correspondência 
entre as 
prioridades 
nacionais e as 
prioridades 
europeias e avalia 
os resultados 
entretanto 
revelados.  

B. 3.3. Avaliação dos efeitos da transferência 
Descritor: Enuncia mudanças notificadas pelas 
autoridades nacionais nos anos de 2005, 2007, 
2009 e 2011. 

3.3.1. Como avaliam as 
autoridades nacionais as 
mudanças operadas  
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II. FINALIDADES DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO 
 

Categorias Subcategorias Indicadores 
1. 
Coordenadas 
económicas 
Descritor: 
Enumera os 
meios e 
iniciativas 
julgados 
necessários para 
garantir o lucro, a 
sua manutenção 
e reprodução. 
 

1.1. Qual a força causal que obriga a reequacionar as políticas educativas 
e curriculares? 
Descritor: Identifica o acelerador das mudanças preconizadas. 
1.2. Quais os centros de referência da União Europeia e Nacionais e 
respectivos referentes? 
Descritor: Identifica os países que servem de referência e os elementos de 
comparação tidos em análise quer à escala europeia quer nacional. 
1.3. Quais os desafios que se colocam à economia europeia e nacional na 
sua relação com a globalização? 
Descritor: Identifica os desafios económicos com que se confrontam a 
União Europeia e Portugal. 
1.4. Quais as necessidades da economia? 
Descritor: Enuncia as iniciativas requeridas pela economia para que se 
efective o seu crescimento. 
1.5. Quais as mutações e exigências do mercado de trabalho e as 
iniciativas desencadeadas? 
Descritor: Identifica as alterações na estrutura do mercado de trabalho, as 
novas exigências que brotam dessas mutações e as medidas ensaiadas. 
1.6. Quais as prioridades dos Sistemas de Educação e Formação? 
Descritor: Discrimina quer os objectivos arrolados aos sistemas de 
educação e formação quer os níveis de referência definidos, no âmbito 
dos Programas EF2010 & EF2020. 

2. 
Coordenadas 
sociais 
Descritor: 
Identifica as 
formas de 
controlo social de 
modo a garantir a 
inclusão, a ordem 
e a paz social. 
 

2.1. Qual o tipo de cidadão que se pretende educar e formar? 
Descritor: Define o perfil de cidadão que se preconiza. 
2.2. Quais as medidas que visam a inclusão? 
Descritor: Identifica as iniciativas que procuram garantir a igualdade de 
género, a equidade e a integração social dos grupos desfavorecidos, 
minorias, populações migrantes e grupos populacionais em risco de 
exclusão.  
2.3. Quais as medidas que visam a coesão social? 
Descritor: Identifica as medidas que procuram garantir a ordem e paz 
social. 
2.4. Qual a nova ordem social preconizada pela sociedade do 
conhecimento e como se legítima? 
Descritor: Recolhe os elementos que estruturam e legitimam a sociedade 
do conhecimento.  

3. 
Coordenadas 
culturais 
Descritor: 
Identifica as 
formas de pensar, 
sentir e agir 
privilegiadas 

3.1. Quais os percursos educativos e formativos privilegiados? 
Descritor: Identifica os percursos educativos e formativos mais 
valorizados. 
3.2. Qual o sistema de valores? 
Descritor: Identifica os valores seleccionados e que se procuram promover 
nos sistemas de educação e formação. 
 

Finalidades 
 
Descritor 
Enuncia as 
iniciativas 
desenvolvidas 
para garantir o 
lucro e a paz 
social 
necessários à 
manutenção 
da ordem 
económica 
estabelecida e 
o modo como 
essas políticas 
reflectem a 
ideologia 
dominante. 

4. 
Coordenadas 
políticas 
Descritor: 
Identifica como, 
de que forma e 
por quem são 
coordenadas as 
políticas 
educativas nas 

4.1. Quais as instituições de governação supranacional e como intervêm? 
Descritor: Identifica as instituições que coordenam as políticas de 
educação e formação e o modo de actuação. 
4.2. Quem e como modela as directrizes no campo da educação e 
formação associadas ao apoio à acumulação? 
Descritor: Identifica as instituições que modelam as directrizes de apoio à 
acumulação e como o fazem. 
4.3. Quem e como garante as actividades de coesão e legitimação do 
processo de acumulação? 
Descritor: Identifica as instituições que garantem as actividades de coesão 
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diferentes escalas 
(supranacional e 
nacional), e 
perscruta os 
elementos de 
cariz ideológico 
que enformam e 
conformam o 
discurso europeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e legitimação do processo de acumulação e como o fazem. 
4.4. Quem garante as actividades de financiamento dos sistemas de 
educação e formação? 
Descritor: Identifica os financiadores dos sistemas de educação e 
formaçação. 
4.5. Quais os interlocutores a privilegiar e quais as parcerias a promover? 
Descritor: Identifica os interlocutores e as parceiras que os sistemas de 
educação e formação devem promover. 
4.6. Que políticas sectoriais estabelecem o interface com a educação e 
formação? 
Descritor: Identifica as políticas sectoriais que complementam a política 
educativa e formativa 
4.7. Quem avalia, o quê, com que propósito, como e quando a 
consecução das medidas preconizadas para os sistemas de educação e 
formação?  
Descritor: Identifica as entidades supranacionais e nacionais que intervêm 
no processo de avaliação, a forma como o fazem e com que finalidades. 
4.8. Quais as orientações que radicam numa racionalidade económica? 
Descritor: Identifica as orientações que se focalizam no uso eficiente e 
eficaz dos recursos e na apologia da teoria do capital humano. 
4.9. Quais os mecanismos de empresarialização da educação? 
Descritor: Identifica as propostas que abrem os sistemas de educação e 
formação à iniciativa e/ou investimento privado, que se centram na 
qualidade e na mobilidade, permeabilizando o mercado educativo e 
formativo concorrencial. 
4.10. Quais os mecanismos de prestação de contas? 
Descritor: Identifica medidas centradas na autonomia e responsabilização, 
no desempenho e nos resultados. 
4.11. Qual o contributo dos sistemas de educação e formação para o 
crescimento económico e a coesão social? 
Descritor: Identifica as iniciativas a serem desenvolvidas pelos sistemas 
de educação e de formação de modo a favorecerem o crescimento 
económico e a coesão social. 
4.12. Quais as críticas endereçadas aos sistemas de educação e 
formação? 
Descritor: Identifica os elementos negativos apontados aos sistemas de 
educação e formação. 

5 Taxa de 
retorno  
Descritor: 
Identifica os 
benefícios 
individuais e 
públicos que 
resultarão do 
investimento nos 
sistemas de 
educação e 
formação. 

5.1. Quais os benefícios individuais e públicos da educação e formação, 
na esfera europeia, que são antecipados? 
Descritor: Identifica os benefícios individuais e públicos que são 
enunciados. 
5.2. Quais os benefícios individuais e públicos da educação e formação, 
na esfera nacional, que são antecipados? 
Descritor: Identifica os benefícios individuais e públicos que são 
enunciados. 
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III. CONTEÚDOS DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO: 
ESBOÇO DE UMA POTENCIAL POLÍTICA CURRICULAR EUROPEIA 

Categoria Subcategorias Indicadores 
1. Sujeitos em processo de 
aprendizagem 
Descritor: Identifica o aprendizado, os 
locais de aprendizagem, o conteúdo e 
experiências de aprendizagem, e o papel 
atribuído ao conhecimento. 

1.1. Quem aprende? 
1.2. Onde aprende? 
1.3. O que deve aprender?  
1.4. Quais as experiências de 
aprendizagem salientadas? 
1.5. Qual o papel do conhecimento? 

2. Propósitos da aprendizagem 
Descritor: Identifica as razões para a 
aprendizagem. 

2.1. Por que se aprende? 
 

3. Orientações pedagógico-
metodológicas 
Descritor: Identifica as orientações 
preconizadas para desenvolver as 
aprendizagens. 

3.1. Como se deve ensinar? 
 

4. Promotores da aprendizagem  
Descritor: Caracteriza o perfil e formação 
(inicial e contínua) dos professores e 
formadores. 

4.1. Qual o perfil e formação de quem 
ensina? 
 

5. Procedimentos de flexibilização 
Descritor: Identifica procedimentos de 
flexibilização e diferenciação de modo a 
responder às necessidades específicas de 
cada indivíduo. 

5.1. Quais as propostas/medidas de 
flexibilização? 
 

6. Procedimentos de uniformização e 
controlo do conteúdo da 
aprendizagem 
Descritor: Identifica procedimentos que 
configuram uma uniformização e se 
orientam para o controlo do conteúdo da 
aprendizagem. 

6.1. Quais as iniciativas que potenciam a 
uniformização? 
6.2. Quais as iniciativas que promovem a 
definição e o controlo do conteúdo da 
aprendizagem. 
 

7. Procedimentos de 
vocacionalização  
Descritor: Identifica as iniciativas de 
vocacionalização e os seus propósitos. 

7.1. Quais as iniciativas de orientação 
vocacional e quais os seus fins? 
 

8. Procedimentos de avaliação  
Descritor: Caracteriza o processo de 
avaliação, intervenientes e propósitos. 

8.1. Quem e como avalia, o quê, e com 
que finalidades? 
 

9. Conceito slogan 
Descritor: Identifica a divisa que modela o 
discurso nos documentos oficiais europeus 
e nacionais. 

9.1. Qual a divisa que estrutura a política 
curricular? 
 

Conteúdos 
Descritor 
Compila e organiza 
os elementos que 
permitem esboçar 
uma potencial 
política curricular 
europeia e 
apreender traços 
da sua 
(re)contextualização 
pelas autoridades 
nacionais. 

10. Referentes conceptuais 
Descritor: Enuncia os interesses que 
impregnam o discurso presente nos 
documentos europeus e nacionais 
analisados. 

10.1. Quais as lógicas subjacentes à 
política curricular? 
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ANEXO III 
 

I. PROCESSOS DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO: 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EUROPEIA E DE ACOMODAÇÃO NACIONAL 

A. Proposta Europeia para os Problemas Comuns dos Sistemas de Educação e Formação dos 

Estados-membros 

 

Categoria: A1. Características da transferência 

Subcategoria: A. 1.1. Progenitores institucionais e natureza das suas funções 

Indicador: 1.1.1 Quais as instituições europeias envolvidas e quais as suas funções? 

UNIDADES DE REGISTO 

- “(…) o Conselho Europeu solicitou na mesma ocasião ao Conselho (Educação) que ‘procedesse a uma reflexão 

geral sobre os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos, que incidisse nas preocupações e prioridades 

comuns e simultaneamente respeitasse a diversidade nacional’ (…).” [PT2002, p.3] 

 - “ O programa de trabalho pormenorizado foi aprovado conjuntamente pelo Conselho e pela Comissão em 14 de 

Fevereiro de 2002. Nele se definem as questões-chave que é necessário abordar para concretizar os três objectivos 

estratégicos e os 13 objectivos conexos que foram acordados.” [PT2002, p.4] 

 - “(…) o Conselho (Educação) e a Comissão apresentam conjuntamente o presente relatório ao Conselho Europeu, 

reunido em Barcelona em Março de 2002.” [PT2002, p.4] 

 - “O Conselho Europeu de 20 e 21 de Março de 2003, que preconizou a ‘utilização de parâmetros de aferição para 

identificar as boas práticas e assegurar um investimento efectivo e eficiente em recursos humanos’.” [NR2003, p.3] 

 - “Em Março de 2000, o Conselho Europeu de Lisboa, verificando que a União Europeia se encontrava perante 

‘uma enorme mudança resultante da globalização e dos desafios de uma nova economia baseada no 

conhecimento’, definiu um objectivo estratégico (…).” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “(…) o Conselho Europeu de Estocolmo, de Março de 2001, consignou três objectivos estratégicos (e treze 

objectivos concretos associados) para os sistemas do ensino e formação.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “Em Março de 2002, o Conselho Europeu de Barcelona aprovou um programa de trabalho para implementar 

essas metas (…).” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “Os Ministros da Educação deram um passo decisivo, em Maio de 2003, ao estabelecerem cinco níveis de 

referência europeus a atingir até 2010 (…).” [EF2010 – 1R, p.4] 

- “ (…) em Março de 2002, o Conselho Europeu de Barcelona subscreveu o programa de trabalho ‘Educação e 

Formação para 2010” (…).” [EF2020, p.1] 

 - “Em 2009, o Conselho estabeleceu o Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e 

da formação (EF 2020).” [EF2020 – 1R, p.9] 
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Subcategoria: A. 1.2. Objecto(s) 

Indicador: 1.2.1.O que é que se transfere? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) os futuros objectivos dos sistemas de educação e formação.” [PT2002, p.3] 

 - “(…) três objectivos estratégicos, subdivididos em treze objectivos conexos: aumentar a qualidade e a eficácia dos 

sistemas de educação e de formação na UE, facilitar o acesso de todos a sistemas de educação e de formação, 

abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação.” [PT2002, p.3] 

 - “O programa de trabalho incide sobre diversos elementos e níveis de educação e de formação, desde as 

competências essenciais ao ensino profissionalizante e ao ensino superior, tendo especialmente em conta o 

princípio da aprendizagem ao longo da vida (…).” [PT2002, p.4] 

 - “ O novo método aberto de coordenação será aplicado como instrumento (…).” [PT2002, p.5] 

 - “O método aberto de coordenação basear-se-á em instrumentos (…).” [PT2002, p.5] 

 - “(…) os três objectivos são subdivididos em treze objectivos conexos e quarenta e duas questões-chave que 

reflectem o amplo espectro das áreas relacionadas com a educação e a formação.” [PT2002, p.5] 

- “A adopção a nível europeu de índices de referência (benchmarks) em cinco áreas fulcrais constitui mais uma 

prova das intenções dos Ministros da Educação.” [EF2010 – 1R, p.1] 

 - “O programa de trabalho constitui o quadro de referência estratégico para o desenvolvimento das políticas de 

educação e formação a nível comunitário (…).” [EF2010 – 1R, p.2] 

- “O programa abrange todos os sistemas e níveis de educação e formação (…).” [EF2010 – 1R, p.4] 

- “(…) quatro objectivos estratégicos (…) 1. tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade; 

2. melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação; 3. promover a igualdade, a coesão social e a 

cidadania activa; 4. incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito empreendedor, a todos os níveis da 

educação e da formação.” [EF2020, p.3] 

 - “O processo de Copenhaga no domínio da educação e da formação profissionais (…). As metas e prioridades ao 

abrigo deste processo deverão contribuir para alcançar os objectivos definidos no presente quadro.” [EF2020, p.4] 

- (…) estabelecer uma estreita sinergia com o processo de Bolonha, em especial no que respeita a instrumentos em 

matéria de garantia de qualidade, reconhecimento, mobilidade e transferência.” [EF2020, p. 5] 

 - “(…) um conjunto de níveis de referência do desempenho médio europeu ‘critérios de referência europeus’ ” 

[EF2020, p.7] 

- “(…) um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação (“EF2020”).” 

[Europa2020 (2), p.5]  

 

Subcategoria: A. 1.3. Modalidade de transferência 

Indicador: 1.3.1. Como se transfere? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) em conformidade com o disposto nos artigos 149.º e 150.º do Tratado [de Amesterdão].” [PT2002, p.3] 

- “ (…) o Programa ‘Educação e Formação para 2010’ deverá ser devidamente tido em conta na formulação das 

políticas nacionais.” [EF2010 – 1R, p.2] 
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 - “A definição de referências e princípios europeus comuns pode constituir um apoio útil às políticas nacionais. 

Embora estes não criem obrigações para os Estados-Membros, contribuem para desenvolver a confiança mútua 

entre os principais intervenientes e promover as reformas.” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - “Essas referências e princípios europeus comuns deverão ser desenvolvidos prioritariamente e implementados a 

nível nacional, tendo em conta as situações nacionais e respeitando as competências dos Estados-Membros.” 

[EF2010 – 1R, p.10] 

 - “Desde 2002, a cooperação política a nível europeu nos domínios da educação e da formação tem vindo a prestar 

um apoio valioso às reformas educativas nacionais (…). Com base nesta abordagem, e respeitando plenamente a 

responsabilidade dos Estados-Membros pelos seus sistemas de ensino, o Conselho aprovou, em Maio de 2009, um 

quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação (“EF2020”).” [EF2010 – 

4R, p.1] 

 - “Valorizando a diversidade europeia e as oportunidades únicas que ela proporciona e respeitando plenamente a 

responsabilidade dos Estados-Membros pelos seus sistemas de educação, um quadro estratégico para a 

cooperação europeia no domínio da educação e da formação – actualizado com base nos apreciáveis progressos 

feitos ao abrigo do programa de trabalho ‘Educação e Formação para 2010’ – poderia aumentar a eficácia de tal 

cooperação e continuar a beneficiar e a apoiar os sistemas de educação e formação dos Estados-Membros até ao 

horizonte de 2020” [EF2020, p.2] 

 - “Ao procurar atingir os objectivos estratégicos (…) e assim garantir que estes dêem um contributo eficaz para as 

reformas nacionais (…).” [EF2020, p.4] 

 - “Respeitando (…) plenamente a responsabilidade dos Estados-Membros pelos seus sistemas de educação e o 

carácter voluntário da cooperação europeia em matéria de educação e formação (…).” [EF2020, p.4] 

 - “(…) sublinhar a competência dos Estados-Membros para desenvolver e implementar as reformas no domínio da 

educação e formação.” [Europa2020 (2), p.5] 

 

Subcategoria: A. 1.4. Viabilização 

Indicador: 1.4.1. Como se implementa a transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “A consecução dos objectivos acordados incentivará a cooperação política através do método aberto de 

coordenação (…).” [PT2002, p.3] 

 - “(…) na identificação de preocupações e objectivos comuns, na divulgação de boas práticas (…).” [PT2002, p.3] 

 - “(…) indicadores e critérios de referência (benchmarks), bem como na comparação das melhores práticas, na 

monitorização periódica, na avaliação e análise pelos pares, etc. organizadas como um processo de aprendizagem 

recíproca.” [PT2002, p.5] 

 - “A implementação do programa de trabalho pormenorizado será igualmente apoiada através de outras formas de 

cooperação europeia: programas comunitários, planos de acção, visita de decisores, estudos comparativos e 

prospectivos, estudos estatísticos e outros, projectos-piloto, etc., muitos dos quais se baseiam e complementam o 

trabalho de outras organizações internacionais (tais como a OCDE e o Conselho da Europa), redes, esquemas de 

cooperação, ou projectos-piloto entre os Estados-Membros ou com países candidatos (…).” [PT2002, p.6] 
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 - “Foram criados grupos de trabalho em vagas sucessivas a partir da segunda metade de 2001 a fim de apoiar a 

implementação dos objectivos comuns.” [EF2010 – 1R, p.4] 

- “O Conselho e a Comissão salientam a necessidade de um reforço da acção nacional nos domínios essenciais da 

‘Educação e Formação para 2010’ e de uma maior intervenção comunitária de apoio aos esforços nacionais, 

nomeadamente através de intercâmbios de boas práticas” [EF2010 – 1R p.4] 

- “O programa ‘Educação e Formação para 2010’ só poderá produzir todos os seus frutos a nível nacional e a nível 

comunitário se lhe for atribuído o lugar que lhe é devido na estratégia global de Lisboa.” [EF2010 – 1R, p.12] 

 - “É essencial que utilize plenamente todo o potencial do método aberto de coordenação, adaptado aos domínios 

do ensino e da formação, a fim de optimizar a eficácia da acção.” [EF2010 – 1R, p.12] 

 - “Poderão também ser desenvolvidas e aplicadas formas adequadas de análise pelos pares, a fim de permitir que 

pequenos grupos de países trabalhem em conjunto sobre questões de interesse comum.” [EF2010 – 1R, p.12] 

- “Um número crescente de países adoptou já medidas concretas para garantir a coordenação entre os diferentes 

ministérios responsáveis pela aplicação deste programa de trabalho (sobretudo os da educação e do emprego) e 

para consultar as partes interessadas (nomeadamente os parceiros sociais).” [EF2010 – 2R, p.2] 

- “Além disso, os métodos de trabalho foram actualizados, de modo a garantir uma implementação mais adequada 

a nível nacional. Os grupos de trabalho que executaram a primeira fase do programa de trabalho estão a ser 

substituídos por grupos de países (“clusters”), centrados em questões essenciais para os seus interesses e 

prioridades nacionais. Esses grupos estão a organizar actividades concretas de aprendizagem entre pares em 2005-

2006, que permitem que os países se auxiliem mutuamente na aplicação de reformas através da identificação dos 

factores de sucesso e do intercâmbio de boas práticas.” [EF2010 – 2R, p.7] 

- “(…) sejam criados em todos os países mecanismos destinados a coordenar a implementação do programa de 

trabalho a nível nacional, com a participação dos diferentes ministérios envolvidos e das partes interessadas mais 

relevantes, em especial os parceiros sociais.” [EF2010 – 2R, p.9] 

 - “As reformas levadas a efeito a nível nacional são impulsionadas e apoiadas pela elaboração de instrumentos de 

referência europeus, pelo trabalho dos grupos de peritos e pelas actividades de aprendizagem pelos pares.” 

[EF2010 – 3R, p.8] 

 - “ (…) desenvolvimento de instrumentos complementares à escala da UE, da aprendizagem mútua e de 

intercâmbio de boas práticas através do método aberto de coordenação;” [EF2020, p.2] 

 - ”(…) utilizando eficazmente o método aberto de coordenação e desenvolvendo sinergias entre os diferentes 

sectores de educação e da formação.” [EF2020, p.4] 

 -  “(…) o método aberto de coordenação deverá ter por base: os quatro objectivos estratégicos para a cooperação 

europeia (…); instrumentos de referência e abordagens comuns; aprendizagem entre pares e intercâmbios de boas 

práticas, incluindo a difusão dos resultados; acompanhamento regular e apresentação periódica de relatórios; 

elementos concretos e dados provenientes de todas as agências europeias pertinentes, de redes europeias e de 

organizações internacionais (…).” [EF2020, p.4] 

 - “Se necessário, poderão ser utilizados recursos financeiros provenientes dos Fundos Estruturais Europeus para 

introduzir nos sistemas de educação e formação melhorias consentâneas com os objectivos estratégicos globais e 

com as prioridades dos Estados-Membros.” [EF2020, p.5] 
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 - “(…) os métodos de trabalho utilizados no âmbito da cooperação europeia deverão basear-se nos seguintes 

elementos: a) Ciclos de trabalho: o período que vai até 2020 será dividido numa série de ciclos, abrangendo o 

primeiro ciclo o período de três anos de 2009 a 2011. b) Domínios prioritários: para cada ciclo (…). c) 

Aprendizagem mútua (…). d) Difusão dos resultados (…); e) Relatório sobre os progressos alcançados; f) 

Acompanhamento do processo (...).” [EF2020, p.5] 

- “Para que o método aberto de coordenação tenha êxito no domínio da educação e da formação, são necessários 

um compromisso político por parte dos Estados-Membros e métodos de trabalho eficazes a nível europeu.” 

[EF2020, p.5] 

- “A cooperação europeia sobre os domínios prioritários (…) pode ser levada a cabo recorrendo a meios como 

actividades de aprendizagem entre pares, conferências e seminários, fóruns de alto nível ou grupos de peritos, 

painéis, estudos e análises, cooperação através da Internet e, sempre que adequado, com o envolvimento de partes 

interessadas pertinentes.” [EF2020, p.5] 

- “A fim de promover a obtenção de resultados através do método aberto de coordenação, bem como a apropriação 

do método tanto a nível nacional como a nível europeu, os Estados-Membros e a Comissão colaborarão 

estreitamente na condução, prossecução e avaliação do processo e dos seus resultados.” [EF2020, p.5] 

 

Subcategoria: A. 1.5. Visibilidade 

Indicador: 1.5.1. Como se divulga a transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

- “De futuro, os países deverão mobilizar melhor as suas energias e superar o actual défice de envolvimento de 

todos os intervenientes e da sociedade civil em geral, a fim de aumentar a nível nacional a visibilidade e o impacto 

do programa de trabalho europeu. São necessárias acções contínuas de informação e de valorização, tanto a nível 

nacional como a nível comunitário, para informar os cidadãos e tirar o maior partido dessa informação.” [EF2010 – 

1R, p.12] 

 

Subcategoria: A. 1.6. Elementos inibidores 

Indicador: 1.7.1.Quais os elementos que podem inibir a implementação da transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

- “A transformação dos sistemas de educação e formação é um processo a médio ou mesmo a longo prazo.” 

[EF2010 – 1R p.3] 

 - “Alguns [países entre os quais Portugal] sublinham que os condicionalismos financeiros limitam a sua capacidade 

para aplicar todas as políticas necessárias.” [EF2010 - 2R, p.3] 

 - “Para muitos países, o financiamento continua a ser um desafio crucial e um obstáculo à implementação de uma 

agenda de modernização.” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “(…) as reformas no domínio da educação tendem a produzir efeitos lentamente e que as diferenças entre países 

e situações de partida numa União alargada são significativas.” [EF2010 – 2R, p.7] 

 - “Atualmente, todos os setores das despesas públicas estão sob controlo, incluindo a educação e a formação. A 

maior parte dos Estados-Membros tem dificuldades em manter os atuais níveis das despesas, tendo ainda menos 

possibilidades de os aumentar.” [EF2020 – 1R, p.10] 
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 - “Os cortes nos orçamentos da educação podem comprometer o potencial de crescimento e a competitividade da 

economia.” [EF2020 – 1R, p.10] 

 

Subcategoria: A. 1.7. Monitorização 

Indicador: 1.7.1. Como se monitoriza a implementação da transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “Ao longo de todo o processo será assegurada a monitorização dos progressos alcançados no sentido da 

consecução dos objectivos, utilizando-se em cada caso os instrumentos quantitativos e/ou qualitativos disponíveis 

mais relevantes.” [PT2002, p.6] 

- “ Será apresentado ao Conselho Europeu, na Primavera de 2004, um relatório sobre os progressos alcançados.” 

[PT2002, p.6] 

- “O Conselho e a Comissão apresentarão conjuntamente ao Conselho Europeu de Primavera de 2004 um relatório 

intercalar sobre a execução do plano de trabalho.” [PT2002, p.18] 

 - “(…) uma lista de indicadores e níveis de referência dos resultados médios europeus, aplicáveis na monitorização 

dos progressos registados no sector da educação e da formação quanto à prossecução dos objectivos de Lisboa.” 

[NR2003, p.3] 

 - “(…) o Conselho acordou em estabelecer uma série de níveis de referência dos resultados médios europeus, 

tendo simultaneamente em conta o ponto de partida de cada um dos Estados-Membros, que deverão ser utilizados 

como instrumento de monitorização da execução do programa de trabalho pormenorizado sobre o seguimento dos 

objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa.” [NR2003, p.3] 

- “O Conselho e a Comissão apresentarão bienalmente ao Conselho Europeu um relatório sobre os progressos 

realizados na execução do Programa ‘Educação e Formação para 2010’.”. [EF2010 - 1R, p.2] 

 

Categoria: A2. Motivações da transferência 

Subcategoria: A. 2.1. Mandato económico 

Indicador: 2.1.1. Quais os objectivos económicos que se pretende alcançar com a transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “Tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz de garantir um 

crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social.” [PT2002, p.3] / 

[EF2010 – 1R, p.2] 

 - “A União Europeia tem de recuperar o atraso em relação aos seus principais concorrentes.” [EF2010 – 1R, p.6] 

 - (…) há ainda grandes desafios por vencer para que a Europa concretize a ambição de se tornar na economia do 

conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo.” [EF2020, p.2] 

 - “ (…) garantir (…) uma prosperidade económica sustentável e a empregabilidade (…).” [EF2020, p.3] 
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Subcategoria: A. 2.2. Mandato social 

Indicador: 2.2.1. Quais os objectivos sociais que se pretende alcançar com a transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) os objectivos gerais atribuídos pela sociedade à educação e à formação não se restringem a dotar os 

Europeus dos meios para realizarem a sua vida profissional, mas dizem particularmente respeito ao seu 

desenvolvimento pessoal, com vista a uma vida melhor e a uma cidadania activa (…).” [PT2002, pp.4-5] 

 - “Apoiar a cidadania activa, a igualdade de oportunidades e a coesão social” [PT2002, p.18] 

 - “(…) para assegurar o pleno emprego e aumentar a coesão social (…).” [NR2003, p.4] 

 -  “(…) o desenvolvimento do modelo social europeu.” [EF2010 – 2R, p.7] 

 - “(…) auxiliar todos os cidadãos a melhorarem as suas competências (…) acções cruciais para o crescimento e o 

emprego, bem como para a equidade e a inclusão social” [EF2010 – 4R, p.1] 

 -  “(…) a realização pessoal, social e profissional de todos os cidadãos;” [EF2020, p.3] 

 - “As políticas de educação e formação devem permitir que todos os cidadãos, independentemente da sua situação 

pessoal, social ou económica, adquiram, actualizem e desenvolvam ao longo da vida aptidões profissionais 

específicas, bem como as competências essenciais necessárias para promover a sua empregabilidade e incentivar o 

aprofundamento da sua formação, a cidadania activa e o diálogo intercultural.” [EF2020, p.4] 

 

Subcategoria: A. 2.3. Mandato político 

Indicador: 2.3.1. Quais os objectivos de natureza política que se pretende alcançar com a 

transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “Cooperação política no âmbito dos futuros objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa.” 

[PT2002, p.3] 

 - “A cooperação política no âmbito da educação e da formação ganhou novo ímpeto na UE com a aprovação, em 

14 de Fevereiro, do programa de trabalho (…).” [PT2002, p.3] 

 - “O programa de trabalho sobre os objectivos dos sistemas de educação e de formação cria, de forma mais 

estruturada que no passado, um espaço de cooperação entre 31 países europeus, nele implicando os agentes 

interessados (representantes da sociedade civil e parceiros sociais europeus) e organizações internacionais (como a 

OCDE, a UNESCO e o Conselho da Europa).” [EF2010 – 1R, p.3] 

 - “A cooperação europeia no domínio da educação e da formação (…).” [EF2020, p.4] 

 - “A cooperação europeia no domínio da educação e da formação deverá ser estabelecida de forma pertinente e 

concreta.” [EF2020, p.4] 

 - “Haverá que intensificar tanto o diálogo político com países terceiros como a cooperação com organizações 

internacionais, proporcionando assim uma fonte de novas ideias e de comparação.” [EF2020, p.5] 

 - “(…) contribuir para delinear uma política baseada em factos concretos (…).” [EF2020, p.7] 

 - “O quadro ‘EF2020’ e os seus quatro objectivos estratégicos constituem uma base sólida para a cooperação 

europeia no domínio do ensino e da formação, podendo contribuir grandemente para a consecução dos objectivos 

da Estratégia Europa 2020”.” [Europa2020 (1), p.1] 
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Categoria: A3. Natureza dos efeitos resultantes da transferência 

Subcategoria: A. 3.1. Efeito desejável 

Indicador: 3.1.1. Quais as expectativas europeias? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) contribuir de forma decisiva para o sucesso da estratégia de Lisboa (…).” [PT2002, p.3] 

 - “(…) que o Espaço de Educação e Formação seja explicitamente reconhecido como um domínio-chave prioritário 

da Estratégia de Lisboa.” [PT2002, p.3] 

 - “(…) dar uma resposta abrangente aos desafios inerentes à sociedade do conhecimento, à globalização e ao 

alargamento da UE (…).” [PT2002, p.3] 

 - “(…) deverão ser alcançados, até 2010, os seguintes objectivos no domínio da educação e da formação: 1) Atingir 

a máxima qualidade na educação e na formação e assegurar que a Europa seja reconhecida, à escala mundial, 

como uma referência pela qualidade e relevância dos seus sistemas e instituições de educação e de formação; 2) 

Garantir que os sistemas de educação e de formação na Europa sejam suficientemente compatíveis para permitir 

que os cidadãos transitem de um sistema para outro e tirem partido da sua diversidade; 3) Assegurar que os 

detentores de qualificações, conhecimentos e competências adquiridos em qualquer parte da UE tenham a 

oportunidade de obter o seu reconhecimento efectivo em todos os Estados-Membros para efeitos de carreira e de 

prosseguimento da aprendizagem; 4) Garantir que os europeus de todas as idades tenham acesso à aprendizagem 

ao longo da vida; 5) Abrir a Europa à cooperação, reciprocamente benéfica, com todas as outras regiões e 

assegurar que ela seja o destino preferido dos estudantes, académicos e investigadores de outras regiões do 

mundo.” [PT2002, p.5] 

- “Promover a nível mundial a presença e o reconhecimento da educação e da formação europeias, assim como o 

seu interesse para estudantes, académicos e investigadores originários de outras partes do mundo” [PT2002, p.16] 

 - “(…) que as nossas instituições de educação e de formação sejam reconhecidas a nível mundial como centros de 

excelência.” [PT2002, p.16] 

 - “(…) alcançar o objectivo de transformar os sistemas de educação e de formação da Europa numa referência de 

qualidade a nível mundial até 2010.” [EF2010 – 1R, p.1] 

 - “(…) fazer dos sistemas de educação e formação na Europa ‘uma referência mundial de qualidade, até 2010’.” 

[EF2010 – 1R, p.2] 

- “Criar um ‘triângulo do conhecimento’ de educação, investigação e inovação (…)” [EF2010 – 4R, p.1] 

 - “(…) tendo por finalidade principal apoiar a melhoria dos sistemas nacionais de educação e formação (…)” 

[EF2020, p.1] 

 

Subcategoria: A. 3.2. Efeito institucional 

Indicador: 3.2.1. Quais os efeitos directos sobre os sistemas de educação e formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) o desenvolvimento de uma estratégia coerente e global em matéria de educação e formação (…).” [PT2002, 

p.5] 

 - “(…) uma maior convergência no que respeita aos principais objectivos da UE (…).” [PT2002, p.5] 
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 “ (…) será implementada uma estratégia global única, tal como referido no programa de trabalho pormenorizado.” 

[PT2002, p.6] 

 - “(…) criação de um espaço europeu da educação e da formação (…) concretização do Espaço Europeu da 

Investigação.” [PT2002, p.15] 

- “Os níveis de referência dos resultados médios europeus (…) não definem metas nacionais, não preconizam 

decisões por parte dos governos nacionais, embora as acções nacionais com base em prioridades nacionais 

venham a contribuir para a sua concretização.” [NR2003, pp.3-4] 

 - “Construir uma Europa da Educação e da Formação.” [EF2010 – R1, p.1] 

- “Tais exemplos [de boas práticas] serão amplamente divulgados e funcionarão como instrumentos de apoio ao 

desenvolvimento de políticas a nível nacional.” [EF2010 – 1R, p.4] 

 - “Alguns países traduziram estes níveis em objectivos nacionais como um contributo para atingir os níveis de 

referência europeus.” [EF2010 – 1R, p.4] 

 - “Construir uma Europa da educação e da formação.” [EF2020 – 1R, p.11] 

 - “Muitos dos países fixaram já ou procuram agora fixar os seus próprios objectivos com base, em diversos graus, 

nos valores de referência estabelecidos para o desempenho médio europeu nos domínios da educação e da 

formação (benchmarks).” [EF2010 – 2R, p.2] 

- “Os relatórios nacionais indicam que o programa de trabalho ‘Educação e Formação para 2010’ passou a assumir 

maior visibilidade nas políticas nacionais. Todos os Estados-Membros consideram agora, com maior ou menor 

intensidade, que a estratégia de Lisboa é um factor de desenvolvimento das políticas nacionais de educação e de 

formação.” [EF2010 – 2R, p.2] 

 - “(…) criar um Espaço Europeu do Ensino Superior até 2010.” [EF2010 – 2R, p.4] 

- “O processo de Bolonha continua a estimular reformas nas estruturas do ensino superior, em particular no que se 

refere à introdução de uma estrutura de graduação em três ciclos a uma maior garantia da qualidade. Mais do que 

a estratégia de Lisboa, o processo de Bolonha tende a ocupar o primeiro plano no desenvolvimento de políticas 

nacionais neste sector.” [EF2010 – 2R, p.4] 

 - “As prioridades nacionais em matéria de reforma do ensino e formação profissionais (EFP) parecem reflectir 

largamente as prioridades do processo de Copenhaga. A implementação de princípios e referências comuns 

acordados a nível europeu (por exemplo, a validação do ensino não formal, a garantia da qualidade e da orientação) 

é já uma realidade (…).” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “O Espaço Europeu de Educação e Formação continua a ser reforçado, nomeadamente através do 

desenvolvimento de um Quadro Europeu de Qualificações (QEQ).” [EF2010 – 2R, p.7] 

 - “Muitos países têm vindo a introduzir reformas que recorrem explicitamente ao quadro de competências 

essenciais como referência.” [EF2010 – 4R, p.2] 

- “(…) o quadro europeu de competências essenciais, que, nalguns países, foi um elemento determinante na 

reforma das políticas.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “ (…) institui pela primeira vez um quadro sólido para a cooperação europeia no domínio da educação e da 

formação com base em objectivos comuns.” [EF2020, p.1] 
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Subcategoria: A. 3.3. Efeito dominante potencial 

Indicador: 3.3.1.Quais são os efeitos potenciais sobre os sistemas de educação e formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - (…) apoiar os Estados-Membros na melhoria dos respectivos sistemas de educação e de formação, e os esforços 

para concretizar o potencial da actividade transnacional em matéria de educação e de formação.” [PT2002, p.6] 

 

Subcategoria: A. 3.4. Avaliação institucional 

Indicador: 3.4.1. Qual o balanço que as instituições europeias fazem da transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

- “Embora a maioria dos países utilize dados comparativos internacionais sobre os resultados para avaliar o 

desempenho dos sistemas nacionais, muitos não desenvolveram ainda indicadores adequados do desempenho 

nacional, nem adoptaram medidas para recolher os dados necessários. Torna-se, portanto, difícil aferir o impacto 

das acções realizadas.” [EF2010 – 2R, p.3] 

 - “Registaram-se progressos na definição de estratégias de aprendizagem ao longo da vida, mas o grande desafio 

continua a ser a sua aplicação.” [EF2010 – 2R, p.3] 

 - “Quase 15% dos jovens da UE continuam a abandonar o ensino numa fase precoce, o que representa um 

progresso reduzido no cumprimento do valor de referência europeu de 10% estabelecido para 2010.” [EF2010 – 

2R, p.4] 

 - “Quase 20% dos jovens com 15 anos de idade continuam a revelar sérias dificuldades na leitura, não se tendo 

verificado qualquer progresso desde 2000 relativamente ao objectivo de reduzir essa percentagem para um quinto.” 

[EF2010 – 2R, p.4] 

 - “Cerca de 77% dos jovens entre os 18 e os 24 anos de idade concluem o ensino secundário, uma percentagem 

ainda muito distante do valor de referência europeu de 85% apesar dos progressos significativos registados em 

alguns países.” [EF2010 – 2R, p.4] 

 - “As reformas do ensino superior contribuem cada vez mais para a concretização da agenda de Lisboa.” [EF2010 

– 2R, p.4] 

 - “Verificou-se uma melhoria gradual no estatuto do ensino e formação profissionais (EFP), mas muito há ainda a 

fazer.” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - [nos programas de EFP] “(…) não é ainda conferida a devida prioridade aos adultos e aos trabalhadores mais 

velhos.” [EF2010 – 2R, p.6] 

 - “As políticas e acções desenvolvidas caracterizam-se, porém, por uma certa dispersão, continuando a ser um 

grande desafio assegurar que todos os estudantes concluem o ensino secundário com os conhecimentos e 

competências de que necessitarão como cidadãos europeus. “ [EF2010 – 2R, p.6] 

 - “É, pois, particularmente preocupante que, não obstante os progressos iniciais registados ao indicador europeu 

adoptado para o número de licenciados em matemática, ciências e tecnologias, se verifiquem progressos tão 

reduzidos quanto aos indicadores mais directamente relacionados com a inclusão social.” [EF2010 – 2R, p.7] 

 - “Na maioria dos países registam-se progressos na definição de estratégias coerentes e globais. Nesse contexto, os 

progressos são evidentes no ensino pré-primário, nos quadros de qualificações e na validação da aprendizagem não 

formal e informal. Porém, ainda são poucos os países onde existem parcerias de aprendizagem inovadoras e 
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financiamentos sustentáveis tendo em vista sistemas de educação e formação eficientes, equitativos e de elevada 

qualidade, tanto mais que o crescimento do investimento dá sinais de ter abrandado”. [EF2010 – 3R, p.2] 

 - “A Europa registou progressos em várias áreas. Mas tal não significa que os progressos sejam uniformes ou que 

se possam abrandar os esforços. O ritmo das reformas continua a ser um desafio de monta.” [EF2010 – 3R p.2] 

 - “Na maioria dos países, foram elaboradas estratégias explícitas de aprendizagem ao longo da vida (…).” [EF2010 

– 3R, p.2] 

 - “A tendência positiva que se verificou entre 2000 e 2003 na despesa pública com a educação parece ter sido 

interrompida em 2004.” [EF2010 – 3R, p.4] 

 - “Abandono escolar precoce, conclusão do ensino secundário e competências básicas continuam a ser aspectos 

altamente problemáticos.” [EF2010 – 3R, p.4] 

 - “Os resultados dos alunos com fraco aproveitamento em leitura pioraram em vez de melhorarem.” [EF2010 – 3R, 

p.4] 

 - “A participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida já não conseguirá atingir o valor de referência 

comunitário” [EF2010 – 3R. p.5] 

 - “O programa de trabalho está a dar resultados tanto a nível europeu como nacional.” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “Desde o lançamento do programa, em 2002, alcançaram-se progressos significativos. Porém as reformas da 

educação e da formação precisam de tempo até darem frutos.” [EF2010 – 3R, p.9] 

 - “Registou-se uma melhoria geral dos resultados da UE em matéria da educação e formação. Não obstante, os 

valores de referência estabelecidos para 2010 não serão, na sua maioria, alcançados a tempo, havendo mesmo a 

assinalar uma deterioração dos resultados no que diz respeito a um marco fundamental como a literacia.” [EF2010 

– 4R, p.1] 

 - “Tanto os relatórios nacionais como a nível dos intercâmbios de políticas, são escassos os sinais que indiciam a 

realização de esforços sistemáticos para actualizar as competências do corpo docente.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “(…) continua a ser altamente preocupante a deterioração dos resultados no domínio da leitura em relação ao 

objectivo de referência da UE para 2010.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “A maioria dos países adoptou já estratégias explícitas para a aprendizagem ao longo da vida.” [EF2010 – 4R, 

p.4] 

 - “Na sua maioria, os países estão a avançar substancialmente no que toca ao desenvolvimento de quadros 

nacionais de qualificações que abrangem todos os níveis e tipos de educação e formação, bem como à articulação 

entre estes quadros e o quadro europeu, que deverá estar concluído até 2010” [EF2010 4R, p.4] 

 - “A implementação e o aprofundamento das estratégias de aprendizagem ao longo da vida continuam a constituir 

um desafio de importância capital. Só nalguns casos há estratégias coerentes e abrangentes, e algumas ainda se 

centram em sectores específicos ou grupos-alvo, em vez de abrangerem todo o ciclo de vida. Para serem eficazes, 

as estratégias devem abranger períodos suficientemente longos, dar oportunidades a todos os grupos etários e ser 

objecto de revisão e aperfeiçoamento.” [EF2010 – 4R, p.4] 

 - “Muitos países têm vindo a realizar reformas dos programas baseando-se explicitamente no quadro de 

competências essenciais, sobretudo no domínio escolar.” [EF2010- 4R,p.6] 

 - “Para a maioria dos europeus, a aprendizagem ao longo da vida não é uma realidade. Embora a participação dos 

mais jovens no ensino e formação tenha aumentado, dados recentes sobre o número de adultos entre os 25 e os 
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64 anos de idade que participam na aprendizagem ao longo da vida mostram uma ligeira tendência descendente. O 

atual nível de 9,1% (2010) está muito abaixo do valor de referência de EF2020 de 15% que deveria ser atingido até 

2020.” [EF2020 – 1R, p.13] 

 - “(…) foram feitos alguns progressos em termos de valores de referência europeus de redução da percentagem de 

pessoas com fraco desempenho nas competências de base (…) e de aumento de participação no ensino pré-escolar 

(…).” [EF2020 – 1R, p.13] 

 - “Subsistem obstáculos à aprendizagem ao longo da vida, como oportunidades de aprendizagem limitadas e mal 

adaptadas às necessidades dos diferentes grupos-alvo, falta de informação e de sistemas de apoio acessíveis e 

percursos de aprendizagem pouco flexíveis (por exemplo, passadeiras entre o EFP e o ensino superior.” [EF2020 – 

1R, p.13] 

 - “Para superar estes obstáculos, é necessário mais que um conjunto de reformas fragmentadas em sectores de 

ensino específicos. Embora os Estados-Membros já tenham reconhecido esta necessidade há dez anos, o problema 

da segmentação persiste.” [EF2020 – 1R, p.14] 

 - “Entre 2010 e 2011, foram realizados progressos encorajadores, mas desiguais, rumo ao grande objetivo da UE 

em matéria de conclusão do ensino superior ou equivalente e de abandono escolar precoce, e que é indispensável 

envidar esforços continuados para que este objetivo seja alcançado até 2020, tendo em atenção que as reformas 

em matéria de educação e formação muitas vezes precisam de tempo para frutificarem” [Europa2020 (2), p.5] 
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B. RESPOSTA NACIONAL À PROPOSTA EUROPEIA  

 

Categoria: B1 Características da acomodação da transferência 

Subcategoria: B. 1.1. Modalidade de transferência 

Indicador: 1.1.1 Como encara o Estado português essa transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “ (…) o Programa do XVII Governo Constitucional (aprovado pela Assembleia da República em Março de 2005) 

reconhece, de forma explícita, o enquadramento europeu como uma oportunidade única para Portugal, inscrevendo-

se as propostas apresentadas para esta legislatura (2005-2009), em particular no capítulo da educação, no quadro 

definido pela Estratégia de Lisboa.” [RN2005, p.5] 

 

Subcategoria: B. 1.2. Agentes institucionais envolvidos 

Indicador: 1.2.1. Quais os agentes institucionais envolvidos? 

UNIDADES DE REGISTO 

  - “No âmbito específico do Ministério da Educação, o Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais 

(GAERI) tem promovido a articulação entre os vários departamentos daquele Ministério e dos Ministérios que 

tutelam o Ensino Superior e o Trabalho e Formação Profissional, tendo em vista o acompanhamento do Programa 

de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’, em estreita colaboração com os peritos nacionais designados para os 

diversos Grupos de Trabalho da Comissão.” [RN2005, p.6] 

 

Subcategoria: B. 1.3. Objecto(s) 

Indicador: 1.3.1. O que é que se transfere? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “Tomando como quadro de referência os benchmarks europeus adoptados pelo Conselho (Educação), em Maio 

de 2003, e atendendo à situação específica nacional, foram definidas metas que traduzem áreas prioritárias de 

actuação política (…).” [RN2005, p.6] 

 - “As seis mensagens contidas no Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’ serviram de orientação para 

a implementação de um programa abrangente e diversificado para a qualificação dos portugueses 

independentemente da sua idade e situação social e económica (…). Mensagens: Novas competências básicas para 

todos (…); Mais investimentos em recursos humanos (…); Inovação no ensino e na aprendizagem (…); Valorizar a 

aprendizagem (…); Repensar as acções de orientação e consultoria (…); Aproximar a aprendizagem dos indivíduos 

(…).” [RN2009, p.4] 

 - “As oito competências essenciais definidas pela União Europeia em 2006 encontram-se de forma explícita nos 

Referencias de Formação das Ofertas Qualificantes de Jovens e Adultos.” [RN2009, p.5] 

 - “O Programa Educação 2015, lançado no início do ano lectivo 2010/2011 (…). Este programa assume os 

objectivos definidos no Quadro Estratégico para a Cooperação Europeia em matéria de Educação e Formação 2020 

(EF2020) e define indicadores e metas nacionais no domínio da melhoria das competências básicas em Língua 

Portuguesa e Matemática e da redução da desistência escolar.” [RN2011, p.4] 
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 - “(…) a adopção, em 2010, do Quadro Nacional de Qualificações, cuja estrutura de níveis teve por referência o 

Quadro Europeu de Qualificações.” [RN2011, p.8] 

 - “A nível da Educação escolar e pré-escolar, as medidas postas em prática são, na sua generalidade, as constantes 

do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV), bem como outras iniciativas de âmbito internacional e 

comunitário.” [RN2011, p.8] 

 

Subcategoria: B. 1.4. Visibilidade 

Indicador: 1.4.1. Quais as iniciativas nacionais de divulgação da transferência?  

UNIDADES DE REGISTO 

- “(…) a etapa de divulgação e sensibilização nacional que tem vindo a permitir, progressivamente, numa verdadeira 

apropriação nacional deste Programa de Trabalho.” [RN2005, p.7] 

 - “Com efeito, o Programa [Educação e Formação 2010], enquanto quadro de referência para o desenvolvimento 

das políticas de educação e formação na Europa, tem sido promovido em diversos encontros, quer formais quer 

informais, e a diferentes níveis.” [RN2005, p.7] 

 - “Assim, numa primeira fase, foi realizada uma campanha de divulgação e sensibilização, na qual se incluíram 

diversas iniciativas, designadamente uma Conferência Europeia e um ciclo de Seminários Regionais. A Conferência 

Europeia ‘Espaço Europeu da Educação e Formação: sistemas diferentes, objectivos comuns para 2010’’ realizou-

se em Março de 2003, com o apoio da Comissão Europeia, e foi organizada conjuntamente pelo Ministério da 

Educação e pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior, permitindo um amplo debate sobre esta temática. Com 

a presença dos ministros que à data tutelavam a Educação, o Ensino Superior e o Trabalho e Formação Profissional, 

reuniu cerca de 300 participantes incluindo decisores políticos, educadores em geral, parceiros sociais, 

representantes de organismos e instituições interessadas nas áreas da educação e da formação, bem como alguns 

delegados nacionais ao Comité de Educação do Conselho da União Europeia e representantes de outros Estados-

membros. Na sequência desta Conferência, foi promovido um ciclo de Seminários Regionais, em estreita 

colaboração com as diversas regiões do país, os quais foram organizados em torno dos objectivos do Programa com 

maior relevância regional e tiveram um grande impacto junto da sociedade civil. Mais recentemente, em Maio de 

2004, no âmbito da Semana da Educação dedicada ao ensino público e ao abandono escolar, o Presidente da 

República promoveu e presidiu, no Instituto Politécnico de Castelo Branco, a um seminário dedicado ao Programa 

de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’. Finalmente, para além de outros encontros de natureza diversa que se 

desenvolveram com base na coordenação da participação dos peritos portugueses nos Grupos de Trabalho da 

Comissão Europeia, permitindo aumentar a visibilidade do Programa de Trabalho, há que destacar o processo de 

elaboração do presente relatório, que se traduziu numa reflexão alargada, interministerial e interdepartamental 

sobre o desenvolvimento do sistema de educação e formação em Portugal, no quadro da Estratégia de Lisboa.” 

[RN2005, p.7] 

 - “De forma a elevar a visibilidade e a disseminação das medidas indicadas, a sua concretização baseou-se numa 

consulta a todos os actores envolvidos, seguida da publicitação dos resultados obtidos (…).” [RN2007, p.4] 
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Subcategoria: B. 1.5. Viabilização 

Indicador: 1.5.1.Quais os documentos oficiais que comprovam a transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “Relatório nacional sobre a implementação do Programa de Trabalho Educação e Formação 2010, de Abril de 

2005.” [RN2005] 

 - “Para além de o Programa [do XVII Governo Constitucional] afirmar explicitamente que as ambições definidas para 

a legislatura iniciada no passado mês de Março se deverão inscrever no quadro da Estratégia de Lisboa (de modo a 

‘fazer da sociedade da informação e do conhecimento uma alavanca para a coesão social e a modernização 

económica e tecnológica’) (…).” [RN2005, p.9] 

 - “(…) as ‘Grandes Opções de Política para 2003-2006’, consignados na Lei n.º 32-A/2002, de 30 de Dezembro 

(…) Documento Orientador da Revisão Curricular do Ensino Secundário, materializada, posteriormente no Decreto-

Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, que se baseia expressamente no ‘Programa de trabalho pormenorizado sobre o 

seguimento dos objectivos dos sistemas de educação e de formação na Europa’. Aliás, muitas das medidas 

definidas entre 2002 e 2004 procuram ir ao encontro da prossecução daqueles objectivos (…).” [RN2005, p.5] 

 - “Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’ Relatório Nacional de Progresso, Junho de 2007” [RN2007] 

 - “Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’ Relatório Nacional de Progresso, Junho de 2009” [RN2009] 

 - “Educação e Formação 2020 -  Relatório Nacional de Progresso, Abril de 2011” [RN2011] 

 

Subcategoria: B. 1.6. Elementos facilitadores 

Indicador: 1.6.1. Quais os elementos nacionais que facilitam a transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “Em termos sectoriais, o Programa do novo Governo aposta na concretização de mudanças estruturais no que 

respeita à educação não-superior, de modo a conseguir-se uma educação de qualidade para todos (…).” [RN2005, 

p.8] 

 

Subcategoria: B. 1.7. Elementos inibidores 

Indicador: 1.7.1.Quais os elementos nacionais que inibem a transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

- “As restrições ao crescimento anual nominal da despesa pública, impostas pelo Programa de Estabilidade e 

Crescimento para o período 2003-2006, não deixaram de condicionar o aumento do nível global de despesas em 

matéria de educação e formação, uma vez que estas foram objecto de forte contenção.” [RN2005, p.5] 

 - “(…) as principais dificuldades sentidas relacionam-se, em larga medida, com o ponto de partida de Portugal e 

com o significativo esforço que tem sido necessário efectuar na obtenção de consensos relativos à definição de 

prioridades.” [RN2005, p.7] 

 - “(…) frequentemente as acções empreendidas não tomam em conta esse quadro global de referência [estratégia 

nacional de aprendizagem ao longo da vida], não existindo uma abordagem suficientemente sistémica, coerente e 

integrada do desenvolvimento das políticas educativas e de formação, a partir deste ponto de vista, para além de 

não conseguirem romper com alguns dos problemas estruturais (…).” [RN2005, p.25] 
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 - “(…) as mudanças de orientação decorrentes das alterações políticas produzidas durante os últimos cinco anos, 

em Portugal, tiveram também, (…) consequências importantes, nomeadamente no que respeita à falta de 

estabilização e consolidação das prioridades em matéria de políticas nacionais de aprendizagem ao longo da vida. “ 

[RN2005, p.25] 

 - “(…) continuam a persistir dificuldades e obstáculos na área da qualidade e atractibilidade da educação e 

formação profissional, entre outros: a diminuta adesão dos públicos menos qualificados e mais idosos à 

participação na educação e formação; a estrutura empresarial, centrada em empresários pouco mobilizados para a 

educação e formação; a fraca co-responsabilização dos diferentes actores; o inexpressivo impacto da formação com 

vista à progressão na carreira e à adaptabilidade a novas situações; o carácter pouco atractivo da escola para os 

jovens, por um lado, e por outro, o fraco prestígio, em termos de estatuto social, que, para as famílias, ainda 

representam os cursos de formação e determinadas profissões; a perda de prestígio da carreira de 

professor/formador aos olhos da sociedade; uma aposta insuficiente em termos de serviços de informação e 

orientação escolar e profissional.” [RN2005, p.33] 

 - “(…) situação de partida do país, em particular aos baixos níveis de educação e formação da maioria da 

população (…).” [RN2007, p.2] 

 - “Diversos obstáculos se colocam ao desenvolvimento da Estratégia [Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida], 

nomeadamente a persistência de elevados níveis de insucesso e consequente abandono escolar precoce, o elevado 

número de activos adultos pouco qualificados e o envelhecimento da população.” [RN2007, p.2] 

 

Subcategoria:  B. 1.8. Monitorização 

Indicador: 1.8.1. Como se monitoriza a implementação da transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) existe uma proposta no sentido da criação formal de uma Plataforma Interministerial que permita proceder 

ao acompanhamento do Programa de Trabalho e à elaboração e implementação de um Plano Nacional de Acção 

nesta matéria. Paralelamente, foram criadas estruturas interministeriais vocacionadas para a dinamização e 

monitorização do processo educativo nas diferentes áreas de intervenção (…).” [RN2005, p.6] 

 

Categoria: B.2. Motivações para a acomodação da transferência 

Subcategoria: B.2.1. Forma de legitimação 

Indicador: 2.1.1. Como justificam os agentes institucionais essa transferência? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “No processo de construção de uma sociedade e economia baseadas no conhecimento, Portugal enfrenta, à 

semelhança dos seus parceiros europeus, um conjunto de desafios relativamente aos quais os sistemas de 

educação e formação desempenham um papel primordial. Compreende-se, por isso, que muitos dos objectivos 

definidos pela União Europeia, no âmbito do Programa de Trabalho ‘Educação e Formação 2010’, tenham 

encontrado eco nas preocupações e nos princípios expressos em vários documentos oficiais (…).” [RN2005, p.5] 

 - “O actual enquadramento europeu fornece uma oportunidade única para que Portugal se mobilize em torno dos 

seus problemas estruturais, tendo em vista referenciais de desenvolvimento cada vez mais próximos das médias 

verificadas na União Europeia.” [RN2007, p.13] 
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Subcategoria: B.2.2. Mandato nacional 

Indicador: 2.2.1. Quais os objectivos nacionais definidos para o sistema de educação e formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) a consolidação da educação básica, orientada para o desenvolvimento de competências fundamentais, a 

expansão e diversificação da educação e formação de nível secundário, bem como, no que respeita ao ensino 

superior, a garantia de qualificação dos portugueses no espaço europeu (a concretizar através do Processo de 

Bolonha), a promoção da qualidade do sistema e a melhoria do governo das instituições (através de adequados 

modelos de avaliação e de financiamento), enquanto na formação profissional se aposta essencialmente numa 

intensificação da estratégia de qualificação dos recursos humanos, inserida numa perspectiva de aprendizagem ao 

longo da vida.” [RN2005, p.6] 

 - “(…) são apontadas como principais metas a atingir até 2009 as seguintes: reduzir para metade o insucesso 

escolar nos ensinos básico e secundário; duplicar a frequência de jovens em cursos tecnológicos e profissionais de 

nível secundário; tornar obrigatório o ensino experimental das ciências em todo o ensino básico; generalizar o 

ensino do Inglês desde o primeiro ciclo do ensino básico; tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação 

profissional para todos os jovens até aos 18 anos; relançar a aplicação da ‘cláusula de formação para jovens’ e do 

‘mínimo anual de formação’; aumentar o número de diplomados e formações avançadas do ensino superior.” 

[RN2005, p.8] 

- “(…) nas seguintes prioridades, em resposta aos problemas de fundo que têm caracterizado a educação 

portuguesa nos últimos anos: a) alargar progressivamente a educação pré-escolar a todas as crianças em idade 

adequada e consolidar a universalidade do ensino básico de 9 anos; b) estender a educação fundamental até ao fim 

do ensino ou formação de nível secundário, integrando todos os menores de 18 anos em percursos escolares ou de 

formação profissional; c) dar um salto qualitativo na educação e formação de adultos; d) mudar a maneira de 

conceber e organizar o sistema e os recursos educativos, tendo em atenção o ponto de vista do interesse público 

geral, dos alunos e das famílias; e) enraizar a cultura e a prática da avaliação e da prestação de contas em todas as 

dimensões do sistema de educação e formação (…).” [RN2005, p.8-9] 

 - “No que respeita ao ensino superior, os objectivos definidos no Programa do actual Governo consistem em 

concretizar o Processo de Bolonha, reformar o sistema de governo das instituições do ensino superior, estruturar 

um sistema de garantia de qualidade, promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior.” 

[RN2005, p.11] 

 - “Relativamente à formação profissional, aposta-se numa estratégia de qualificação dos recursos humanos que 

seja mais ousada e eficiente que no passado, inserida na estratégia de aprendizagem ao longo da vida e em estreita 

articulação com uma política que permita aumentar a qualidade e qualificação do trabalho e do emprego.” 

[RN2005, p.11] 

- “A prioridade nacional concedida ao desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento é 

assegurada através da articulação de várias políticas sectoriais que têm assumido conjuntamente a transversalidade 

deste objectivo. Assim, o Plano de Acção para a Sociedade de Informação inclui, na sua estrutura, um ‘pilar de 

actuação’ dedicado às ‘novas capacidades’, onde se prevê um conjunto de acções que têm como público-alvo, tanto 
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os alunos dos ensinos básico e secundário, como os estudantes universitários e os cidadãos em geral (…).” 

[RN2005, pp.21-22] 

- “O principal objectivo do XVII Governo Constitucional para o ensino superior visa qualificar as novas gerações para 

as exigências do espaço europeu, o que implica garantir a integração europeia e o Processo de Bolonha.” [RN2005, 

p.26] 

- “O Programa do actual Governo refere, aliás, que o novo quadro para a aprendizagem ao longo da vida deverá 

assentar num conjunto de prioridades, como a definição de objectivos – não só em termos de níveis de educação-

formação, mas também dos perfis que se encontram em défice no mercado de trabalho -, a diversificação das 

oportunidades de aprendizagem, o desenvolvimento de uma infra-estrutura que tire partido das tecnologias da 

informação, o incentivo da procura de aprendizagem por parte das pessoas (enquanto trabalhadores e cidadãos), a 

difusão de novos modelos de partilha de custos entre trabalhadores, empresas e poderes públicos, a melhoria da 

articulação das instituições que promovem a aprendizagem ao longo da vida (potenciando a partilha de recursos e a 

promoção de soluções combinadas de educação-formação) e, finalmente, a gestão activa da reconversão 

profissional.” [RN2005, p.25] 

 - “(…) impõe-se que: Os resultados nas aprendizagens dos jovens registem evidentes melhorias, uma vez que são 

elevados os níveis de insucesso e consequente abandono e saída escolar precoce, com consequências negativas 

nos níveis de educação e formação da nossa população adulta; A participação em acções de educação e formação 

das pessoas adultas continue a crescer e a tornar-se equilibrada, uma vez que são os menos escolarizados, os mais 

idosos, os residentes em áreas rurais e as pessoas com deficiência que, em regra, menos participam. O quadro 

inicial de ofertas de educação e formação supere algumas fragilidades, produzindo resultados de aprendizagem 

mais homogéneos e mais pertinentes em algumas áreas chave, valorizando-se o reconhecimento e validação das 

aprendizagens essenciais para motivar os adultos, as famílias e as empresas a participar no processo de 

aprendizagem ao longo da vida.” [RN2007, p.2] 

 - “Combater o insucesso e abandono escolares e colocar as escolas ao serviço da aprendizagem dos alunos. (…) 

Alargar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida (…). Concretizar a reforma do ensino superior, 

garantindo a qualificação das novas gerações para as exigências do espaço europeu (…).” [RN2007, p.4] 

 - “Um dos objectivos fulcrais do sistema educativo português é assegurar o aumento do número de indivíduos com 

qualificação de nível secundário, fomentando uma articulação mais efectiva entre a educação, a formação e a 

sociedade, tendo em vista a inserção na vida activa, e concretizando o desenvolvimento de aprendizagens 

significativas, através do ensino prático e experimental.” [RN2009, p.3] 

 

Categoria: B.3. Natureza dos efeitos resultantes da acomodação da transferência 

Subcategoria: B.3.1. Elementos convergentes 

Indicador: 3.1.1. De que modo as iniciativas nacionais reflectem as orientações europeias? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) pode-se encontrar uma relação directa entre a definição destas prioridades e os objectivos estratégicos 

formulados no quadro do processo ‘Educação e Formação 2010’, seja através do ‘Programa pormenorizado sobre o 

seguimento dos objectivos dos sistemas de educação e formação na Europa’, seja através dos princípios acordados 
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no âmbito dos processos de Aprendizagem ao Longo da Vida e de Copenhaga, seja ainda, finalmente através dos 

benchmaks adoptados pelos Ministros da Educação, em Maio de 2003.” [RN2005, p.9] 

- “Assim a aposta formulada numa ‘educação de qualidade para todos’ expressa uma preocupação que se encontra 

traduzida também, em particular, em dois dos três objectivos estratégicos do Programa sobre o seguimento dos 

objectivos comuns (…).” [RN2005, p.9] 

 - “Várias das medidas previstas para os próximos quatro anos vão de encontro a muitos dos treze objectivos que a 

União Europeia deverá atingir até 2010.” [RN2005, p.9] 

 

Subcategoria: B.3.2. Elementos divergentes 

Indicador: 3.2.1. Quais as divergências nacionais face às prioridades europeias? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) Portugal continua a ser (pelo menos em 2004) um dos dois únicos Estados-membros cuja percentagem de 

pessoas entre 20-24 anos que não concluíram o ensino secundário se mantém abaixo dos 50% (portanto, ainda 

longe da meta europeia dos 85%) (…).” [RN2005, p.10] 

 - “(…) Portugal continua em 2004 a apresentar o segundo pior resultado da União Europeia, relativamente à 

percentagem do grupo etário dos 18-24 anos que não prosseguiu qualquer tipo de estudos ou formação depois da 

escolaridade básica de 9 anos (…).” [RN2005, p.10] 

 - “Apesar do elevado decréscimo que se tem verificado desde 2006, em 2009, a taxa de saída precoce do sistema 

de educação e formação prevalece superior à média da União Europeia (31,2% face a 14,4% da UE27).” [RN2011, 

p.2] 

 - “O peso relativo dos trabalhadores com habilitações escolares até ao ensino básico mantém-se acima da média 

da União Europeia (no 2º trimestre de 2010, a percentagem da população empregada – entre 20 e 64 anos – com 

habilitações escolares até ao ensino básico era de 63% em Portugal e 21% na UE27).” [RN2011, p.2] 

 

Subcategoria: B.3.3. Avaliação dos efeitos da transferência 

Indicador: 3.3.1. Como avaliam as autoridades nacionais as mudanças operadas?  

UNIDADES DE REGISTO 

 - “(…) pode-se concluir que os últimos cinco anos, no âmbito da implementação de uma estratégia nacional de 

aprendizagem ao longo da vida, se registaram progressos significativos nos seguintes domínios: no acesso à 

educação pré-escolar; na organização e expansão do sistema de reconhecimento, validação e certificação das 

competências não-formais e informais dos adultos; na diversificação e flexibilização das ofertas educativas e 

formativas, em particular nas formações profissionalmente qualificantes; na generalização progressiva da utilização 

e integração das TIC no processo de aprendizagem; no reforço de articulação entre os ministérios que tutelam as 

áreas da educação e do emprego e formação profissional; na construção da Rede de Bibliotecas Escolares, em 

articulação com outros projectos de promoção da leitura.” [RN2005, p.24] 

 - “A Iniciativa Novas Oportunidades foi estruturada segundo dois eixos dirigidos a públicos-alvo diferentes: jovens 

com baixos níveis de escolarização e adultos cujos níveis de qualificação de base precisam de ser melhorados. A 

execução da Iniciativa tem superado as metas definidas, nomeadamente no que diz respeito aos jovens, ao nível da 

oferta de dupla certificação (120.000 abrangidos em 2006), para o que contribuiu decisivamente a aposta no 
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ensino profissional (560 turmas e 23.500 alunos em 2006/07 face a 73 turmas e 12.000 alunos no ano anterior) e 

também o alargamento dos cursos de educação e formação de jovens. Quanto aos adultos, foram promovidas as 

oportunidades de ALV através da oferta de cursos EFA (20.000 abrangidos) e alargado o horário pós-laboral.” 

[RN2007, p.5] 

 - “Em 2006, mais de 150 mil jovens foram abrangidos por Cursos Profissionalizantes de nível básico e sobretudo 

de nível secundário – deste total, mais de 120 mil foram abrangidos por cursos que permitem concluir o ensino 

secundário e obter o nível III de formação, de acordo com a estrutura de níveis em vigor para a União Europeia – 

ultrapassando-se assim largamente a meta definida em 2007.” [RN2007, p.9] 

 - “É de notar que entre 2005 e 2008, Portugal desenvolveu uma profunda reforma do ensino superior, que se 

insere no actual movimento europeu de modernização de universidades e politécnicos para o desenvolvimento de 

sociedades e economias do conhecimento, nomeadamente pela implementação de medidas legislativas que 

concretizaram designadamente: (i) o novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), (ii) o novo 

regime jurídico da avaliação da qualidade do ensino superior e a criação da Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior; (iii) a criação de condições para a mobilidade nacional e internacional de estudantes e diplomados; 

(iv) o estabelecimento de novas regras que facilitam e flexibilizam o acesso ao ensino superior por adultos; (v) o 

alargamento do âmbito de atribuição de bolsas de estudo a fundo perdido (vi) e a implementação do sistema de 

empréstimos a estudantes do ensino superior com garantia mútua.” [RN2009, p.2] 

 - “A expansão e capacitação da rede de Centros Novas Oportunidades (CNO), enquanto estruturas com a 

missão de dar resposta às necessidades de qualificação da população adulta. De 2006 para 2008, a rede evoluiu 

de 98 Centros para 459.” [RN2009, p.10] 

 - “A consolidação e o aumento de oferta de Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de nível 

básico e a criação dos cursos EFA de nível secundário, numa lógica de dupla certificação (nível de escolaridade 

e de qualificação profissional). A oferta de cursos EFA aumentou de 1.935 cursos em 2007 para 3.996 cursos em 

2008.” [RN2009, p.10] 

 - “A análise dos dados recolhidos permite afirmar que a Iniciativa Novas Oportunidades, está a ter uma forte adesão 

por parte da população adulta. Entre 2006 e Dezembro de 2008, registaram-se cerca de 735.957 inscrições de 

adultos, distribuídos pelos Centros Novas Oportunidades (635.486) e nos Cursos de Educação e Formação de 

Adultos (100.471).” [RN2009, p.11] 

 - “Desde 2005, o Governo reforçou a aposta na Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV). Durante o ano de 2007 e 

2008, esta estratégia baseou-se: (i) na expansão e apropriação da Iniciativa Novas Oportunidades; (ii) na Reforma 

da Formação Profissional; (iii) na intervenção ao nível da política educativa no ensino pré-escolar, básico e 

secundário e (iv) na continuação da reforma do ensino superior.” [RN2009, p.17] 

 - “Este esforço de qualificação [da população adulta activa] é visível na adesão, em 2008, de cerca de 10 a 15% da 

população activa sem o ensino secundário completo.” [RN2009, p.17] 

 - “(…) aumento do peso dos jovens inseridos nas vias profissionalizantes de nível secundário (em 2007, cerca de 

40%), quer através da redução das taxas de retenção e desistência no ensino básico e secundário (no ensino básico 

a taxa passou de 11,8% em 2004/05 para 10,1% em 2006/07 e no ensino secundário, para os mesmos anos, a 

taxa de retenção baixou de 32,1% para 24,8%).” [RN2009, p.17] 
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 - “A aprovação de um conjunto de medidas de reforma do sistema de formação profissional (Novembro de 2007), 

após um consenso alargado entre o Governo e a maioria dos Parceiros Sociais (Acordo para a Reforma de 

Formação Profissional em Março de 2007); constitui um instrumento essencial à prossecução da estratégia de 

qualificação definida na Iniciativa Novas Oportunidades. Neste sentido, ambas as intervenções referidas, contribuem 

para a implementação da estratégia de ALV, pelo seu carácter coerente, articulado e integrado com o Quadro 

Europeu das Qualificações, o Quadro Nacional das Qualificações, o Reconhecimento e Validação de Competências e 

a abordagem baseada nos resultados (…).” [RN2009, p.17] 

 - “A redução dos níveis de saída precoce do sistema de educação, o aumento significativo de jovens a frequentar 

formações profissionalizantes de nível secundário, o incremento da população adulta, em particular das mulheres, 

envolvida em processos de reconhecimento, validação e desenvolvimento de competências, traduzem-se em 

objectivos que foram conseguidos por via de intervenção das políticas públicas desenvolvidas nos domínios da 

educação e da formação, em particular, desde 2005, momento em que se lançou a Iniciativa Novas 

Oportunidades.” [RN2011, p.2] 

 - “ A estrutura de habilitações da população empregada registou, nos últimos anos, uma alteração significativa. 

Actualmente, o peso relativo da população empregada detentora do ensino secundário e superior é maior do que o 

das habilitações até ao 1.º ciclo do ensino básico, o que não se verificava em 2006.” [RN2011, p.2] 

 - “(…) a modernização do parque escolar que, para além da requalificação das escolas básicas e secundárias 

iniciada em 2005, reflecte um efectivo esforço no sentido de se equipar as escolas com material informático, de 

forma a que a relação alunos/computador com ligação à internet, nas escolas portuguesas, apresenta uma 

evolução significativa – i.e. de 38,9 alunos por computador no ano lectivo 2001/2002 para 2,2, no ano lectivo 

2008/2009 em estabelecimentos de ensino público.” [RN2011, p.2] 

 - “O progresso alcançado nos últimos 6 anos, por via de um conjunto de políticas associadas ao reforço da escola 

pública – diversificação de ofertas de nível secundário, implementação de projectos preventivos e correctivos das 

situações de abandono e insucesso nas escolas, racionalização da rede escolar permitindo uma melhor integração 

dos alunos ao longo dos vários ciclos de ensino – permite antever o cumprimento da meta prevista em 2020. Neste 

sentido, será dada continuidade às medidas tomadas, cujos resultados foram visíveis na redução dos valores da 

taxa saída precoce de 35,4% para 28,7% em apenas três anos, a saber: A iniciativa Novas Oportunidades; A 

reorganização e racionalização da rede escolar.” [RN2011, p.2] 

 - “As medidas de política implementadas nos últimos 6 anos tiveram um efectivo impacto na melhoria dos 

resultados escolares. Com efeito, Portugal no quadro do PISA2009: (i) protagonizou uma trajectória de melhoria da 

qualidade das aprendizagens com igualdade de oportunidades no período 2000-2009, (ii) foi o sexto país que 

melhor assegurou a equidade, e (iii) progrediu em 3 domínios: leitura (foi a quarto país que mais progrediu entre 

2003 e 2009), matemática (foi o quarto país que mais progrediu entre 2003 e 2009) e ciências (o segundo país 

que mais progrediu entre 2006 e 2009).” [RN2011, p.20] 
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II. FINALIDADES DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO 

Categoria: Finalidades 

Subcategoria: 1. Coordenadas económicas 

Indicador: 1.1. Qual a força causal que obriga a reequacionar as políticas educativas e curriculares?  

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “ (…) a União Europeia se defronta com ‘uma mudança significativa resultante da globalização e dos desafios de 

uma nova economia baseada no conhecimento’(…).” [PT2002, p.3] 

 - “(…) os sistemas de educação e de formação tenham de mudar perante os desafios da sociedade do 

conhecimento e da globalização (…).” [PT2002, p.4] 

 - “A União Europeia viu-se obrigada a novas medidas para debelar a pior crise financeira e económica da sua 

história e, como resposta, aprovou uma estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na União 

Europeia: a estratégia ‘Europa 2020’.” [EF2020 - 1R, p.9] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

Não foram encontradas unidades de registo. 

 

Indicador: 1.2. Quais os centros de referência da União Europeia e Nacionais e respectivos 

referentes? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Segundo estudos recentes [da Comissão Europeia], a União Europeia no seu conjunto está atrasada em relação 

aos Estados Unidos e ao Japão no que respeita ao nível de investimento na economia e na sociedade baseadas no 

conhecimento (…).” [EF2010 - 1R, p.6] 

 - “No que se refere aos desempenhos na economia baseada no conhecimento, a UE está atrás dos EUA, mas à 

frente do Japão. Houve uma certa recuperação na segunda metade dos anos 90, mas a UE tem de aumentar os 

seus esforços para poder recuperar o atraso em relação aos EUA até 2010.” [EF2010 – 1R, p.6] 

 - “Em relação à UE, o investimento do sector privado em instituições educativas é quatro vezes superior nos 

Estados Unidos (2,2% do PIB contra 0,6%) e duas vezes superior no Japão (1,2%). Além disso, a despesa por 

estudante é, nos Estados Unidos, superior à da grande maioria dos países da UE em todos os níveis do sistema 

educativo. É no ensino superior que a diferença é maior: os Estados Unidos gastam neste domínio duas a cinco 

vezes mais por estudante do que os países da UE.” [EF2010 – 1R, p.6] 

 - “Em média, na UE, 23% dos homens e 20% das mulheres entre os 25 e os 64 anos possuem diplomas de ensino 

superior. Estes números são claramente inferiores aos do Japão (36% de homens e 32% de mulheres) e dos 

Estados Unidos (37% no conjunto da população)” [EF2010 – 1R, p.6] 

 - “A UE ‘produz’ mais diplomados e doutorados em ciências e tecnologias do que os Estados Unidos ou o Japão 

(25,7% do total de diplomados do ensino superior na UE, contra 21,9% e 17,2% respectivamente no Japão e nos 

Estados Unidos).” [EF2010 – 1R, p.6] 
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 - “(…) o número de investigadores entre a população activa é muito mais baixo na UE (5,4 investigadores em 1000, 

em 1999) do que nos Estados Unidos (8,7) ou no Japão (9,7), em especial nas empresas privadas.” [EF2010 – 1R, 

p.6] 

 - “Deveriam ser plenamente utilizados os estudos e análises desenvolvidas por organizações internacionais (como a 

OCDE) a fim de permitir à UE inspirar-se nas melhores práticas a nível internacional.” [EF2010 – 1R, p.8] 

 - “Desde 2000, e no que se refere ao investimento total dos sectores-chave da economia do conhecimento, não se 

verificou uma aproximação entre os países da Europa e os países concorrentes, como os Estados Unidos. Alguns 

países asiáticos, como a China e a Índia, estão a recuperar rapidamente.” [EF2010 – 2R, p.2] 

 - “O investimento total (público e privado) no ensino superior na UE em 2001 correspondeu a 1,28% do PIB, em 

comparação com 2,5% no Canadá e 3,25% nos EUA. (…) Para se aproximar em termos de despesa dos EUA, a UE 

teria de investir mais de 180 mil milhões de euros por ano, em especial através de um aumento significativo do 

investimento privado.” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “A despesa pública com instituições de ensino superior na UE, incluindo ensino e investigação, foi de 1,1% do PIB 

para a UE-27 em 2004 (…). Porém, a despesa total continua a situar-se a um nível muito inferior à dos Estados 

Unidos. Esta situação deve-se sobretudo ao facto de o nível de financiamento privado nos Estados Unidos ser sete 

vezes mais elevado. A despesa por estudante do ensino superior nos EUA era mais do dobro da média da UE.” 

[EF2010 – 3R, p.5] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - [em termos de competências básicas]“(…) em comparação com a média obtida pela maioria dos Estados-

membros.” [RN2005, p.10] 

 - “(…) resultados obtidos por Portugal, no que respeita ao indicador utilizado neste domínio (nível de literacia em 

leitura dos jovens de 15 anos, medido através do estudo PISA), embora ainda longe da média dos países 

comunitários.” [RN2005, p.10] 

 - “(…) é precisamente no grupo etário dos 25 aos 64 anos que se encontram as maiores diferenças de nível de 

qualificação entre Portugal e a média registada na União Europeia.” [RN2005, p.10] 

 

Indicador: 1.3. Quais os desafios que se colocam à economia europeia e nacional na sua relação 

com a globalização? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) os novos desafios gerados pela sociedade e pela economia baseadas no conhecimento irão alargar-se nos 

próximos anos.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “(…) alterações económicas e tecnológicas cada vez mais rápidas “(…).” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “Actualmente, a Europa enfrenta fortes desafios sócio-económicos e demográficos, associados, nomeadamente, 

ao envelhecimento da população, ao elevado número de adultos pouco qualificados e às elevadas taxas de 

desemprego juvenil.” [EF2010 – 2R, p.2] 

 - “A recessão económica (…). Os orçamentos públicos e privados estão sob forte pressão, os postos de trabalho 

existentes estão a desaparecer (…).” [EF2010 – 4R, p.1] 
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 - “A recessão económica, associada ao desafio demográfico, veio acentuar a premência de realizar reformas e, ao 

mesmo tempo, continuar a investir nos sistemas educativo e de formação para dar resposta aos principais desafios 

económicos e sociais.” [EF2010 - 4R, p.1] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) transformação do país numa moderna sociedade do conhecimento (…) convocar e mobilizar Portugal para 

responder aos novos desafios colocados pela sociedade de informação, imprimir um novo impulso à inovação 

empresarial, vencer o atraso científico e tecnológico e qualificar os recursos humanos.” [RN2005, p.5] 

 - “O Programa do novo Governo, reconhecendo que o atraso de desenvolvimento registado no País está associado 

ao grave défice de educação/formação e qualificação da população portuguesa, aponta para a necessidade 

imprescindível de orientar as políticas de educação e formação no sentido da superação daquele défice. Assim, 

tendo em vista transformar Portugal, a médio prazo, numa moderna sociedade do conhecimento (…).” [RN2005, 

p.8] 

 

Indicador: 1.4. Quais as necessidades da economia? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) uma transformação radical da economia europeia (…)” [PT2002, p.3] 

 - “A União Europeia necessita de formar um número adequado de especialistas nas diversas áreas científicas para 

passar a ser a economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo.” [NR2003, p.4] 

- “Os recursos humanos constituem o principal património da União Europeia, sendo essenciais para a criação e a 

transmissão do conhecimento e um factor determinante do potencial de inovação de cada sociedade.” [EF2010 – 

1R, p.1] 

 - “Para transformar a União Europeia na economia baseada no conhecimento mais competitiva e dinâmica do 

mundo, há uma necessidade premente de investir mais e de forma mais eficiente e eficaz nos recursos humanos 

(…).” [EF2010 – 1R, p.1] 

- “(…) que a União possa ter desempenhos melhores do que os seus concorrentes na economia baseada no 

conhecimento (…).” [EF2010 – 1R, p.2] 

- “(…) a intensificação da colaboração entre o ensino superior e a indústria é uma condição essencial para a 

inovação e uma maior competitividade (…).” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “Alargar o acesso à educação e à formação a todos os cidadãos, incluindo aos grupos sociais mais desfavorecidos 

e aos trabalhadores mais velhos, contribuirá para o aumento da população activa, o que, por sua vez, ajudará a 

promover o crescimento e a reduzir as desigualdades.” [EF2010 – 2R, p.8] 

 - “A modernização do ensino superior é determinante para o triângulo do conhecimento e para a estratégia de 

Lisboa.” [EF2010 – 3R, p.3] 

 - “Para a investigação e a inovação é indispensável que haja uma base ampla de qualificações entre a população.” 

[EF2010 – 3R, p.8] 

- “É indispensável que se reforcem os investimentos em áreas específicas da educação e formação, tanto ao nível 

nacional como europeu, para sair da crise económica, quer como parte das reformas estruturais de longo prazo, 

quer para atenuar as suas repercussões sociais imediatas. Mais do que nunca, o sucesso da Europa na 
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concorrência mundial depende das suas competências e capacidades de inovação e de uma transição rápida para 

uma economia baseada no conhecimento e com baixas emissões de carbono.” [EF2010 – 4R, p.7] 

- “Deve ser reforçado o papel da educação e formação que sustenta o triângulo do conhecimento. A inovação e o 

crescimento continuarão a ser insuficientes se não existir uma ampla base de conhecimentos, aptidões e 

competências que promova o talento e a criatividade desde tenra idade e seja actualizado ao longo da vida adulta.” 

[EF2010 – 4R, p.7] 

 - “Os Estados-Membros reconhecem a importância da abertura ao mundo em geral como condição para o 

desenvolvimento e a prosperidade mundiais, o que, através da criação de oportunidades excelentes e atractivas de 

educação, formação e investigação, ajudará a União Europeia a alcançar o seu objectivo de se tornar na economia 

do conhecimento mais avançada do mundo.” [EF2020, p.3] 

 - “(…) a criatividade constitui um manancial de inovação, a qual por seu turno é considerada um dos principais 

motores de um desenvolvimento económico sustentável. A criatividade e a inovação são factores essenciais para o 

desenvolvimento das empresas e para a competitividade da Europa a nível internacional.” [EF2020, p.4] 

 - “Para sair fortalecida da crise, a Europa tem de gerar crescimento económico com base no conhecimento e na 

inovação.” [EF2020 – 1R, p.12] 

 - “(…) consolidar o triângulo do conhecimento, base de uma economia mais inovadora e criativa (…)” [Europa2020 

(1), p.3] 

 - “Mesmo em tempos de escassez de recursos financeiros, o investimento eficiente e adequado em áreas que 

favorecem o crescimento, como a educação e a formação, é um componente fundamental do desenvolvimento 

económico e da competitividade, que por sua vez são essenciais para a criação de emprego.” [Europa2020 (2), p.6] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) apostar na qualificação dos portugueses, promovendo-se uma cultura de aprendizagem ao longo da vida que 

reduza o deficit de qualificações existentes, que reforce a equidade, estimule e responda à necessidade de reforçar 

a inovação e o empreendedorismo e reduza as disparidades de competências no mercado de trabalho.” [RN2007, 

p.2] 

 - “Com vista a desenvolver as competências necessárias à economia e à sociedade do conhecimento, bem como à 

competitividade económica, factores vitais para a coesão social da Europa e para a plena aplicação da renovada 

Agenda da Estratégia de Lisboa, encontra-se em implementação a reforma do Ensino Superior, no contexto do 

actual movimento europeu de modernização de universidades e politécnicos.” [RN2007, p.3] 

 - “A produção de qualificações/competências essenciais à competitividade e modernização da economia.” 

[RN2007, p.5] 

- “A chave da competitividade da economia portuguesa chama-se inovação. Inovação de processos, inovação de 

produtos e serviços, inovação tecnológica e inovação na organização e na gestão.” [RN2007, p.13] 

 - “(…) cobrir os perfis de competências e de formação estratégicos para o desenvolvimento económico e social do 

país.” [RN2007, p.11] 

 - “(…) é preciso combinar política de inovação, com políticas ambiciosas para a sociedade da informação, a ciência 

e a tecnologia, e a qualificação das pessoas.” [RN2007, p.13] 

 - “Com vista a desenvolver as competências necessárias à economia e à sociedade do conhecimento, bem como à 

competitividade económica (…) encontra-se em implementação a reforma do Ensino Superior (…).” [RN2007, p.13] 
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Indicador: 1.5. Quais as mutações e exigências do mercado de trabalho e as iniciativas 

desencadeadas? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “As transformações sociais e económicas que resultarão da sociedade do conhecimento e a actual tendência para 

uma economia baseada nos serviços, darão oportunidade a milhões de pessoas para criarem as suas próprias 

empresas, e isto deve ser visto pelos estudantes como uma opção de carreira viável.” [PT2002, p.14] 

 - “(…) promoção das actividades profissionais por conta própria (…)” [PT2002, p.14] 

 - “(…) é importante desenvolver novas formas de empresas, frequentemente baseadas nas necessidades das 

comunidades locais.” [PT2002, p.14] 

 - “Na nova sociedade europeia do conhecimento, todos os cidadãos devem poder aprender e trabalhar em toda a 

Europa e utilizar plenamente as suas qualificações onde quer que se encontrem.” [PT2002, p.16] 

 - “Todos os indivíduos necessitam de um conjunto básico de conhecimentos, competências e atitudes para efeitos 

de emprego (…)” [NR2003, p.4] 

 - “O reconhecimento de diplomas e certificados em toda a Europa é essencial para o desenvolvimento de um 

mercado de trabalho europeu e da cidadania europeia.” [EF2010 – 1R, p.1] 

- “Se a UE pretende ser competitiva na economia baseada no conhecimento, precisa também de um número 

suficiente de diplomados do ensino superior que disponham de uma preparação adaptada às necessidades da 

comunidade da investigação e do mercado de trabalho.” [EF2010 – 1R, p.6] 

 - “(…) o mercado de trabalho europeu é muito mais reduzido para os investigadores, que abandonam a UE para 

prosseguirem a sua carreira noutras paragens, principalmente nos Estados Unidos, onde beneficiam de melhores 

oportunidades de carreira e de melhores condições de trabalho.” [EF2010 – 1R, p.7] 

 - “A conclusão do último ciclo do ensino secundário torna-se cada vez mais importante, não só para uma boa 

inserção no mercado de trabalho (…).” [EF2010 – 1R, p.7] 

 - “O mercado de trabalho europeu não poderá funcionar de forma eficaz e fluida enquanto não existir um quadro 

europeu que sirva de referência comum para o reconhecimento das habilitações. (…).” [EF2010 – 1R, p.11] 

- “(…) sente-se cada vez mais a necessidade de melhorar o nível de competências e qualificações no mercado de 

trabalho.” [EF2010 – 2R, p.2] 

 - “O envolvimento de um maior número de adultos na aprendizagem ao longo da vida aumentará a participação 

activa no mercado de trabalho (…).” [EF2010 – 2R, p.4] 

 - “(…) sublinhar a importância do ensino e formação profissionais (EFP) para o mercado de trabalho e melhorar a 

relação com os empregadores (…).” [EF2010 – 2R, p.6] 

 - “A previsão das competências e qualificações necessárias continua a ser um desafio primordial, que exige uma 

maior participação dos diferentes parceiros, uma abordagem sectorial e uma recolha mais adequada de dados 

nesta matéria.” [EF2010 – 2R, p.6] 

 - “A flexibilidade e a segurança necessárias à criação de mais e melhores empregos passam a dar a todos os 

cidadãos a possibilidade de adquirir competências-chave e de actualizar as suas qualificações ao longo da vida.” 

[EF2010 – 3R, p.1] 
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 - “(…) os mercados de trabalho numa economia do conhecimento irão exigir a uma população activa cada vez mais 

reduzida níveis de qualificações cada vez mais elevados.” [EF2010 – 3R, p.1] 

 - “Mais esforços são necessários para elevar o nível de qualificações da população e para obter a flexibilidade e a 

segurança em todo o mercado de trabalho.” [EF2010 – 3R, p.5] 

 - “As tendências da demografia e do mercado de trabalho vão levar a um aumento da procura de qualificações 

elevadas e a menos oportunidades para os pouco qualificados.” [EF2010 – 3R, p.6] 

 - “(…) os postos de trabalho existentes estão a desaparecer e os novos empregos requerem novas competências, 

de nível mais elevado.” [EF2010 – 4R, p.1] 

- “Calcula-se que o desfasamento entre o nível de competências e as exigências do mercado de trabalho se agrava 

até 2020 se, até lá, os sistemas de EFP [Ensino e Formação Profissional] não conseguirem dar uma resposta mais 

rápida e flexível ao aumento previsto das necessidades em termos de qualificações e competências.” [EF2010 – 4R, 

p.5] 

- “Há também que envidar mais esforços para criar instrumentos eficazes que permitam antecipar as necessidades 

em termos de competências.” [EF2010 – 4R, p.5] 

- “(…) reforçar a empregabilidade através da educação e da formação a fim de dar resposta aos desafios do 

mercado de trabalho (…)”. [EF2020, p.3] 

- “(…) importará fomentar mais experiências de aprendizagem no local de trabalho e nas empresas e alargar as 

possibilidades de desenvolver acções de voluntariado, bem como as oportunidades de emprego por conta própria e 

de trabalho e aprendizagem no estrangeiro (…).” [Europa2020 (1), p.1] 

- “A crise provocou alterações na procura de competências. A procura de empregos que exigem poucas 

qualificações está a diminuir, e as indústrias do futuro, baseadas no conhecimento, exigem níveis de qualificações 

cada vez mais elevados. Segundo uma estimativa recente, o número de empregos altamente qualificados deverá 

aumentar quase 16 milhões, passando de 29% (2010) para 35% de todos os postos de trabalho em 2020. Em 

contrapartida, o número de postos de trabalho que exigem um nível de competências baixo deverá sofrer uma 

quebra de cerca de 12 milhões, passando de 20% para menos de 15%. Alguns países já se deparam com 

estrangulamentos no que se refere aos postos altamente qualificados. Esta situação ver-se-á agravada pelo impacto 

do envelhecimento demográfico, quando a população activa começar a diminuir após 2012.” [EF2020 – 1R, p.15] 

 - “Há que progredir no sentido de melhor identificar as necessidades de formação, reforçar a relevância do ensino e 

da formação para o mercado de trabalho, facilitar o acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e à 

orientação, e assegurar uma transição harmoniosa entre as esferas do ensino, da formação e do emprego.” 

[Europa2020 (1), p.2] 

 - “(…) melhorar a capacidade de adaptação dos sistemas de ensino e formação às novas tendências e solicitações, 

por forma a dar uma melhor resposta às necessidades do mercado de trabalho (…).“ [Europa2020 (1), p.2] 

 - “Os níveis de competência e qualificações tanto dos jovens como dos adultos em muitas áreas precisam ser 

continuamente e completamente adaptados às necessidades da economia e do mercado de trabalho. A 

empregabilidade das pessoas deve, portanto, ser promovida nos sistemas de educação e de formação bem como 

no local de trabalho (…)”. [Europa2020 (2), p.6] 
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(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) tem sido adoptadas medidas, nos últimos anos, no sentido de promover a aquisição, reforço e actualização 

das competências destas pessoas [população activa mais velha], de modo a facilitar a sua manutenção no mercado 

de trabalho.” [RN2005, p.23] 

 - “(…) tendo, para o efeito, sido desenvolvida uma estratégia de reestruturação dos referenciais de qualificação no 

sentido de se assegurar uma maior flexibilização das ofertas de formação em várias áreas e o seu ajustamento ao 

perfil dos seus destinatários potenciais e às necessidades das entidades empregadoras.” [RN2005, p.30] 

 - “(…) identificar precocemente as necessidades de competências e a sua relação com o planeamento da oferta de 

ensino e formação vocacionais (…).” [RN2005, pp.30-31] 

 - “(…) a realização de estudos sectoriais que incluem um diagnóstico sócio-económico, uma análise prospectiva de 

cada um dos sectores em estudo, uma análise da evolução dos empregos, a identificação de necessidades de 

competências, o levantamento e análise da oferta formativa existente orientada para cada um dos sectores, a 

identificação de necessidades de formação, a indicação de pistas para a reorientação da formação profissional e a 

identificação de outras estratégias de resposta às necessidades de competências; a construção de referenciais de 

competências profissionais, de base sectorial, e por domínio profissional, para suporte à estruturação de uma oferta 

formativa adequada à satisfação das necessidades de formação do tecido produtivo português, que abrangeram 

quatro actividades, cobrindo cerca de 78 perfis profissionais; o aumento da oferta de formação contínua a 

desenvolver no âmbito da Rede de Centros de Formação Profissional, tendo especialmente em vista os activos das 

micro e pequenas empresas, prosseguindo-se a adaptação dos referenciais de formação às características dos 

públicos alvo e dos sectores e regiões onde exercem actividade (…).” [RN2005, p.31] 

 - “(…) o Plano e Acção para Promover o Emprego Científico e Qualificado, recentemente anunciado, que integra um 

conjunto coerente e articulado de medidas com o objectivo de reconverter os desempregados titulares de curso 

superior em áreas com menor empregabilidade para áreas orientadas para as actuais necessidades do mercado de 

trabalho.” [RN2005, p.32] 

 - “(…) Incluir objectivos em termos não só de níveis de educação-formação, mas de perfis profissionais em défice 

no mercado de trabalho; Diversificar as oportunidades de reconversão profissional para novos empregos.” [RN2007, 

p.3] 

 - “A coerência, transparência e comparabilidade das qualificações a nível nacional e internacional, estando por essa 

razão a ser desenvolvido em sintonia com o Quadro Europeu de Qualificações e também procurando estar 

estruturado na perspectiva do Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação Profissional (ECVET).” 

[RN2007, p.5] 

 - “(…) concentrar o financiamento em dispositivos e modalidades de formação que traduzam referenciais elevados 

para a modernização empresarial, inscritos no Catálogo Nacional de Qualificações, com carácter de dupla 

certificação e num contexto de ALV.” [RN2007, p.8] 

 - [reforma do ensino superior] “Incluir objectivos em termos não só de níveis de educação-formação, mas de perfis 

profissionais em défice no mercado de trabalho; Diversificar as oportunidades de aprendizagem, bem como 

aumentar as oportunidades de reconversão profissional para novos empregos (…).” [RN2007, p.13] 
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 - [através da aprendizagem ao longo da vida] “(…) uma política de qualificação inter-geracional, reduza o défice de 

qualificações existentes, reforce a equidade e reduza as disparidades de competências no mercado de trabalho.” 

[RN2007, p.15] 

 - “(…) continuar a priorizar a resposta àqueles que se encontram em situação de desfavor no mercado de trabalho, 

possibilitando-lhes a aquisição de competências que promovam a sua empregabilidade, importa dar crescente 

atenção àqueles que estando a trabalhar têm a sua situação precarizada por possuírem uma qualificação deficitária 

(…).” [RN2007, p.16] 

 - “No que diz respeito à Iniciativa Emprego 2009, salienta-se: (i) o lançamento do ‘Programa Qualificação-Emprego’, 

que visa aproveitar os períodos de redução ou de suspensão das actividades nas empresas para a melhoria da 

qualificação dos seus trabalhadores, mediante a frequência de acções de formação modular ou o seu 

encaminhamento para outros percursos educativos e/ou formativos integrados na Iniciativa Novas Oportunidades; 

(ii) o ‘Programa de Estágios Qualificação-Emprego’ que pretende facilitar a entrada de novos activos, com mais de 

35 anos, que melhoraram as suas qualificações; (iii) o ‘Programa de Estágios Profissionais’ para jovens à procura 

do primeiro emprego e desempregados com idade inferior a 35 anos, que visa apoiar a transição entre o sistema de 

qualificação e o mercado de trabalho; e (iv) o alargamento de oferta de cursos de dupla certificação, nomeadamente 

Educação e Formação de Adultos, decorrente da estratégia governativa para o reforço de qualificações dos 

portugueses, reflectida na Iniciativa Novas Oportunidades.” [RN2009, p.2] 

 - “Cursos Profissionais – vocacionados para a qualificação inicial de jovens, privilegiando a sua inserção no mundo 

do trabalho e permitindo o prosseguimento de estudos. A revisão curricular do ensino profissional, concluída em 

2006, permitiu concretizar a racionalização da oferta e a sua actualização aos perfis profissionais actuais, 

emergentes e estratégicos para o desenvolvimento do país.” [RN2009, p.7] 

 - “Cursos de Aprendizagem – orientados para a qualificação inicial de jovens com o objectivo de aumentar a sua 

empregabilidade face às necessidades do mercado de trabalho (…).” [RN2009, p.7] 

 - “Portugal tem efectuado um esforço articulado e simultâneo para aumentar a atractividade e a adequação ao 

mercado de trabalho das modalidades de educação e formação.” [RN2009, p.20] 

 - “(…) com o objectivo de melhorar a empregabilidade e fomentar o desenvolvimento de novas competências, bem 

como, promover a transição do ensino para o mercado de trabalho, Portugal desenvolve um programa de estágios 

(INOV) que dispõe das seguintes medidas com estágios internacionais, Inov Contact, Inov Art, Inov Mundus (…).” 

[RN2011, p.8] 

 - “O Inov Contact visa apoiar a formação de quadros qualificados, em contexto internacional, e tem como objectivos 

a qualificação de jovens para a integração em PME com potencial internacional em sectores e mercados prioritários 

para Portugal. Foi considerado pela OCDE em 2008 como um case study e foi considerado um boa prática pelo 

Entrepise and Industry Directorate-general.” [RN2011, p.8] 

 - “ O Inov Art (orientado para as artes e a cultura) e o Inov Mundus (orientados para a cooperação para o 

desenvolvimento) disponibilizam estágios profissionais de jovens em organismos internacionais tendo em vista a 

inserção profissional no mercado de trabalho e o desenvolvimento de competências sócio-profissionais.” [RN2011, 

p.9] 

 - “Portugal tem implementado nos últimos anos várias iniciativas que procuram responder ao desafio de: (i) 

articular a oferta de competências com as necessidades do mercado de trabalho e (ii) reforçar a capacidade de 
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antecipar e adequar as competências ao mercado de trabalho. Neste sentido, tem sido desenvolvidas intervenções 

de nível nacional estrutural, iniciativas de âmbito sectorial e territorial, e promovidos estudos e sessões de reflexão 

tendentes ao desenvolvimento de um sistema nacional de antecipação de necessidades de competências. “ 

[RN2011, p.11] 

 - “Pretende-se assim, uma maior aproximação entre os sistemas de educação e formação e o ‘mundo do trabalho’, 

o envolvimento e interacção entre os sectores chave e assegurar uma representação sectorial expressiva e 

integradora, capaz de identificar e reforçar qualificações que promovam a mobilidade e flexibilidade dos indivíduos, 

através do reconhecimento de competências comuns aos profissionais de diferentes sectores de actividade.” 

[RN2011, p.11] 

 - “No âmbito da Iniciativa para a Competitividade e o Emprego está constituído um grupo de trabalho com o 

objectivo de identificar 100 profissões estratégicas para o desenvolvimento da economia portuguesa, 

correspondendo a perfis profissionais em falta e/ou emergentes no mercado de trabalho, para as quais será 

promovida formação visando a reconversão profissional de desempregados. Com esta iniciativa pretende-se: (i) 

melhorar o perfil de empregabilidade e promover uma rápida reinserção dos desempregados no mercado de 

trabalho; (ii) promover maior e melhor ajustamento entre a oferta e a procura de emprego; (iii) concentrar a 

intervenção das entidades formadoras e os apoios financeiros públicos; (iv) concentrar uma oferta de formação 

profissional que corresponda a necessidade de capacitação técnica dos trabalhadores; e (v) promover uma análise 

conjunta com os parceiros sociais, conforme proposto pelo Governo em sede de Comissão Permanente de 

Concertação Social.” [RN2011, p.11] 

 - “(…) permitir a aquisição de um patamar mínimo de qualificação para os desempregados, durante o ano de 2011, 

como forma de promover o rápido retorno ao mercado de trabalho e do aumento da empregabilidade dos 

desempregados subsidiados e dos grupos mais afastados no mercado de trabalho, através: i) do encaminhamento 

para os Centros Novas Oportunidades de 200 000 desempregados que não tenham o 12.º ano, e ii) do programa 

de formação em competências básicas para 10.000 desempregados beneficiários do Rendimento Social de 

Inserção sem competências para aceder a processos de qualificação no âmbito do sistema nacional de 

qualificações (…).” [RN2011, p.15] 

 - “(…) promover a formação profissional para desempregados, durante o ano de 2011, tendo em vista o retorno ao 

mercado de trabalho, através i) o encaminhamento para medidas de emprego e de formação profissional, processos 

de RVCC e de colocação em ofertas de emprego de 115 000 desempregados de longa duração, e ii) da reconversão 

profissional de 20 000 desempregados, orientados para 100 profissões estratégicas, incluídas no Catálogo Nacional 

de Qualificações, recentrando a oferta de formação dos centros de gestão participada do IEFP na resposta a estas 

necessidades; e adoptar medidas que visem melhorar a articulação entre a oferta de formação profissional e as 

necessidades presentes e futuras do mercado de trabalho.” [RN2011, p.15] 

 

Indicador: 1.6. Quais as prioridades dos Sistemas de Educação e Formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Objectivo estratégico n.º1 Melhorar a Qualidade e a Eficácia dos Sistemas de Educação e de Formação na UE.  

Objectivo 1.1 – Melhorar a Educação e a Formação dos Professores e dos Formadores 
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Objectivo 1.2 – Desenvolver as Competências Necessárias à Sociedade do Conhecimento” [PT2002, p.7] 

 - “Objectivo 1.3 – Assegurar que Todos Possam Ter Acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)” 

[PT2002, p.8] 

 - “Objectivo 1.4 – Aumentar o Número de Pessoas Que Fazem Cursos Técnicos e Científicos” [PT2002, p.9] 

 - “Objectivo 1.5 – Optimizar a Utilização dos Recursos” [PT2002, p.10] 

 - “Objectivo estratégico n.º 2 Facilitar o Acesso de Todos aos Sistemas de Educação e de Formação 

 - “Objectivo 2.1 – Um Ambiente Aberto de Aprendizagem” [PT2002, p.11] 

 - “Objectivo 2.2 – Tornar a Aprendizagem Mais Atractiva (…) Objectivo 2.3 – Apoiar a Cidadania Activa, a Igualdade 

de Oportunidades e a Coesão Social” [PT2002, p.12] 

 - “Objectivo estratégico n.º 3 Abrir ao Mundo Exterior os Sistemas de Educação e de Formação  

Objectivo 3.1 – Reforçar as Ligações com o Mundo do Trabalho, a Investigação e a Sociedade em Geral” [PT2002, 

p.13] 

 - “Objectivo 3.2 – Desenvolver o Espírito Empresarial (…) Objectivo 3.3 – Melhorar a Aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras” [PT2002, p.14] 

 - “Objectivo 3.4 – Incrementar a Mobilidade e os Intercâmbios” [PT2002, p.15] 

 - “Objectivo 3.5 – Reforçar a Cooperação Europeia” [PT2002, p.16] 

 - [Níveis de referência dos resultados médios europeus a alcançar até 2010] “(…) deverá ser alcançada até 2010 

uma média europeia não superior a 10% de casos de abandono escolar precoce; (…) o número total de licenciados 

em matemática, ciências e tecnologias na União Europeia deverá registar, até 2010, um acréscimo de pelo menos 

15%, devendo simultaneamente ser reduzido o desequilíbrio entre sexos. (…) até 2010, pelo menos 85% dos adultos 

com 22 anos de idade na União Europeia deverão ter concluído o último ciclo do ensino secundário. (…) até 2010, 

a percentagem de jovens de 15 anos com fraco aproveitamento de leitura na União Europeia deverá ser reduzida 

em pelo menos 20%, relativamente ao ano 2000. (…) até 2010, o nível médio de participação na aprendizagem ao 

longo da vida na União Europeia deverá corresponder pelo menos a 12,5% da população adulta em idade activa 

(grupo etário dos 25 aos 64 anos).” [NR2003, p.4] 

 - “Objectivo estratégico n.º 1: Tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade (…) Objectivo 

estratégico n.º 2: Melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação” [EF2020, p.3] 

 - “Objectivo estratégico n.º 3: Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania activa (…) Objectivo estratégico 

n.º4: Incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito empreendedor, a todos os níveis de educação e 

formação” [EF2020, p.4] 

 - [Níveis de referência do desempenho médio europeu a alcançar até 2020] “Até 2020, uma média de pelo menos 

15% de adultos deverá participar na aprendizagem ao longo da vida. (…) Até 2020, a percentagem de alunos de 15 

anos com fraco aproveitamento em leitura, matemática e ciências deverá ser inferior a 15%. (…) Até 2020, a 

percentagem de adultos de 30-34 anos com nível de ensino superior deverá ser pelo menos 40%. (…) Até 2020, a 

percentagem de alunos que abandonam o ensino e a formação deverá ser inferior a 10% (…) Até 2020, pelo menos 

95% das crianças entre 4 anos e a idade de início do ensino primário obrigatório deverão participar no ensino pré-

escolar.” [EF2020, p.7] 
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(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) redução da saída escolar precoce para os que se encontram na faixa etária dos 18-24 anos, de 45,5% em 

2002 para 35% em 2006 e para 25% em 2010; aumento da proporção das pessoas de 22 anos com o ensino 

secundário superior, de 44,2% em 2002 para 55% em 2006 e para 65% em 2010; aumento do nível de participação 

da população adulta em idade de trabalhar (25-64 anos) em acções de aprendizagem ao longo da vida, de 2,9% em 

2002 para 6% em 2006 e 12,5% em 2010.” [RN2005, p.6] 

- “(…) mostra-se a correspondência que é possível estabelecer entre os princípios orientadores do actual Governo 

em matéria de educação (tal como surgem expressos no respectivo Programa) e aqueles objectivos (assinalados 

entre parênteses): exigência quanto ao ‘rigor e relevância da formação inicial e contínua dos educadores e 

professores’ e definição de um ‘programa nacional de formação de professores, com explicitação de perfis de 

desempenho e com consequentes medidas de incentivo à qualidade da formação inicial e contínua’ (obj. 1.1.); 

‘aquisição de competências que sustentem a aprendizagem ao longo da vida’ (obj. 1.2.); ‘generalização do acesso e 

uso das novas tecnologias de informação e comunicação’ (obj. 1.3.);  

‘obrigatoriedade do ensino experimental das ciências, em todo o ensino básico’, ‘valorização do ensino da 

matemática’, e ‘valorização de componentes de natureza técnica, tecnológica e vocacional no 3.º ciclo do ensino 

básico’, bem como ao nível do ensino secundário, ‘estimular a procura de cursos da fileira das ciências e 

tecnologias’ (obj. 1.4.); ‘consolidar a dinâmica dos agrupamentos de escolas do ensino básico’, bem como conceder 

‘uma maior autonomia das escolas que garanta a sua capacidade de gerir os recursos e o currículo nacional, de 

estabelecer parcerias locais e de adequar o seu serviço às características e necessidades próprias dos alunos e 

comunidades que servem’ (obj. 1.5.); consolidar ‘a gestão flexível, pelas escolas, do currículo nacional’, como um 

dos ‘princípios estruturantes da educação básica universal’ e ‘potenciar uma malha fina de vias diversificadas de 

educação e formação pós-básica, criando uma rede de oferta articulada e complementar entre as escolas 

secundárias, as escolas profissionais e os centros de formação profissional’, assegurando simultaneamente ‘um 

ensino recorrente diversificado’ (obj. 2.1); ‘proporcionar a todas as crianças e jovens um ambiente de aprendizagem 

motivador, exigente e gratificante’ (obj. 2.2.); ‘orientar as políticas de educação especial segundo os princípios da 

escola inclusiva e valorizar a educação intercultural e a integração dos filhos de imigrantes’ (obj. 2.3.); proceder a 

uma ‘crescente aproximação entre o ensino secundário e o sistema de formação profissional’’ e ‘alargar a oferta 

dos ensinos tecnológicos, artísticos e profissionais’ (obj. 3.1.); ‘generalização do ensino do inglês desde o 1.º ciclo 

do ensino básico’ (obj. 3.3.).” [RN2005, pp.9-10] 

 - “(…) Portugal estabeleceu como metas, a redução para 10% da taxa saída precoce do sistema de ensino (meta 

intermédia de 15% em 2014)  - e o aumento para 40% de diplomados entre os 30 e os 34 anos em 2020 (30% em 

2014).” [RN2011, p. 2] 

 - “Obj.1 - Tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade. Obj. 2 – Melhorar a qualidade e a 

eficácia da educação e da formação. Obj. 3 – Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania activa. Obj. 4 – 

Incentivar a inovação e a criatividade, incluindo o espírito empreendedor, a todos os níveis da educação e 

formação.” [RN2011, p.23] 
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Subcategoria: 2. Coordenadas sociais 

Indicador: 2.1. Qual o tipo de cidadão que se pretende educar e formar? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) fazer com que os cidadãos europeus adiram mais fortemente ao conceito de integração europeia.” [EF2010 

– 1R, p.11] 

 - “(…) preparar as pessoas para a cidadania activa.” [PT2002, p.13] 

 - “(…) incentivar o espírito empresarial e de iniciativa de que os estudantes e formandos necessitam.” [PT2002, 

p.13] 

 - “(…) e a necessidade de todos possuírem espírito de iniciativa.” [PT2002, p.14] 

 - “(…) todos os cidadãos deveriam saber falar duas línguas estrangeiras.” [PT2002, p.14] 

- “(…) facilitar e promover a mobilidade, por forma a permitir aos cidadãos, e sobretudo aos jovens, identificar-se 

com a Europa.” [PT2002, p.15] 

 - “(…) está a ser dada uma importância crescente à necessidade de promover uma dimensão europeia ou 

internacional nos sistemas nacionais de ensino e de formação, como forma de melhorar a compreensão dos jovens 

sobre a União Europeia.” [EF2010 - 2R p.6]  

 - (…) promover a aquisição por todos os cidadãos das competências-chave transversais, nomeadamente as 

competências digitais, ‘aprender a aprender’, o espírito de iniciativa e o espírito empreendedor, bem como a 

sensibilidade cultural” [EF2020, p.4] 

 - “(…) preparar os cidadãos europeus para que sejam aprendentes motivados e autossuficientes, capazes de 

contribuir para a promoção do crescimento económico sustentável e da coesão social durante um longo período” 

[Europa2020 (2), p.6] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

Não foram encontradas unidades de registo. 

 

Indicador: 2.2. Quais as medidas que visam a inclusão? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) a existência e a utilização efectiva de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para os adultos, 

prestando especial atenção ao grupos mais desfavorecidos.” [PT2002, p.8] 

 - “Assegurar que as competências essenciais estejam efectivamente ao alcance de todos, nomeadamente os mais 

desfavorecidos, as pessoas com necessidades especiais, as que interromperam os estudos prematuramente e os 

adultos.” [PT2002, p.8] 

 - “Melhorar o equilíbrio entre o número de estudantes do sexo feminino e do sexo masculino nas disciplinas de 

matemática, ciências e tecnologia.” [PT2002, p.10] 

 - “Os Estados-Membros deverão ter em conta as necessidades dos grupos vulneráveis, designadamente das 

pessoas com deficiências, das pessoas com dificuldades de aprendizagem e das pessoas que vivem em regiões 

rurais/remotas ou que enfrentam problemas de conciliação das responsabilidades familiares e profissionais.” 

[PT2002, p.12] 
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 - “(…) reduzir para metade, até 2010, o número de jovens entre os 18 e os 24 anos que apenas frequentaram a 

educação básica e que não participam em acções de educação e de formação complementares (…).” [PT2002, 

p.12] 

 - “Integrar plenamente a igualdade de oportunidades nos objectivos e no funcionamento da educação e da 

formação” [PT2002, p.13] 

 - “Assegurar às pessoas mais desfavorecidas ou às pessoas que actualmente menos beneficiam dos sistemas um 

acesso equitativo à aquisição de competências e motivá-las para participar na aprendizagem.” [PT2002, p.13] 

 - “(…) igualdade dos sexos no ensino superior e na formação contínua (…).” [PT2002, p.13] 

 - “(…) os grupos desfavorecidos, como as pessoas com baixos níveis de literacia ou de qualificação, os 

trabalhadores idosos, as populações residentes em bairros desfavorecidos ou em regiões isoladas e os indivíduos 

com dificuldades de aprendizagem ou com deficiências estão muitas vezes pouco informados das possibilidades do 

ensino e da formação.” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - “(…) é essencial sensibilizar esses grupos desfavorecidos para as vantagens do ensino e da formação e tornar os 

sistemas mais atraentes, mais acessíveis e mais bem adaptados a esses casos. Neste contexto, deverá ser colocada 

a tónica na prevenção, na detecção precoce e no acompanhamento individual das pessoas em situação de risco” 

[EF2010 – 1R, p.10] 

 - “A grande maioria dos países manifestou alguma inquietação quanto às necessidades dos trabalhadores pouco 

qualificados (hoje em dia quase 80 milhões na UE) e realçou a importância da participação no mercado de trabalho 

e do papel do ensino e formação profissional (EFP) para garantir a inclusão social.” [EF2010 – 2R, p.6] 

 - “Se não forem desenvolvidos esforços adicionais nos domínios do abandono escolar precoce, da conclusão do 

ensino secundário e das competências essenciais, uma parte mais significativa de jovens da próxima geração 

deverá enfrentar o problema da exclusão social, para grande prejuízo tanto desses jovens como da economia e da 

sociedade em geral.” [EF2010 – 2R, p.7] 

 - “(…) o investimento no ensino pré-primário reveste-se de uma importância fundamental, quer em termos de 

prevenção do insucesso escolar e da exclusão social, quer com vista à aquisição das bases necessárias para a 

prossecução da aprendizagem.” [EF2010 – 2R, p.8] 

- “(…) elevar o nível das qualificações. As pessoas com poucas qualificações correm o risco de exclusão económica 

e social.” [EF2010 – 3R, p.1] 

 - “(…) incentivar a inclusão económica e social dos migrantes, bem como o diálogo intercultural.” [EF2010 – 3R, 

p.7] 

 - “(…) elevar o nível de qualificações. As pessoas com poucas qualificações correm o risco de exclusão económica e 

social.” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “(…) metodologias inovadoras sejam propiciadas a todos os educandos e formandos, inclusive os mais 

desfavorecidos e os inscritos no EFP e na educação de adultos.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “É necessário um maior esforço de apoio à aquisição de competências essenciais por todos os alunos em risco de 

insucesso escolar e exclusão social. Os dispositivos existentes destinados a propiciar financiamento adicional para 

alunos desfavorecidos, apoio às necessidades educativas especiais em contextos de inclusão ou as medidas 

orientadas para evitar o abandono escolar precoce devem generalizar-se.” [EF2010 – 4R, p.6] 
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- “Os sistemas de educação e formação deverão ter como objectivo assegurar que todos os discentes, incluindo os 

provenientes de meios desfavorecidos, que têm necessidades especiais e os migrantes, completem a sua educação, 

se adequado mediante uma educação de segunda oportunidade (…)”. [EF2020, p.4] 

- “As desigualdades no sistema educativo deverão ser combatidas através de um ensino pré-primário de elevada 

qualidade e da prestação de serviços específicos de apoio, e da promoção de uma educação inclusiva.” [EF2020, 

p.4] 

 - “(…) combater todas as formas de discriminação, dotando todos os jovens de meios que lhes permitam interagir 

positivamente com os seus pares de proveniências diversas.” [EF2020, p.4] 

 - “A crise está a afectar seriamente as perspectivas dos jovens. O desemprego dos jovens passou de 15,5% em 

2008 para 20,9% em 2010, enquanto a percentagem dos jovens de 15 a 24 anos que não estão a estudar, não 

trabalham ou não seguem uma formação aumentou dois pontos percentuais. Dos jovens que tinham abandonado o 

ensino numa fase precoce, 53% estavam desempregados. Neste contexto, o objectivo da estratégia ‘Europa 2020’ 

de reduzir para menos de 10%, até 2020, a percentagem de jovens de 18 a 24 anos que abandonam o ensino ou a 

formação numa fase precoce afigura-se particularmente crucial.” [EF2020 – 1R, p.10] 

- “Todos os Estados-Membros devem aplicar medidas específicas que cheguem aos jovens em risco de abandono.” 

[EF2020 – 1R, p.11] 

 - “(…) é fundamental reduzir, ao mesmo tempo, o nível de abandono escolar precoce nos programas de EFP.” 

[EF2020 – 1R, p.11] 

 - “Factores como um melhor acesso ao ensino pré-escolar e cuidados infantis de elevada qualidade e a abertura de 

oportunidades inovadoras de ensino e formação de grupos desfavorecidos são importantes para reduzir as 

desigualdades sociais e permitir que todos os cidadãos desenvolvam plenamente as suas potencialidades.” 

[Europa2020 (1), p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) de modo a garantir que, por incapacidade financeira, não sejam excluídos estudantes do subsistema de 

ensino superior, o Estado assegura a existência de um sistema de acção social, concedendo apoios directos, na 

concessão de bolsas de estudo e apoios sociais indirectos (residências, cantinas).” [RN2005, p.14] 

 - “(…) a promoção de Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA) que constituem uma oferta 

integrada de educação e formação com dupla certificação, escolar e profissional, para públicos adultos, com idade 

igual ou superior a 18 anos, com baixos níveis de escolaridade e de qualificação profissional. Em 2004, 

contabilizaram-se 722 cursos autorizados, 7220/10830 adultos inscritos, na base de 10/15 adultos por curso.” 

[RN2005, p.30] 

 - “O ensino recorrente assegura uma segunda oportunidade de ensino aos que, tendo frequentado anteriormente a 

escola, por qualquer razão não completaram a sua formação e uma primeira oportunidade aos que nunca a 

frequentaram, atenuando assim desequilíbrios entre os diversos grupos etários.” [RN2005, p.30] 

 - “(…) tem vindo a reforçar-se a aposta na formação inicial de jovens que permite a dupla certificação escolar e 

profissional – Sistema de Aprendizagem, Cursos de Educação e Formação, Cursos Profissionais, Cursos 

Tecnológicos, Cláusula de Formação – na óptica de se contribuir, simultaneamente, para a elevação dos baixos 

níveis de escolaridade da população portuguesa e dos níveis de qualificação profissional. E ainda os cursos 
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complementares que permitem aos diplomados com o 12.º ano uma qualificação com o nível 3 e os cursos de 

especialização tecnológica que conferem qualificação profissional de nível 4.” [RN2005, p.30] 

 - “No que respeita aos indivíduos desempregados, ou em risco de desemprego e, em particular, aos detentores de 

baixas qualificações desadequadas às necessidades do mercado de trabalho continuam a desenvolver-se acções de 

apoio ao desenvolvimento pessoal, profissional e social (…).” [RN2005, p.30] 

 - “No que concerne às populações estrangeiras, salienta-se, o Programa PORTUGAL ACOLHE que tem como 

objectivo facilitar à população imigrante residente em Portugal o acesso a um conjunto de conhecimentos 

indispensáveis a uma inserção de pleno direito na sociedade portuguesa. A formação desenvolvida no seu âmbito 

visa promover, junto dos trabalhadores imigrantes, a aquisição de competências necessárias à sua inserção na 

sociedade portuguesa e, em particular, no mercado de trabalho, através, designadamente, de uma formação em 

Português Básico e em Cidadania.” [RN2005, p.30] 

 - “(…) Programa ESCOLHAS – 2. ª Geração (…), que passou a ser um programa de promoção da inclusão, com 

acento na integração das crianças e jovens provindos de contextos sócio-económicos mais desfavoráveis, em 

especial dos filhos ou familiares de imigrantes.” [RN2005, p.30] 

 - “Programa de complemento educativo e apoio social à recuperação dos alunos que apresentem dificuldades na 

aprendizagem; (…) detecção precoce de percursos de insucesso, a implementação de instrumentos de intervenção 

adequados, de planos de recuperação e de percursos curriculares alternativos; Promoção da integração dos alunos 

provenientes de outras nacionalidades, nomeadamente através do desenvolvimento de actividades de apoio aos 

alunos que tenham a língua portuguesa como língua não materna (…).” [RN2007, p.2] 

- “Alargamento da cobertura da rede da educação pré-escolar, incluindo neste âmbito o alargamento do horário de 

funcionamento dos Jardins-de-Infância; (…) Alargamento do horário das escolas do ensino básico, como medidas de 

reforço da escola a tempo inteiro (…).” [RN2007, p.2] 

 - “O Estado compromete-se a garantir o acesso generalizado ao ensino superior através de um sistema de acção 

social e de apoios educativos consubstanciados num contributo directo consistindo na atribuição de uma bolsa ou 

indirectos concretizado no acesso à alimentação e alojamento, serviços de saúde, actividades culturais e 

desportivas.” [RN2007, p.9] 

 - “Com a reorganização da acção social escolar do Ensino Superior e criação de um sistema de garantias de 

empréstimos a estudantes, procura-se garantir que nenhum estudante, capaz e interessado, nas áreas científicas e 

tecnológicas, deixe de prosseguir estudos ou limite a sua escolha de instituição de ensino e por motivos 

económicos.” [RN2007, p.9] 

 - “O Plano para a Integração dos Imigrantes preconiza diversas medidas de melhoria do acesso à educação e 

formação, nomeadamente a adequação das estratégias de acolhimento escolar às especificidades dos alunos 

descendentes de imigrantes, o envolvimento de mediadores socioculturais em contexto escolar, o reforço dos 

gabinetes de Educação nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante e a aplicação do sistema RVCC aos imigrantes, 

entre outros. Quanto às questões de trabalho, emprego e formação profissional, é de realçar a formação específica 

de quadros dos centros de emprego para a integração laboral dos imigrantes (nomeadamente através do Programa 

de Intervenção para os Desempregados Imigrantes), o novo regime de reconhecimento de graus superiores 

estrangeiros e o mais fácil acesso à entrada no ensino superior português de estudantes que tenham frequentado o 

ensino superior no estrangeiro (…).” [RN2007, pp.9-10] 
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 - “O Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiência ou Incapacidades (PAIPDI), em vigor até 2009, 

define um conjunto de medidas e acções de promoção de reabilitação, integração e participação das pessoas com 

deficiência na sociedade. (…) Na área da educação, qualificação e emprego o PAIPDI integra medidas de apoio ao 

acesso e frequência com sucesso do sistema de educação e formação desde a educação pré-escolar até ao ensino 

superior, destacando-se: i) A compatibilização e unificação da atribuição de ajudas técnicas para alunos no âmbito 

das estruturas educativas; ii) O desenvolvimento de um novo enquadramento legal para o regime de apoio aos 

alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente; iii) A consagração legal de um regime de 

apoio adequado com necessidades especiais que frequentem o ensino superior público e privado (…).” [RN2007, 

p.10] 

 - “Uma outra importante área diz respeito às pessoas com necessidades educativas especiais (NEE). Em primeira 

instância, e a nível do concurso nacional de acesso ao ensino superior, não há restrições de ingresso para as 

pessoas com necessidades educativas especiais, sendo inclusivamente dedicado um contingente especial para os 

portadores de deficiência física ou sensorial.” [RN2007, p.10] 

 - “O Plano Nacional para a Igualdade 2007-2010 visa aumentar a eficiência dos instrumentos de política pública na 

promoção da igualdade entre homens e mulheres e do seu sistema de governação; difundir os valores da igualdade 

de género através da educação e informação; promover a igualdade de oportunidades no acesso e participação no 

mercado de trabalho, combatendo a segregação horizontal e vertical e a desigualdade salarial; promover a 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, dando prioridade à criação de condições de paridade na 

harmonização das responsabilidades profissionais e familiares.” [RN2007, p.10] 

 - “Cursos de Educação e Formação (formações iniciais qualificantes), que se destinam, preferencialmente, a jovens 

com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já abandonaram o sistema educativo, 

bem como àqueles que, após a conclusão de 12 anos de escolaridade, não possuem uma qualificação profissional 

e pretendem adquiri-la para ingresso no mercado de trabalho.” [RN2009, p.8] 

 - “O apoio a alunos estrangeiros e/ou oriundos da imigração, através de aulas de Português Língua Não 

Materna, assim como acções de Português 2ª Língua, oferta destinada à população adulta que funciona na 

modalidade de Educação Extra-Escolar, substituída em 2010/2011 por uma Formação Modular e também acções 

de Português para Todos, no âmbito do programa dinamizado pelo Alto Comissariado para a Integração e Diálogo 

Intercultural.” [RN2011, p.6] 

 - Nos últimos anos Portugal implementou medidas compensatórias da saída precoce do sistema de educação e 

formação (…) Iniciativa Novas Oportunidades (…). Colocação de alunos que tinham abandonado o Sistema 

Educativo em ofertas formativas diferenciadas, nomeadamente em Cursos de Educação e Formação de Adultos e 

Formações Diversificadas.” [RN2011, p.6] 

 - “Extensão da Educação Pré-Escolar a todas as crianças de 3 a 5 anos; Universalidade da oferta do 

último ano de Educação Pré-Escolar (crianças de 5 anos) (…).” [RN2011, p.19] 

 - [Alunos do 1.º ciclo do ensino básico] “Garantir a igualdade de oportunidades no acesso a actividades de 

enriquecimento curricular – a escola a tempo inteiro. Promover o apoio às famílias que permita a conciliação entre a 

vida profissional e familiar.” [RN2011, p.50] 
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Indicador: 2.3. Quais as medidas que visam a coesão social? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Garantir e acompanhar a aquisição das competências-chave para todos os cidadãos (…).” [PT2002, p.8] 

- “Aumentar o investimento em recursos humanos, assegurando simultaneamente uma distribuição equitativa e 

eficaz dos meios disponíveis a fim de facilitar o acesso geral à educação e à formação, e de aumentar a sua 

qualidade.” [PT2002, p.10] 

 - “A evolução para uma sociedade do conhecimento implica que o acesso à educação e à formação seja 

simplificado e democratizado e que seja facilitada a passagem entre os diferentes sectores dos sistemas de 

educação e de formação.” [PT2002, p.11] 

 - (…) garantir o emprego ao maior número possível de pessoas, aumentando não só a taxa de emprego mas 

também os níveis gerais de competências.” [PT2002, p.11] 

 - “Assegurar que todos possam ter acesso à aprendizagem, a fim de responder melhor aos desafios da sociedade 

do conhecimento.” [PT2002, p.11] 

 - “Importa garantir a todos os cidadãos a igualdade de acesso à educação e à formação.” [PT2002, p.12] 

 - “Outros aspectos relacionados com a cidadania, a igualdade de oportunidades e a coesão social constituem por si 

só dimensões fundamentais da educação e da formação” [PT2002, p.12] 

 - “A conclusão do último ciclo do ensino secundário torna-se cada vez mais importante, não só para uma boa 

inserção no mercado de trabalho, mas também para proporcionar aos estudantes o acesso às oportunidades de 

aprendizagem e formação oferecidas pelo ensino superior. Uma participação bem sucedida na sociedade do 

conhecimento tem de assentar na plataforma proporcionada pelo ensino secundário.” [PT2002, p.4] 

 - “ (…) a sociedade baseada no conhecimento gera novas necessidades em termos de coesão social, de cidadania 

activa e de realização pessoal, para as quais a educação e a formação podem dar um contributo significativo.” 

[EF2010 – 1R, p.2] 

 - “É necessário garantir a aquisição e actualização permanente dos conhecimentos, aptidões e competências de 

todos os cidadãos através de uma aprendizagem ao longo da vida, e considerar as necessidades específicas dos 

cidadãos em risco de exclusão social. Tal contribuirá para o crescimento do emprego e da economia e reforçará, ao 

mesmo tempo, a coesão social.” [EF2010 – 2R, p.1] 

 - (…) Garantir a equidade no acesso, na participação, no tratamento e nos resultados tem de continuar a ser visto 

como uma prioridade.” [EF2010 – 3R, p.7] 

 - “(…) promovendo simultaneamente a realização pessoal, a coesão social e a cidadania activa.” [EF2020, p.2] 

 - “É essencial reforçar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e a todos os níveis de ensino 

e formação, nomeadamente tornando mais atractivos e relevantes o ensino e a formação profissionais e 

aumentando a participação e a importância da aprendizagem dos adultos.” [Europa2020 (1), p.2]  

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) combater os níveis relativamente baixos que os jovens portugueses continuam a apresentar, em termos de 

competências básicas (…).” [RN2005, p.10] 
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 - “(…) diminuir drasticamente o défice existente em Portugal, relativamente à maioria dos países da União 

Europeia, quer no que respeita à taxa de conclusão do ensino secundário e ao nível geral de qualificação dos 

recursos humanos, quer no que respeita à taxa de saída escolar precoce (…).” [RN2005, p.10] 

 - “(…) a importância atribuída à participação dos adultos em processos de aprendizagem ao longo da vida (…).” 

[RN2005, p.10] 

 - “Promover a igualdade de oportunidades no aceso ao ensino superior, melhorando os níveis de frequência e 

conclusão dos cursos superiores, atraindo novos público, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida e 

promovendo a acção social escolar.” [RN2007, p.3] 

 - “A Iniciativa Novas Oportunidades define uma estratégia abrangente de qualificação da população portuguesa 

assumindo como referencial de actuação o objectivo de generalizar o ensino secundário como patamar mínimo de 

escolarização. A estratégia desta iniciativa assenta em dois pilares fundamentais, jovens e adultos.” [RN2009, p.9] 

 - “Os principais grupos-alvo da estratégia de elevação dos níveis de qualificação são pessoas maiores de 18 anos, 

detentores de habilitações inferiores a 12 anos de escolaridade e nível 3 de qualificação, prioritariamente activos.” 

[RN2009, p.10] 

 - “(…) um reforço dos apoios para alargamento de base social do sistema de Ensino Superior, de modo a que todos 

os estratos da sociedade tenham acesso a esse nível de ensino, sem obstáculos financeiros, recorrendo a um 

reforço continuado dos apoios aos estudantes (…).” [RN2011, p.7] 

 - “Assegurar a equidade e reduzir as desigualdades no sistema educativo; Promover o sucesso educativo através da 

melhoria da qualidade do ensino e da formação e da redução da saída precoce do sistema de educação e formação 

(…).” [RN2011, p.19] 

 

Indicador: 2.4. Qual a nova ordem social preconizada pela sociedade do conhecimento e como se 

legitima? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) o futuro da economia europeia depende em grande parte das competências dos seus cidadãos que, em 

contrapartida, necessitam de se actualizar continuamente, o que é uma característica das sociedades do 

conhecimento.” [PT2002, p.10] 

 - “Alargar o acesso à aprendizagem ao longo da vida através da prestação de informações, aconselhamento e 

orientação sobre toda a gama das possibilidades de aprendizagem disponíveis.” [PT2002, p.11] 

 - “Ministrar a educação e a formação por forma a que os adultos possam efectivamente participar e conciliar a sua 

participação na aprendizagem com outras responsabilidades e actividades.” [PT2002, p.11] 

 - “Importa que todos compreendam, desde tenra idade, a importância da educação e da formação ao longo da 

vida.” [PT2002, p.12] 

 - “Se as pessoas não compreenderem o valor que tem, para si próprias, continuarem a aprender, nunca farão o 

esforço necessário, e não se conseguirão atingir os níveis de competências que a sociedade do conhecimento exige 

(…).” [PT2002, p.12] 

- “Incentivar todas as pessoas a aprender duas ou mais línguas, se necessário, além da(s) língua(s) materna(s), e 

sensibilizá-las para a importância de aprender línguas estrangeiras em todas as idades.” [PT2002, p.15] 
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 - [A mobilidade] “Permite aos jovens aumentar as suas competências pessoais e a sua empregabilidade, e oferece 

aos formadores a possibilidade de enriquecerem as suas experiências e de reforçarem as suas competências” 

[PT2002, p.15] 

 - “Na sociedade do conhecimento, todos os indivíduos têm de actualizar e complementar os seus conhecimentos, 

aptidões e competências ao longo da vida para poderem maximizar o seu desenvolvimento pessoal e manter e 

melhorar a sua situação no mercado de trabalho.” [NR2003, p.4] 

 - “É necessária uma base de conhecimentos mínimos para poder participar na actual sociedade do conhecimento. 

As pessoas sem habilitações têm portanto menos possibilidades de participar eficazmente na aprendizagem ao 

longo da vida e correm o risco de ser marginalizadas pelas sociedades actuais, cada vez mais competitivas.” 

[NR2003, p.4] 

 - “(…) os cidadãos deverão continuar a actualizar as respectivas competências e qualificações cada vez mais com 

maior frequência.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “Todos os indivíduos devem adquirir um conjunto mínimo de competências para poder aprender, trabalhar e 

realizar-se na sociedade e na economia baseadas no conhecimento.” [EF2010 – 1R, p.7] 

 - “Numa sociedade baseada no conhecimento, os indivíduos devem continuar a actualizar e a melhorar as suas 

competências e qualificações e recorrer a um leque de contextos de aprendizagem tão vasto quanto possível.” 

[EF2010 – 1R, p.7] 

- “(…) o reforço dos investimentos privados deverá reflectir a partilha de responsabilidades entre os empregadores e 

os empregados no desenvolvimento das competências.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “(…) habilitarem os cidadãos a gerir a sua aprendizagem e o seu trabalho (…) numa diversidade de possibilidades 

de aprendizagem e de percursos profissionais.” [EF2010 – 1R, p.10]  

- “A aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade propiciadas por um ensino e uma formação de elevada 

qualidade são essenciais para dar a todos a possibilidade de adquirir as competências necessárias não só para o 

mercado de trabalho como também para a inclusão social e a cidadania activa.” [EF2010 – 4R, p.7] 

 - “Os jovens e os adultos pouco qualificados desempregados têm que poder confiar no ensino e na formação para 

aumentar as suas hipóteses no mercado de trabalho. Não investir nas suas competências reduz as possibilidades 

de encontrar trabalho e limita o potencial da Europa para gerar crescimento e emprego.” [EF2020 – 1R, p.13] 

- “A aprendizagem ao longo da vida é um processo contínuo, que pode durar toda a vida de uma pessoa, desde um 

ensino pré-escolar de qualidade até à formação dos reformados.” [EF2020 – 1R, p.13] 

 - “A mobilidade reforça as bases da Europa para um crescimento futuro baseado no conhecimento e a capacidade 

para inovar e competir a nível internacional. Reforça a empregabilidade das pessoas, contribui para o seu 

desenvolvimento pessoal e é apreciada pelas entidades patronais. Os estabelecimentos de ensino, os sistemas de 

educação e de formação e as empresas beneficiam de igual modo de experiência de aprendizagem, dos contactos 

pessoais e das redes que resultam da mobilidade.” [EF2020 – 1R, p.14] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

Não foram encontradas unidades de registo. 
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Subcategoria: 3. Coordenadas culturais 

Indicador: 3.1. Quais os percursos educativos e formativos privilegiados? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) aumentar o número de estudantes matriculados em disciplinas científicas e técnicas (…).” [PT2002, p.9] 

 - “(…) aumentar o número de novos alunos nos cursos de matemática, ciências e tecnologia (no ensino secundário 

e no ensino superior, por sexo)”. [PT2002, p.10] 

 - “(…) aumentar o número de cientistas e de engenheiros na sociedade, por sexo”. [PT2002, p.10] 

 - “(…) numerosos sectores defrontam-se com a escassez de pessoal especializado e qualificado. É necessário um 

esforço suplementar para fazer com que a educação e formação vocacionais passem a ser tão aliciantes para os 

jovens como o ensino geral.” [EF2010 – 1R, p.5] 

 - “Há uma procura constante de diplomados em engenharia e em ciências. O aumento do número de pessoas que 

seguem estudos científicos e técnicos deve, pois, continuar a merecer atenção.” [EF2010 – 3R, p.7] 

 - “Aumentar a prestação do ensino e formação profissional (EFP) inicial de elevada qualidade que esteja adaptada 

às necessidades dos jovens, incluindo o ensino misto, que associe o EFP e o ensino secundário geral é uma medida 

que pode contribuir para reduzir o abandono escolar precoce.” [EF2020 – 1R, p.11] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) melhorando os níveis de frequência e conclusão dos cursos superiores, atraindo novos públicos, numa lógica 

de aprendizagem ao longo de toda a vida (…).” [RN2007, p.13] 

 - “No decorrer do processo de fixação de vagas para o concurso nacional de acesso ao ensino superior público o 

Governo tem vindo a recomendar – uma vez que essa distribuição é feita pelo órgão legal e estatutariamente 

competente do estabelecimento de ensino – o aumento de vagas nas áreas das Ciências e Tecnologias. A nível do 

ensino superior particular e cooperativo, verifica-se que os estabelecimentos de ensino superior privados, 

concessionários de um bem público, reconhecem, igualmente, a necessidade de um esforço continuado nas áreas 

científicas em apreço (…).” [RN2007, p.15] 

 - “(…) o desafio é fazer do 12 º ano o referencial mínimo da escolaridade para todos. (…) reforço e valorização dos 

percursos profissionalmente qualificantes, com dupla certificação, o objectivo é colocar metade dos jovens do 

ensino secundário em cursos profissionalmente qualificantes até 2010 (…).” [RN2007, p.15] 

 

Indicador: 3.2. Qual o sistema de valores? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) prevenção da discriminação, da exclusão, do racismo e da xenofobia, promovendo, por conseguinte, a 

tolerância e o respeito pelos direitos humanos.” [PT2002, p.4] 

 - “(…) divulgação dos valores fundamentais partilhados pelas sociedades europeias (…)”. [PT2002, p.4] 

 - “(…) sociedades democráticas que respeitem a diversidade cultural e linguística.” [PT2002, p.5] 

 - “Aos sistemas de educação e de formação incumbe o importante papel de ajudar a manter as sociedades 

democráticas na Europa.” [PT2002, p.12] 
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 - “Assegurar a promoção efectiva da aprendizagem dos valores democráticos e da participação democrática de 

todos os parceiros na escola (…)”. [PT2002, p.13] 

 - “A educação e a formação devem fazer com que se compreenda o valor do espírito empresarial, designadamente 

fornecendo modelos de empresas bem sucedidas, o valor da assunção de riscos (…)”. [PT2002, p.14] 

 - “(…) desenvolvimento de uma consciência europeia (…) a emergência de uma cidadania europeia.” [PT2002, 

p.15] 

 - “Promover a dimensão europeia na educação e na formação.” [PT2002, p.17] 

 - “(…) a imperiosa necessidade de reforçar a dimensão de cidadania da União Europeia” [EF2010 – 1R, p.11] 

 - [Os sistemas de educação e de formação] “(…) são parte integrante da dimensão social da Europa, porque 

transmitem valores como a solidariedade, a igualdade de oportunidades e a participação social (…)”. [EF2010 – 2R, 

p.1] 

 - “(…) os valores democráticos, a coesão social, a cidadania activa e o diálogo intercultural.” [EF2020, p.3] 

 - “O sistema educativo deverá incentivar as competências interculturais, os valores democráticos e o respeito pelos 

direitos fundamentais e o ambiente (…).” [EF2020, p.4] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) existe um conjunto de áreas disciplinares e de disciplinas de cujos objectivos e finalidades consta o 

desenvolvimento de atitudes e valores conducentes à criação de uma consciência europeia, assim como a 

apropriação de valores fundamentais (como a tolerância, a solidariedade, o respeito pelos outros, etc.).” [RN2005, 

p.36] 

 - “Reconhece-se que entre as múltiplas responsabilidades da escola actual estão a formação cívica, incluindo o 

conhecimento das instituições democráticas, o estímulo da participação cívica, a cultura da paz, a valorização da 

dimensão europeia, a capacidade empreendedora individual e de grupo, o diálogo entre civilizações e culturas e o 

aprender a viver em conjunto.” [RN2005, p.36] 

 

Subcategoria: 4. Coordenadas políticas 

Indicador: 4.1. Quais as instituições de governação supranacional e como intervêm? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “O Conselho (Educação) assumirá, em cooperação com a Comissão, a responsabilidade pela condução e 

acompanhamento da estratégia como um todo (…).” [PT2002, p.3] 

- “(…) o Conselho e a Comissão centrarão o seus esforços na criação de um enquadramento que propicie essa 

coerência aos diversos elementos da política de educação e formação no contexto da Comunidade Europeia. ” 

[PT2002, p.5] 

- “Para além de dar resposta ao convite do Conselho Europeu para trabalhar em objectivos comuns para os 

sistemas de educação e de formação, e de apresentar um programa de trabalho conjunto pormenorizado, o 

Conselho e a Comissão estão determinados a tomar todas as iniciativas necessárias para dar uma resposta 

abrangente aos desafios da sociedade do conhecimento e da globalização, bem como ao desafio do alargamento da 

UE.” [PT2002, p.5]  

- “(…) ajudar os Estados-Membros a desenvolver progressivamente as suas próprias políticas.” [PT2002, p.5] 
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- “O Conselho (Educação), em cooperação com a Comissão, conduzirá e acompanhará a estratégia e o processo de 

implementação no seu conjunto (…).” [PT2002, p.6] 

- “O Conselho e a Comissão reafirmam a sua determinação em actuar a nível dos Estados-Membros da UE (…) 

apoiar os esforços dos Estados-Membros (…)” [EF2010 – 1R, p.1] 

- [todas as iniciativas no âmbito dos domínios prioritários] “deverão ser desenvolvidos com base em mandatos 

claros, calendários e resultados previstos a propor pela Comissão em cooperação com os Estados-Membros” 

[EF2020, p.5] 

 - “[O Conselho da União Europeia] “Convida a Comissão a: “Continuar a reforçar – em pleno acordo com os 

Estados-Membros – a relação entre as disposições de aplicação do quadro estratégico ‘EF2020’ e as da Estratégia 

Europa 2020, nomeadamente no que respeita aos ciclos de trabalho, à apresentação de relatórios e à definição de 

objectivos.” [Europa2020 (1), p.3] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

Não foram encontradas unidades de registo. 

 

Indicador: 4.2. Quem e como modela as directrizes no campo da educação e formação associadas 

ao apoio à acumulação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - [Conselho (Educação) e Comissão Europeia] “Programa de Trabalho Pormenorizado para a Concretização dos 13 

Objectivos. Objectivo estratégico n.º (…). Objectivo (…). A. Questões-chave (…). B. Organização do seguimento. a) 

Início (…). b) Indicadores para a medição dos progressos realizados (lista indicativa, sujeita a eventual revisão). (…) 

c) Temas para troca de experiências, boas práticas e, eventualmente, análise pelos pares (lista indicativa) (…).” 

[PT2002, p.7]  

 - “Calendário dos Trabalhos de Seguimento dos Objectivos. (…) Fase 1 (…) Fase 2 (…) Fase 3 (…). “[PT2002, p.18] 

 - “(…) a necessidade de um esforço concertado e continuado de prossecução dos objectivos de Lisboa tendentes a 

fazer da Europa a economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo.” [NR2003, p.3] 

 - “(…) o papel central dos indicadores e dos níveis de referência na formulação de orientações (…) Casos de 

abandono escolar precoce (…) Matemática, ciências e tecnologias (…) Conclusão do último ciclo do ensino 

secundário (…) Competências de base (…) Aprendizagem ao longo da vida (…) Investimentos em recursos humanos 

(…).” [NR2003, pp.3-4] 

- “(…) as prioridades do programa ‘Educação e Formação para 2010’ devem ser objecto de maior atenção por parte 

dos Estados-Membros, ao definirem as suas políticas nacionais.” [EF2010 – 2R, p.9] 

 - “(…) as políticas nacionais contribuam activamente para o cumprimento dos valores de referência e dos objectivos 

do programa ‘Educação e Formação para 2010’. Os objectivos e indicadores nacionais deverão continuar a ser 

desenvolvidos, tendo em conta os valores de referência europeus.” [EF2010 – 2R, p.9] 

 - “ (…) os vários acordos europeus (por exemplo, as resoluções e conclusões do Conselho sobre referências e 

princípios comuns) adoptados no contexto do programa de trabalho sejam utilizados como critérios importantes ao 

definir as reformas nacionais “[EF2010 – 2R, p.9] 
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 - “No intuito de assegurar que as prioridades estabelecidas do programa de trabalho ‘Educação e Formação para 

2010’ sejam plenamente reflectidas na definição das políticas nacionais, devem ser prosseguidas as acções 

específicas apresentadas no relatório conjunto de 2006.” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “Devem continuar a definir-se objectivos e indicadores nacionais, que terão em consideração os objectivos e 

valores de referência europeus. As políticas e as práticas devem basear-se no conhecimento e na inovação. Os 

princípios comuns, as orientações e recomendações acordadas à escala europeia constituem pontos de referência 

para a definição das reformas nacionais.” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “O programa de trabalho ‘Educação e Formação para 2010’ fornece apoio de carácter prático para as reformas 

da educação e da formação dos Estados-Membros.” [EF2010 – 3R, p.9] 

 - “O quadro estratégico – incluindo os critérios de referência e os métodos de trabalho – poderá ser revisto, sendo-

lhe eventualmente introduzidos ajustamentos pelo Conselho em função de novas evoluções importantes que 

eventualmente se verifiquem na Europa, e em especial de quaisquer decisões tomadas sobre a Estratégia da UE 

para o crescimento e o emprego para além de 2010.” [EF2020, p.5] 

 - “(…) cinco critérios de referência: Participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida (…) Aproveitamento 

insuficiente nas competências básicas (…) Conclusão do ensino superior (…) Abandono precoce da educação e da 

formação (…) Ensino pré-escolar (…).” [EF2020, p.7] 

 - “(…) com o apoio da Comissão, o Conselho deverá assegurar que sejam tratadas cabalmente questões como as 

medidas e reformas políticas no domínio do ensino e da formação, a forma como podem contribuir para a 

consecução dos objectivos europeus e o intercâmbio de boas políticas e boas práticas.” [Europa2020 (1), p.1] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

Não foram encontradas unidades de registo. 

 

Indicador: 4.3. Quem e como garante as actividades de coesão e legitimação do processo de 

acumulação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “As reflexões e as reformas já lançadas nos Estados-Membros (actuais e futuros) da União Europeia mostram que 

os responsáveis pelas áreas da educação e formação, incluindo os parceiros sociais, estão a mobilizar-se para 

resolver os problemas com que se defrontam.” [EF2010 – 1R, p.3] 

 - “Compete aos Estados-Membros determinar as áreas que mais necessitam de intervenção, consoante as 

respectivas situações nacionais e tendo em vista os objectivos comuns.” [EF2010 – 1R, p.8] 

 - “(…) o Conselho convidou recentemente os Estados-Membros a ‘tomar medidas que considerem apropriadas para 

oferecer aos alunos, na medida do possível, a oportunidade de aprenderem duas ou, caso tal seja adequado, mais 

de duas línguas para além da língua materna.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “(…) os Estados-membros deverão, sempre que necessário e nos termos da legislação e práticas nacionais, 

implementar acções (…)” [EF2010 – 1R, p.9] 

- “(…) os Estados-Membros deverão acelerar os seus esforços no sentido da definição e implementação de 

estratégias globais e coerentes em matéria de aprendizagem ao longo da vida.” [EF2010 – 1R, p.10] 



 

 669

 - “As reformas nacionais estão a avançar. Existem indícios de que o esforço público sustentado que se tem 

verificado em toda a União em certos domínios começa a dar os seus frutos.” [EF2010 – 2R, p.7] 

 - “(…) os Estados-Membros deverão redobrar esforços no sentido de alcançar os valores de referência 

(“benchmarks”) fixados para o abandono escolar precoce, a conclusão do ensino secundário e as competências 

essenciais” [EF2010 – 2R, p.8] 

 - [O Conselho convida os Estados-Membros a:] “Consideram a possibilidade de adoptar, com base nas prioridades 

nacionais, medidas nacionais destinadas a alcançar os objectivos enunciados no quadro estratégico e a contribuir 

para o cumprimento dos critérios de referência identificados (…) e a ponderarem se é possível tirar da 

aprendizagem mútua a nível europeu elementos de inspiração para delinear as políticas nacionais em matéria de 

educação e formação.” [EF2020, p.6] 

 - “(…) os Estados-Membros são convidados a ponderar, com base nas prioridades nacionais e tendo 

simultaneamente em conta as alterações da situação económica, como e em que medida podem contribuir para o 

cumprimento colectivo dos critérios de referência europeus através de medidas nacionais.” [EF2020, p.7] 

 - “[O Conselho da União Europeia] “Convida, assim, os Estados-Membros a, no tocante às questões relacionadas 

com o ensino e a formação: 1. Adoptarem programas nacionais de reforma (PNR) focalizados, assentes no 

desenvolvimento de acções e capazes de contribuir para a consecução dos objectivos da Estratégia Europa 2020 e, 

designadamente, dos grandes objectivos da UE.” [Europa2020 (1), p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

- “(…) uma estratégia de ‘aprendizagem ao longo da vida, assente nos princípios e conceitos adoptados nesta 

matéria a nível comunitário e internacional, dos sistemas educativo e de formação, quer no quadro dos sistemas 

educativo e de formação, quer perante um quadro de políticas, não apenas as de educação e formação, como 

também as relativas à sociedade de informação e ao emprego.” [RN2005, p.16] 

 - “Entre os vários dispositivos criados nos últimos anos para dar resposta a grupos específicos de alunos em 

situação de insucesso escolar repetido, com problemas de integração na escolaridade básica, em risco de 

abandono e/ou com dificuldades condicionantes de aprendizagem, merecem ser referidos os seguintes: 

organização de turmas com ‘currículos alternativos’; o ‘Programa Integrado de Educação e Formação’, no âmbito do 

Plano para a Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil’; os ‘cursos de educação e formação’, destinados 

preferencialmente a jovens com idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono escolar ou que já 

abandonaram mesmo o sistema de ensino; o ‘Programa Escolhas – 2.º geração’, destinado a promover a inclusão, 

em especial das crianças e jovens provenientes de contextos sócio-económicos mais desfavoráveis e problemáticos, 

como os filhos ou familiares de imigrantes.” [RN2005, pp.22-23] 

 - “(…) no que respeita aos adultos pouco qualificados, há que destacar vários dispositivos, quer promovidos pelo 

Ministério da Educação, quer pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social [Cursos EFA, Sistemas RVCC e 

RVCC-PRO, Acções ‘S@BER+’, Formação profissional contínua).” [RN2005, p.23] 

 - “(…) criar condições que facilitam o acesso da população activa mais velha a acções de educação e formação 

(…).” [RN2005, p.23] 

 - “(…) o Ensino Recorrente, que assegura uma segunda oportunidade de ensino aos que, tendo frequentado 

anteriormente a escola, por qualquer razão não completaram a sua formação, e uma primeira oportunidade de 

ensino aos que nunca a frequentaram; os ‘Cursos de Educação Extra-escolar’, destinados a permitir a cada 



 

 670

indivíduo, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, o aumento dos seus conhecimentos e o 

desenvolvimento das suas competências, em complemento da sua formação escolar ou em suprimento da sua 

carência; os ‘Cursos EFA’, oferta integrada de educação e formação, com dupla certificação, escolar e profissional, 

destinados a adultos maiores de 18 anos, que não possuem a escolaridade básica de 9 anos, sem qualificação 

profissional, tanto empregados como desempregados, inscritos nos Centros de Emprego ou indicados por outras 

entidades; as ‘Acções S@BER+’, de curta duração, implementadas através de soluções capitalizáveis e certificáveis, 

destinadas à população adulta que pretende adquirir, desenvolver ou reforçar as suas competências pessoais em 

áreas especificas, profissionais ou escolares; o ‘Programa FACE’, enquanto medida de apoio a trabalhadores de 

empresas em situação económica difícil e que tem por objectivo a sua reconversão profissional, interna ou externa, 

nomeadamente através da aquisição de novas competências (…).” [RN2005, pp.23-24] 

 - [Para integrar mais jovens e adultos no ensino superior] “(…) acolher mais trabalhadores-estudantes, respeitando 

as suas situações específicas, permitindo nomeadamente a celebração de contratos entre eles e as escolas, para 

estudo a tempo parcial; desenvolver programas de recuperação de todos quantos, tendo concluído o ensino 

secundário, não satisfazem eventuais critérios de classificação mínima de ingresso, de modo a que os seus 

percursos de formação não sejam interrompidos; envolver as instituições de ensino superior na expansão da 

formação pós-secundária, na dupla perspectiva de articulação entre os níveis secundário e superior de ensino e de 

creditação, para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, da formação obtida nos cursos de especialização 

pós-secundária; substituir os exames ad-hoc por regimes mais modernos de admissão de pessoas adultas, através 

entre outros mecanismos, do reconhecimento e creditação de competências adquiridas; fomentar a oferta de cursos 

de reconversão profissional para diplomados em áreas de reduzida empregabilidade (…).” [RN2005, p.27] 

 - “Tendo em conta os desafios (…), que passam, por um lado, por elevar o nível de qualificações dos activos e, por 

outro lado, por reduzir a taxa de saída precoce do sistema educativo, têm vindo a ser lançadas várias iniciativas 

(…).” [RN2007, p.2] 

 - “Lançamento da Iniciativa Novas Oportunidades que estabeleceu, entre outras, as seguintes metas: Fazer do 12.º 

ano o referencial mínimo de formação para todos; Encaminhar metade dos jovens do ensino secundário para vias 

profissionais (cursos profissionais, cursos do sistema de aprendizagem, cursos de educação e formação, cursos 

tecnológicos e cursos de ensino artístico), abrangendo 650 mil jovens até 2010; Qualificar 1.000.000 de activos até 

2010 (…).” [RN2007, pp.2-3] 

 - “(…) merecem particular destaque as medidas que visam a elevação dos níveis de qualificação dos adultos, 

designadamente: a implementação generalizada de RVCC a nível do 9º ano, a preparação do processo de 

alargamento até ao 12º ano do referencial de competências nos Centros de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências, agora designados, ‘Centros Novas Oportunidades’, e nos Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA), a expansão da rede de RVCC e a abertura das instituições de ensino superior a novos 

públicos, quer através do novo regime de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos, quer pela promoção 

dos Cursos de Especialização Tecnológica, formação pós-secundária, nomeadamente em Institutos Politécnicos.” 

[RN2007, p.3] 

- “A promoção da qualificação dos portugueses prosseguirá no contexto dos objectivos definidos pelo Governo, pelo 

enquadramento constituído pelo Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE) e o 

Programa Nacional de Acção para a Inclusão, entre outros.” [RN2007, p.3] 
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 - “Contribuir para a efectivação do direito à formação nos termos previstos no Código do Trabalho (…).” [RN2007, 

p.5] 

 - “O Sistema RVCC [Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências] procura 

assegurar a adequação da oferta formativa às necessidades de empresas e trabalhadores, valorizando as 

aprendizagens por via da experiência e permitindo a estruturação de percursos de formação coerentes. O RVCC 

constitui, desta forma, a porta de entrada por excelência para a qualificação de activos, pela aposta na orientação 

da formação profissional de activos para ofertas de dupla certificação.” [RN2007, p.6] 

 - “No sistema de ensino superior foram introduzidos mecanismos de simplificação e de flexibilização de acesso ao 

ensino superior por parte de novos públicos, nomeadamente indivíduos que, não estando habilitados com curso de 

ensino secundário ou equivalente, façam prova adequada de capacidade para a sua frequência. São estudantes 

maiores de 23 anos que vêem creditada a sua experiência profissional, quando existente, e a sua formação, numa 

lógica de aprendizagem ao longo da vida, através da atribuição de créditos nos seus ciclos de estudos.” [RN2007, 

p.6] 

 - “Na agenda da política governativa em matéria de qualificação dos recursos humanos assumem papel central as 

políticas de adequação e formação profissional e de aprendizagem ao longo da vida, orientadas para a superação do 

défice de formação e qualificação da população portuguesa, essencial para a sustentabilidade do plano de 

desenvolvimento tecnológico, científico e de inovação do País.” [RN2007, p.15] 

 - “O Governo preconizou como objectivo primordial o aumento das aptidões e qualificações no ensino, criando 

novas oportunidades e possibilitando uma oferta de recursos humanos qualificados, geradora de maior 

competitividade com coesão social. Esta vertente concilia o conhecimento através do ensino e da formação, com a 

inserção profissional qualificada. Assumiu-se, ainda, alargar a oferta de formação ao longo da vida para novos 

públicos e envolver as instituições de ensino superior, articulando os níveis secundário e superior de ensino e de 

creditação, para efeitos de prosseguimento de estudos superiores, bem como da formação obtida nos cursos de 

especialização pós-secundária.” [RN2009, p.2] 

 - “O Governo tem vindo a implementar medidas conducentes à redução da saída precoce do sistema de educação 

e de formação (…).” [RN2011, p.4] 

 

Indicador: 4.4. Quem garante as actividades de financiamento dos sistemas de educação e 

formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) um nível mais elevado de investimento do sector público em áreas fulcrais para a sociedade baseada no 

conhecimento e, sempre que adequado, um nível mais elevado de investimento privado, especialmente no ensino 

superior, na educação de adultos e na formação profissional contínua. O financiamento comunitário, 

nomeadamente através dos fundos estruturais e dos programas de educação e formação, deverá ter um papel cada 

vez mais importante no apoio ao desenvolvimento do capital humano.” [EF2010 – 1R, p.1] 

 - “O Conselho Europeu de Lisboa solicitou aos Estados-Membros que assegurassem ‘um aumento anual 

substancial do investimento per capita em recursos humanos’.” [EF2010 – 1R, p.6] 
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 - “O necessário aumento de recursos deverá provir dos sectores público e privado e os papéis e responsabilidades 

dos vários intervenientes deverão ser claramente definidos, tendo em conta os sistemas e as situações nacionais.” 

[EF2010 – 1R, p.8] 

 - “A nível nacional – Investimentos públicos mais elevados em certas áreas fulcrais: é possível conseguir aumentos 

no investimento público orientados para determinadas finalidades no quadro dos actuais condicionalismos 

orçamentais, através da redução das bolsas de ineficácia e de uma reorientação pertinente dos recursos existentes 

para a educação e a formação; Um maior contributo do sector privado, especialmente para o ensino superior, a 

formação de adultos e a formação profissional contínua.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “A nível comunitário – O financiamento comunitário, nomeadamente através dos fundos estruturais e do Banco 

Europeu de Investimento (…). Os Estados-Membros deveriam utilizá-lo com maior frequência para os investimentos 

(…) tendo em conta os objectivos fixados pela Estratégia de Lisboa. [EF2010 – 1R, p.9] 

 - [Existem poucos indícios de um aumento geral do investimento na formação contínua por parte dos 

empregadores] “haverá que redobrar esforços para incentivar os empregadores a aumentar o nível de 

investimento.” [EF2010 – 2R, p.3] 

 - “No que diz respeito à governação, assinale-se, nomeadamente, que muitos países já introduziram diferentes 

formas de celebração de contratos para regular as relações entre as instituições de ensino superior e o Estado, 

enquanto base para a afectação interna de recursos.” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “As reformas tendem a ser facilitadas (…) por um elevado investimento público e privado no conhecimento, 

aptidões e competências (…)”. [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “Muitos países estão a experimentar novos instrumentos e incentivos com vista ao financiamento privado, que 

visam nomeadamente os particulares, os agregados familiares e os empregadores. Estes esforços têm de ser 

intensificados.” [EF2010 – 3R, p.7] 

 - “Nas instituições de ensino superior, assiste-se a uma crescente diversificação das fontes de financiamento, com 

predominância das propinas.” [EF2010 – 4R, p.5] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) os fundos comunitários representaram, sem dúvida, uma contribuição fundamental para concretizar os 

investimentos associados à execução das grandes linhas orientadoras de transformação do sistema educativo 

português.” [RN2005, p.11] 

 - “Os fundos estruturais, através do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), 

desempenharam um papel importante, tendo sido possível proceder a um investimento considerável na formação 

contínua especializada dos educadores e professores dos ensinos básico e secundário, bem como na formação 

contínua do pessoal não docente.” [RN2005, p.21] 

 - “(…) a Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o Código do Trabalho, bem como da respectiva 

regulamentação, Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, que consagra a obrigatoriedade, por parte dos empregadores, de 

ministrarem um número mínimo de horas anuais de formação certificada aos seus trabalhadores, permitindo que 

seja realizada directamente pelo empregador ou através da entidade formadora acreditada.” [RN2005, p.24] 

 - “Para trazer mais jovens e adultos para o ensino superior o Governo assume como compromissos: não aumentar, 

a preços constantes, o valor das propinas de frequência do primeiro ciclo e adequar o valor das propinas à nova 
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natureza do segundo ciclo; introduzir, na componente de financiamento pedida às famílias, mecanismos que 

beneficiem os estudantes com melhores percursos escolares (…).” [RN2005, p.27]  

 - [Ensino Superior]“(…) o Estado garante um mínimo de financiamento, através de contratos plurianuais.” 

[RN2005, p.28] 

 - “A prioridade das políticas públicas de educação e formação, promotoras de ALV, reflecte-se no acréscimo de 

mais de 10 pontos percentuais do peso relativo do Fundo Social Europeu no conjunto dos fundos estruturais que o 

país irá receber. Haverá um investimento público total de cerca de 9 mil milhões de euros, dos quais cerca de 6 mil 

milhões serão afectos ao desenvolvimento das políticas que integram a Iniciativa Novas Oportunidades, 

nomeadamente através do Programa Operacional Temático Potencial Humano (POPH).” [RN2009, p.17] 

 - “(…) foi criado em 2007 um sistema de empréstimos com garantia mútua para estudantes do ensino superior, 

sem necessidade de qualquer garantia, aval ou fiador já que esta garantia é prestada pelo Sistema Português de 

Garantia Mútua, que apoiava em Dezembro de 2010 mais de 14 mil estudantes (…). [RN2011, p.9] 

 

Indicador: 4.5. Quais os interlocutores a privilegiar e quais as parcerias a promover? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) participação dos alunos, dos pais e de outras pessoas interessadas na gestão das escolas (…)”. [PT2002, 

p.13] 

 - “É necessária uma maior colaboração com um amplo conjunto de intervenientes do sector empresarial, da 

investigação e da sociedade em geral, incluindo os parceiros sociais (…).” [PT2002, p.13] 

 - “Promover uma estreita cooperação entre os sistemas de educação e de formação, e a sociedade em geral.” 

[PT2002, p.13] 

 - “Devemos assegurar que todos aqueles que, na sociedade, se interessam pela educação e pela formação possam 

prestar o seu contributo, e garantir que as instituições de educação e de formação estejam abertas e aptas a 

receber as contribuições intelectuais e práticas que o mundo exterior prestar.” [PT2002, p.13] 

 - “Estabelecer parcerias entre todos os tipos de instituições de educação e de formação, empresas e organismos de 

investigação, para seu benefício mútuo.” [PT2002, p.13] 

 - Promover a intervenção das instâncias competentes no desenvolvimento da formação, nomeadamente da 

formação inicial, e da aprendizagem no local de trabalho.” [PT2002, p.13] 

 - “(…) participação dos pais na vida escolar e, de um modo geral, na aprendizagem dos filhos, participação dos 

poderes locais na vida escolar, colaboração entre escolas e organizações locais, 

colaboração entre instituições de educação e de formação e empresas, nomeadamente no que diz respeito a 

colocações e oportunidades de formação (…).” [PT2002, p.14] 

- “(…) é essencial criar ligações mais fortes entre o mundo da educação e formação e os empregadores, a fim de 

que cada um compreenda melhor as necessidades do outro.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “(…) reforçar as sinergias entre o Espaço Europeu do Ensino Superior e o Espaço Europeu de Investigação.” 

[EF2010 – 1R, p.4] 

 - “(…) uma sensibilização e participação activa de outros intervenientes cruciais como os pais e os 

professores/formadores, o sector do voluntariado e os agentes locais (…).” [EF2010 – 2R, p.8] 
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 - “Deverá ser dada prioridade à melhoria da governação através da realização de parcerias de aprendizagem, em 

especial aos níveis local e regional, de modo a partilhar responsabilidades e custos entre os intervenientes 

relevantes (instituições, autoridades públicas, parceiros sociais, empresas, organizações sectoriais, organizações 

comunitárias, etc.).” [EF2010 – 2R, p.9] 

 - “Estas parcerias devem envolver os professores e os formadores enquanto principais catalizadores da mudança 

dos sistemas. Devem igualmente promover uma maior participação dos empregadores no processo de 

aprendizagem ao longo da vida.” [EF2010 – 2R, p.9] 

 - “É muito importante implicar professores e formadores na inovação e na reforma.” [EF2010 – 3R, p.7] 

 - “(…) permitir ao ensino superior e às empresas trabalharem em parceria.” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “(…) estabelecimento de parcerias entre os mundos da educação e formação e do trabalho.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “Convém reforçar a todos os níveis as parcerias entre os estabelecimentos de ensino e formação e o mundo 

exterior, sobretudo o mundo do trabalho. Estas parcerias podem congregar profissionais do ensino e da formação, 

empresas, instituições da sociedade civil, autoridades nacionais e regionais com uma agenda comum, numa 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida.” [EF2010 – 4R, p.6] 

 - “A criação de parcerias entre o mundo empresarial e os diferentes níveis e sectores de educação, formação e 

investigação (…).” [EF2020, p.4] 

 - “A cooperação com os pais e as comunidades locais deve ser intensificada. A cooperação escola-empresa (…).” 

[EF2020 – 1R, p.11] 

- “Para tal será necessário – a nível nacional, regional e local – estreitar a cooperação estabelecida e criar parcerias 

entre os serviços públicos, as entidades patronais e as entidades a que compete ministrar o ensino e a formação.” 

[Europa2020 (1), p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) estimular a parceria, em matéria de formação, entre as instituições escolares e as empresas e organizações 

económicas, nomeadamente através da generalização da prática de estágio no âmbito das formações que conferem 

uma qualificação profissional ou de nível correspondente ao ensino superior (…).” [RN2005, p.12] 

 - “(…) a necessidade de uma indispensável mobilização e envolvimento generalizado de toda a sociedade, na qual 

surge com particular relevância a participação dos parceiros sociais e da sociedade civil, a diferentes níveis – local 

(entre os quais as autarquias), regional e nacional -, nomeadamente através da constituição de parcerias que 

permitam a partilha de responsabilidades, a detecção de problemas, a elaboração de propostas e soluções, etc.” 

[RN2005, p.18] 

 - “(…) no estreitamento de relações entre as escolas e as empresas (traduzidas em protocolos destinados a 

assegurar a formação em contexto de trabalho prevista nos planos curriculares dos cursos profissionalmente 

qualificantes, bem como a realização de estágios, integrados ou não na formação).” [RN2005, p.18] 

 - “Negociar com os parceiros sociais condições de viabilização da formação de activos empregados em percursos 

de formação.” [RN2007, p.3] 

 - “Mobilizar empresas e associações empresariais para a formação dos seus activos.” [RN2007, p.3] 

 - “Estabelecimento de protocolos com autarquias e Instituições Particulares de Solidariedade Social, com o 

objectivo de prosseguir o alargamento da rede da educação pré-escolar e consolidar o alargamento do horário de 

funcionamento.” [RN2007, p.4] 
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 - “Este esforço de envolvimento da sociedade portuguesa no desafio de ALV, visando em particular a criação de 

condições mais favoráveis para a implementação da estratégia delineada no quadro da Iniciativa Novas 

Oportunidades, fica ainda marcado pela recente celebração de um Acordo com a generalidade dos parceiros sociais 

com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, sobre a reforma da formação profissional.” 

[RN2007, p.4] 

 - “Reforçar o envolvimento e participação dos parceiros sociais no acompanhamento e dinamização da formação 

profissional dos trabalhadores.” [RN2007, p.5] 

 - “(…) chama-se particular atenção para as novas parcerias internacionais do ensino superior e em Ciência e 

Tecnologia lançadas pelo Governo, envolvendo universidades portuguesas e estrangeiras, instituições científicas e 

empresas, em torno de programas científicos e de formação pós-graduada especificos, nomeadamente com: MIT, 

focada nas áreas temáticas dos sistemas de Energia, Transportes, Concepção e Produção e Bioengenharia, com o 

lançamento do Programa MIT-Portugal; Carnegie Mellon University, em Tecnologias de Informação e Comunicação, 

com o lançamento do Programa CMU-Portugal e de ‘Information and Communication Technologies Institute’; 

University of Texas-Austin, em conteúdos digitais e comercialização de tecnologia, com lançamento do Programa UT 

Austin-Portugal. Fraunhofer Society, em logística, novas tecnologias, aplicação e serviços para grandes espaços 

onde as populações convergem, realidade virtual e aumentada para engenharia de concepção, biotecnologia e 

nanotecnologia.” [RN2007, p.9] 

 - “Estão ainda em curso a preparação de outras parcerias internacionais, designadamente com instituições 

europeias de C&T e de ensino superior de referência visando incentivar a abertura internacional das universidades e 

estimular a excelência internacional das actividades de I&D e de formação superior em domínios de C&T de ponta 

(…).” [RN2007, p.9] 

 - “O Acordo para a Reforma da Formação Profissional foi alcançado na sequência de um processo aprofundado de 

diálogo social. Os Parceiros Sociais reafirmam, assim, o compromisso de desenvolver acções de promoção da 

negociação colectiva sobre a formação profissional, para estabelecer planos sectoriais diferenciados e a inserir a 

formação contínua como matéria prioritária na negociação colectiva, reconhecendo ainda a necessidade de as 

empresas elaborarem planos anuais e plurianuais de formação para os activos.” [RN2007, p.11] 

 - “Na generalidade, as instituições de Ensino Superior têm vindo a aprofundar as suas ligações com a comunidade 

empresarial, nomeadamente através dos seus centros de investigação e do desenvolvimento de projectos de I&D 

em consórcio, da actual e alargada rede de Gabinetes de Transferência de Tecnologia, e também através de novas 

parcerias internacionais do ensino e em Ciência e Tecnologia (…), envolvendo activamente as empresas e os seus 

recursos humanos designadamente nos programas de formação avançada e investigação. Nalguns casos, as 

próprias instituições de ensino têm ‘incubadoras’ empresariais, direccionadas para spin-offs estabelecidos com base 

em centros de investigação.” [RN2007, p.11] 

 - “As parcerias para a inovação e o emprego, ao associar empresas e instituições de ensino, formação, investigação 

e de apoio institucional e financeiro, podem tornar-se motores da exploração de novas áreas de crescimento e 

criação de emprego.” [RN2007, p.13] 

 - “No domínio dos recursos humanos, a constituição de parcerias entre o Ministério da Educação e instituições de 

ensino superior, para a formação destinada a docentes do 1º e 2º Ciclos nas áreas da Matemática e das Ciências 

Experimentais (…).” [RN2009, p.3] 
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 - “Considerando a importância da participação das empresas na formação profissional, foram, recentemente, 

celebrados protocolos de colaboração com 51 empresas de diferentes sectores de actividade que visam a 

dinamização conjunta de cursos, com vista à elevação dos níveis de qualificação dos jovens antes da sua integração 

no mercado de trabalho.” [RN2009, p.8] 

 

Indicador: 4.6. Que políticas sectoriais estabelecem o interface com a educação e formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) relações com outras políticas (em especial com a estratégia para o emprego e a estratégia para combater a 

exclusão social) (…).” [PT2002, p.5] 

 - “(…) é fundamental fortalecer as sinergias e a complementaridade entre a educação e as políticas noutros 

sectores, tais como o emprego, a investigação, a inovação e a política macroeconómica.” [EF2010 – 1R, p.1] 

 - “(…) agindo em sinergia com outros domínios de acção comunitária, que incluem o emprego, a inserção social, a 

investigação e a inovação, a política cultural e de juventude, a política empresarial, a sociedade da informação, a 

política económica e o mercado interno ensino e a formação beneficiam das evoluções que se processam nestes 

domínios e contribuem, em contrapartida, para reforçar o respectivo impacto.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “(…) uma melhor articulação com as políticas sociais e de emprego.” [EF2010 – 1R, p.3] 

 - “Diversos países realçam o facto de, nas suas políticas de educação e formação, os objectivos económicos e 

sociais se reforçarem mutuamente.” [EF2010 – 2R, p.3] 

 - “Uma verdadeira sinergia interministerial entre as ‘políticas do conhecimento’ (educação, formação, 

emprego/assuntos sociais, investigação, etc.), um diálogo social forte (…).” [EF2010 – 2R, p.8] 

 - “(…) melhoria das interfaces com os domínios políticos pertinentes, como a política de inovação, a política social e 

de emprego, as empresas, a investigação e o financiamento estrutural (…).” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “Quando pertinente, haverá que procurar estabelecer uma cooperação intersectorial entre as iniciativas lançadas 

pela UE em matéria de educação e formação e em domínios que lhes estejam associados, particularmente os de 

emprego, da política empresarial, política social, política de juventude e cultura.” [EF2020, p.5] 

 - “As partes interessadas de diferentes sectores do ensino e áreas políticas, como a política de juventude, os 

serviços sociais e de emprego, devem trabalhar em mais estreita colaboração. “ 

[EF2020 – 1R, p.11] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) a promoção e desenvolvimento das políticas de aprendizagem ao longo da vida, dada a natureza transversal 

destas, exigem uma grande concentração e articulação de esforços por parte do Estado, dos parceiros sociais e da 

sociedade civil, o que se tem traduzido no reforço de coordenação entre os Ministérios responsáveis pelas áreas da 

educação, do ensino superior e do emprego e formação profissional, bem como na criação de estruturas 

interministeriais especificamente vocacionadas para a dinamização e monitorização do processo, nas diferentes 

áreas de intervenção, frequentemente em estreita ligação com os próprios parceiros sociais.” [RN2005, p.17] 

 - “A Iniciativa Novas Oportunidades – no âmbito da actuação conjunta entre os Ministérios do Trabalho e da 

Solidariedade Social e da Educação – representa um impulso decisivo na estratégia de qualificação dos Portugueses 

(…).” [RN2007, p.5] 
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Indicador: 4.7. Quem avalia, o quê, com que propósito, como e quando a consecução das medidas 

preconizadas para os sistemas de educação e formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) na medição dos progressos conseguidos graças aos instrumentos acordados, comparando os resultados 

obtidos entre os países europeus como com o resto do mundo.” [PT2002, p.3] 

 - “ (…) medição dos progressos através da comparação dos resultados alcançados na Europa, tanto a nível interno 

como com outras regiões do Mundo.” [PT2002, p.4] 

- “(…) serão efectuadas avaliações pelos pares, de acordo com os pedidos dos Estados-Membros.” [PT2002, p.18] 

 - “Com base nos indicadores seleccionados para cada objectivo, o relatório intercalar previsto para 2004 e o 

relatório previsto para 2010 deverão incluir uma avaliação dos progressos alcançados.” [PT2002, p.19] 

 - “(…) o Conselho poderá estabelecer (…) critérios de referência (benchmarks) europeus. (…) os critérios de 

referência para 2004 e 2010 serão comunicados pelos Estados-Membros numa base voluntária. Este processo de 

implementação exigirá que estejam disponíveis dados estatísticos nacionais de acordo com os indicadores 

seleccionados.” [PT2002, p.19] 

 - “Modelo a utilizar para o seguimento dos indicadores quantitativos de apoio à implementação dos objectivos, 

utilizando o método aberto de coordenação: Níveis actuais (Média da UE, Média das três melhores prestações da 

UE, EUA e Japão), Progresso (2004, 2010), Marcos de referência (benchmarks) (se exequível)/Critérios de 

referência para 2004, para 2010” [PT2002, p.19] 

 - “(…) utilização de instrumentos tais como indicadores e benchmarks, bem como de intercâmbio de experiências, 

de análise pelos pares e da divulgação de boas práticas.” [NR2003, p.3] 

 - [o papel central dos indicadores e níveis de referência] “na avaliação dos progressos em relação aos 13 objectivos 

definidos no relatório referente aos objectivos (…).” [NR2003, p.3] 

 - “(…) como contributo para os objectivos de Lisboa, deve ser acelerado o ritmo das reformas dos sistemas de 

educação e formação.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “(…) comparação dos desempenhos educativos da Europa com os do resto do mundo.” [EF2010 – 1R, p.3] 

- “(…) relatórios e indicadores disponíveis apontam para a mesma conclusão: se se pretende atingir os objectivos 

em matéria de educação e de formação, o ritmo das reformas terá de ser acelerado” [EF2010 – 1R, p.3] 

 - “(…) a maior parte dos grupos de trabalho coligiu e seleccionou exemplos de boas práticas entre as políticas e as 

estratégias seguidas nos diferentes países, que serão objecto de posteriores análises tendo em vista a identificação 

de factores de êxito.” [EF2010 – 1R, p.4] 

 - “A fim de manter a dinâmica já criada, o Conselho e a Comissão entendem que é indispensável criar um 

mecanismo de seguimento regular dos progressos alcançados no sentido da concretização dos objectivos comuns 

dos sistemas de educação e de formação (…).” [EF2010 – 1R, p.12] 

- “O Conselho e a Comissão apresentarão, de dois em dois anos, ao Conselho Europeu de Primavera um relatório 

conjunto sobre a implementação do programa de trabalho (‘Educação e Formação para 2010’) sobre os objectivos 

dos sistemas de educação e de formação (isto é, em 2006, 2008 e 2010). Neste contexto, os Estados-Membros 
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fornecerão à Comissão as necessárias informações sobre as medidas tomadas e os progressos realizados a nível 

nacional no sentido do cumprimento dos objectivos comuns.” [EF2010 – 1R, p.12] 

- “Essas informações fornecidas pelos Estados-Membros deverão reflectir as prioridades pelas quais se orientam as 

reformas e as acções empreendidas a nível nacional, em função da situação especifica de cada país (…) as 

informações deverão abranger também a implementação da Declaração de Copenhaga, podendo ainda abarcar 

aspectos relacionados com o processo de Bolonha.” [EF2010 – 1R, p.12] 

 - [o Conselho ‘Educação’ e a Comissão Europeia] decidiram avaliar de dois em dois anos os progressos alcançados 

na aplicação do programa de trabalho ‘Educação e Formação para 2010’, que inclui o processo de Copenhaga 

sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) e diversas acções relacionadas com o ensino superior. O presente 

relatório é o primeiro deste novo ciclo.” [EF2010 – 2R, p.1] 

 - “Pela primeira vez, faz-se nos pontos seguintes uma apresentação geral dos progressos alcançados no âmbito do 

processo de modernização da educação e da formação na Europa, tal como reclamado em Lisboa. A análise baseia-

se, essencialmente, nos relatórios nacionais de 2005 dos Estados-Membros (…).” [EF2010 – 2R, p.2] 

- “Num contexto de racionalização do processo, e no intuito de melhorar a coerência e reforçar a governação, foi 

instituído um Grupo de Coordenação do Programa ‘Educação e Formação para 2010’, que reúne representantes 

dos ministérios responsáveis quer pelo ensino, quer pela formação profissional, bem como os diferentes parceiros 

sociais. A apresentação periódica de relatórios sobre os indicadores e valores de referência contribui também para o 

seguimento dos progressos alcançados.” [EF2010 – 2R, p.7] 

 - “As acções prioritárias definidas no relatório conjunto de 2004 e a necessidade de acelerar o ritmo das reformas 

continuam a ser condições inteiramente válidas. Os progressos continuarão a ser avaliados detalhadamente no 

próximo relatório conjunto em 2008.” [EF2010 – 2R, p.8] 

 - “Os relatórios nacionais demonstram que os governos estão conscientes dos desafios colocados pela 

modernização da educação e da formação.” [EF2010 – 2R, p.8] 

- [os Estados-Membros devem garantir que:] “(…) a avaliação das políticas seja melhorada, de modo a permitir um 

seguimento mais adequado dos progressos alcançados e instituir uma cultura de avaliação, utilizando plenamente 

os resultados da investigação. O desenvolvimento de infra-estruturas e instrumentos estatísticos de elevada 

qualidade é, pois, indispensável.” [EF2010 – 2R, p.9] 

 - “É para identificar resultados e orientar os esforços para áreas que conhecem mais dificuldades que o Conselho e 

a Comissão elaboram um relatório conjunto, de dois em dois anos.” [EF2010 – 3R, p.1] 

 - “A presente contribuição para o 3.º Relatório Conjunto assinala progressos significativos, mas também desafios, 

no domínio das reformas da educação e da formação” [EF2010 – 3R, p.1] 

 - “Este quarto relatório conjunto, que aborda em especial os progressos realizados no período de 2007-2009 com 

vista a concretização dos objectivos acordados em matéria de educação e formação, baseia-se numa avaliação 

exaustiva dos relatórios e desempenhos nacionais em função de um conjunto de indicadores e valores médios do 

desempenho europeu (valores de referência).” [EF2010 – 4R, p.1] 

 - “O presente relatório conjunto de 2010 regista os progressos realizados numa série de domínios importantes e 

evidencia o modo como a cooperação europeia tem contribuído para as reformas nacionais.” [EF2010 – 4R, p.6] 

- “A aferição periódica dos progressos realizados na consecução de uma meta fixada constitui um contributo 

essencial para a elaboração de políticas baseadas em dados concretos. Por conseguinte, os objectivos estratégicos 
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(…) deverão ser acompanhados, durante o período 2010-2020, de indicadores e critérios de referência para o 

desempenho médio europeu (…). Partindo de critérios de referência existentes, estes ajudarão a aferir os progressos 

realizados e a pôr em evidência o que foi alcançado” [EF2020, p.3] 

 - [A cooperação europeia no domínio da educação e da formação] “Deverá produzir resultados claros e tangíveis 

que deverão ser apresentados, revistos e divulgados com regularidade e de forma estruturada, criando assim uma 

base para a sua contínua avaliação e desenvolvimento.” [EF2020, p.4] 

- [Difusão dos resultados:] “ (…) para lhes aumentar a visibilidade e o impacto a nível nacional e europeu, os 

resultados da cooperação serão amplamente divulgados entre todas as partes envolvidas (…).” [EF2020, p.5] 

 - [Relatório sobre os progressos alcançados:] “No final de cada ciclo (…) deverá ser elaborado um relatório conjunto 

do Conselho e da Comissão. Esse relatório avaliará os progressos globais alcançados quanto aos objectivos em 

questão ao abrigo do presente quadro durante o ciclo mais recente e/ou num determinado domínio temático a 

definir pela Comissão em cooperação com os Estados-Membros (…). Os relatórios conjuntos deverão ser baseados 

nos relatórios nacionais elaborados pelos Estados-Membros, bem como nas informações e dados estatísticos 

existentes. 

Os relatórios conjuntos poderão ser elaborados por forma a incluir análises factuais das diferentes situações nos 

Estados-Membros individuais, com o seu pleno acordo. Os relatórios conjuntos também deverão servir de base para 

fixar um novo conjunto de domínios prioritários para o ciclo seguinte.” [EF2020, p.5] 

- “Fazer com que os relatórios intercalares conjuntos elaborados no quadro do ‘EF 2020’ tenham devidamente em 

conta os objectivos da Estratégia Europa 2020, reconhecendo simultaneamente a nítida mais-valia que esses 

relatórios constituem ao permitirem uma percepção mais aprofundada das políticas educativas nacionais dos 

Estados-Membros. Proceder a uma análise exaustiva dos progressos realizados rumo à consecução dos grandes 

objectivos e à observância dos níveis de referência previstos no ‘EF2020’ (…).” [Europa2020 (1), p.3] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) participar nas instituições e nos processos internacionais de avaliação dos sistemas educativos.” [RN2005, 

p.14] 

 - “(…) tanto as ‘Grandes Opções do Plano para 2003-2006’ como o ‘Sistema de Avaliação da Educação e do 

Ensino não Superior’, dois diplomas legais publicados em Dezembro de 2002, exprimem bem a relevância que 

passou a ser dada a esta matéria. No quadro das grandes opções a médio prazo, são destacadas como principais 

prioridades, nas áreas da ‘educação’, da ‘ciência e ensino superior’ e do ‘trabalho e formação’, as seguintes: 

estruturação do modelo de avaliação do sistema educativo, bem como dos instrumentos de aferição e acreditação 

da avaliação realizada pelos serviços do Ministério da Educação; a avaliação do desempenho das escolas dos 

ensinos básico e secundário; aperfeiçoamento do sistema nacional de avaliação do ensino superior, promovendo o 

desenvolvimento de critérios e metodologias comparáveis a nível europeu; a promoção da qualidade da formação 

profissional, através do contínuo aperfeiçoamento do Sistema de Acreditação de Entidades Formadoras.” [RN2005, 

p.14] 

 - [no ensino superior] “(…) a internacionalização do processo de avaliação, designadamente na dimensão da 

avaliação institucional (…).” [RN2005, p.15] 

- “No actual quadro internacional é imperativo que todo o nosso sistema de ensino superior, público e privado, 

universitário e politécnico, seja avaliado internacionalmente de forma independente, transparente e exigente, à luz 
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de padrões internacionais, de modo a ser possível a reorganização necessária da rede actual à luz dos desafios do 

futuro.” [RN2005, pp.27-28] 

 - “Os resultados da avaliação externa da reforma do ensino secundário estão a conduzir a reajustamentos que 

visam uma maior eficácia deste nível de ensino (…).” [RN2007, p.12] 

 - “O Ministério da Educação, através dos seus serviços, procede à recolha continuada de dados estatísticos e dados 

administrativos, garantindo a produção e análise estatística da educação, tendo em vista o apoio técnico à 

formulação de políticas, ao planeamento estratégico e operacional, e a necessária e adequada articulação com a 

programação financeira, bem como a observação e avaliação global de resultados obtidos pelo Sistema Educativo.” 

[RN2011, p.4] 

 

Indicador: 4.8. Quais as orientações que radicam numa racionalidade económica? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) utilizar os limitados recursos financeiros e humanos disponíveis de forma mais eficaz.” [PT2002, p.6] 

 - “ (…) o sector da educação e da formação deve pressionar as finanças no sentido de incentivar uma distribuição e 

uma utilização dos recursos tão eficiente quanto possível e de atingir os mais elevados níveis de qualidade.” 

[PT2002, p.10] 

 - “Concentrar as reformas e os investimentos nas áreas fulcrais para a sociedade baseada no conhecimento.” 

[EF2010 – 1R, p.1] 

 - “Os recursos humanos constituem a principal riqueza da União e, hoje em dia, sabe-se que o investimento neste 

domínio é um factor determinante do crescimento e da produtividade (…).” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “(…) o desenvolvimento do capital humano constitui um requisito para a promoção do crescimento na União, 

designadamente através dos investimentos na educação (…).” [EF2010 – 1R, p.3] 

 - “(…) a necessidade de um maior e mais eficaz investimento em capital humano.” [EF2010 – 1R, p.3] 

- “(…) devem ser tomadas medidas activas para promover o investimento no conhecimento, melhorando 

inclusivamente a qualidade e a eficácia dos sistemas de ensino e formação.” [EF2010 – 1R, p.8] 

 - “(…) as despesas com capital humano não deverão ser considerados um custo, mas sim um investimento.” 

[EF2010 – 1R, p.8] 

 - “(…) uma utilização mais eficiente dos recursos, designadamente concentrando os investimentos em áreas que 

permitam obter níveis mais elevados de qualidade e de pertinência, bem como melhores resultados no plano da 

educação (…).” [EF2010 – 1R, p.8] 

 - “As orientações integradas instam os Estados-Membros a alargar e melhorar o investimento no capital humano e 

a adaptar os sistemas de educação e de formação às novas exigências em matéria de competências.” [EF2010 – 

2R, p.1] 

 - “O aumento da eficiência através da melhoria da qualidade é uma questão crucial das reformas introduzidas na 

maioria dos países, reconhecendo-se igualmente a importância da descentralização e de uma melhor gestão 

institucional.” [EF2010 – 2R, p.3] 

- “O facto de se conferir uma importância cada vez maior à eficiência do investimento público na educação e na 

formação constitui uma tendência positiva.” [EF2010 – 2R, p.8] 
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 - “Os investimentos deverão incidir nas áreas com retornos sociais e económicos mais elevados, conciliando, 

assim, verdadeiramente eficiência e equidade.” [EF2010 – 2R, p.8] 

 - “(…) o investimento na formação de professores e formadores e o reforço da liderança das instituições de 

educação e formação são cruciais para melhorar a eficiência dos sistemas de educação e formação.” [EF2010 – 

2R, p.8] 

 - “O desenvolvimento profissional dos responsáveis dos estabelecimentos de ensino é fundamental (…).” [EF2010 

– 4R, p.3] 

 - “(…) os fundos estruturais devem dar prioridade ao investimento no capital humano.” [EF2010 – 2R, p.9] 

- “Investir eficazmente em capital humano através dos sistemas de educação e formação constitui uma componente 

essencial da estratégia adoptada pela Europa para atingir os elevados níveis de crescimento e emprego sustentáveis 

e baseadas no conhecimento em que assenta a Estratégia de Lisboa (…).” [EF2020, p.1] 

 - “É essencial para o êxito da Europa e para reforçar a empregabilidade a existência de sistemas de educação e de 

formação de grande qualidade, que sejam simultaneamente eficazes e equitativos.” [EF2020, p.3] 

 - “Só uma utilização eficaz e sustentável dos recursos – tanto públicos como privados, conforme adequado – 

permitirá que se atinja a elevada qualidade que se pretende (…).” [EF2020, p.4] 

 - “(…) discutir a melhor forma de investir na educação e na formação, de modo a combinar eficiência e eficácia 

com um impacto favorável ao crescimento.” [EF2020 – 1R p.10] 

 - “(…) nas suas medidas de consolidação das finanças públicas, os Estados-Membros deveriam dar prioridade às 

despesas com políticas favoráveis ao crescimento, como é o caso da educação e da formação.” [EF2020 – 1R, 

p.10] 

 - “É urgente investir eficazmente na qualidade, na modernização e na reforma do ensino e da formação, pois nelas 

assentará a prosperidade da Europa a longo prazo, além do que, a curto prazo, ajudarão a dar resposta aos efeitos 

de crise, dotando as pessoas de mais e melhores competências e aptidões. [Europa2020, (1), p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - (…) ‘a peça central da política económica do Governo’ e de que faz parte ‘a qualificação do capital humano como 

principal factor de progresso de qualquer sociedade’ (…).” [RN2005, p.8] 

 - “(…) uma relevância especial aos processos de optimização dos recursos e à necessidade de aumentar 

significativamente os níveis de eficiência do sistema educativo português.” [RN2005, p.11] 

 - “(…) promover a melhoria da qualidade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis de eficiência e 

eficácia (…).” [RN2005, p.14] 

- “(…) melhorar a eficácia do sistema de acção social escolar, diminuindo a proporção dos gastos com 

funcionamento e aumentando a proporção dos gastos com o apoio aos estudantes carenciados.” [RN2005, p.27] 

- “Por outro lado, o MCTES [Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior] tomou recentemente a decisão de 

não financiar a partir de 2009 os programas de licenciatura em que estejam inscritos menos de 20 alunos. Esta 

medida permitirá exercer algum controlo sobre a exagerada diversificação de oferta de programas de licenciatura 

existentes em Portugal.” [RN2005, p.28] 

 - “(…) promoção da qualidade e da eficiência dos sistemas de educação e formação (…).” [RN2007, p.3] 

 - “A reorganização e racionalização da rede escolar, que tem vindo a ser realizada, têm como base o 

encerramento de escolas com número reduzido de alunos e na reorganização de escolas e agrupamentos, 
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promovendo a integração de todos os ciclos de ensino num mesmo projecto educativo. Estas medidas são 

promotoras do sucesso educativo e de uma maior eficiência na afectação de recursos do sistema, quer no plano 

administrativo e logístico, quer ao nível dos recursos humanos (…).” [RN2011, p.5] 

 - “(…) prosseguir a reforma e agenda da modernização das Instituições de Ensino Superior (IES), através de uma 

melhoria da eficiência na gestão dos recursos públicos colocados à sua disposição, no traçar de objectivos claros e 

definição de áreas concretas de especialização em termos de oferta formativa.” [RN2011, p.7] 

 - “Os efeitos da crise económica e financeira global, que recentemente se tem expressado como uma crise de 

dívidas soberanas com consequentes dificuldades de financiamento, vieram colocar renovados desafios à gestão de 

recursos públicos apontando para um esforço adicional de racionalização.” [RN2011, p.14] 

 - “Com €6.5 mil milhões, o Orçamento do Ministério da Educação para 2011, reduz em 8.3% e 9.2% 

respectivamente, quando comparado com os orçamentos de 2010 e 2009. Esta redução será a evidência do 

impacto da crise económica e do esforço adicional de racionalização no sector educativo não superior. Neste 

contexto de contenção de despesas são de referir medidas de ajustamento e medidas de eficiência.” [RN2011, 

p.14] 

 - “Obter ganhos de eficácia na gestão dos recursos alocados à educação.” [RN2011, p.19] 

 - “(…) o encerramento das escolas com menos de 21 alunos; (…) a agregação de escolas e 

agrupamentos que torna possível a realização de um percurso educativo desde o Jardim de Infância ao 12º ano 

com o mesmo projecto educativo (…); a criação da tipologia Escola Básica e Secundária de forma a 

optimizar os recursos humanos e materiais existentes (uma vez que são sede de agrupamento), possibilitando a 

frequência de todo o percurso educativo na mesma unidade orgânica. “ [RN2011, p.19] 

 

Indicador: 4.9. Quais os mecanismos de empresarialização da educação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) a necessidade geral de investir na educação e na formação, o que implica despesas públicas em recursos 

humanos, despesas nas empresas privadas e investimentos individuais.” [PT2002, p.10] 

 - “Apoiar o desenvolvimento de sistemas de garantia de qualidade compatíveis, que respeitem a diversidade em 

toda a Europa.” [PT2002, p.10] 

 - “Desenvolver as potencialidades das parcerias entre os sectores público e privado.” [PT2002, p.10] 

 - “(…) as famílias, as comunidades locais e os empregadores devem também contribuir activamente para que a 

aprendizagem possa tornar-se parte integrante da actividade de cada indivíduo. “ [PT2002, p.12] 

 - “(…) o sector do ensino superior europeu deve visar a excelência e tornar-se uma referência mundial de 

qualidade, a fim de estar em condições de competir com os melhores do mundo.” [EF2010 – 1R, p.4] 

 - “(…) apoiar um maior desenvolvimento da garantia de qualidade a nível institucional, nacional e europeu (…).” 

[EF2010 – 1R, p.4] 

 - “Os Ministros da Educação estabeleceram o objectivo de fazer da UE ‘o destino preferido dos estudantes, 

bolseiros e investigadores de outras regiões do mundo’.” [EF2010 – 1R, p.6] 

 - “(…) deverá ser encorajada a contribuição do sector privado à luz das exigências da sociedade do conhecimento e 

dos condicionalismos dos orçamentos públicos, através de medidas de incentivo.” [EF2010 – 1R, p.9] 
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 - “O referencial comum para a garantia da qualidade na educação e formação vocacionais (no contexto do 

seguimento da Declaração de Copenhaga) e o ‘desenvolvimento de um conjunto de critérios, procedimentos e 

orientações para a garantia da qualidade’ (em ligação com o processo de Bolonha e no âmbito do programa de 

trabalho sobre os objectivos dos sistemas de educação e de formação) deverão constituir prioridades de 

primeiríssima ordem para a Europa.” [EF2010 – 1R, p.11] 

 - [Os Estados-Membros] “Deverão ainda fornecer o necessário apoio financeiro, no contexto dos programas 

comunitários e, para além deles, criar um quadro organizacional adequado a fim de aumentar a qualidade da 

mobilidade e desenvolver a mobilidade virtual, em especial nas escolas básicas e secundárias. Deverá ser 

aumentada a todos os níveis a mobilidade para fins de aprendizagem ou de ensino, nomeadamente no quadro dos 

programas comunitários de educação e formação. Deverá ser prestada especial atenção à mobilidade dos docentes 

e dos formadores, no âmbito do desenvolvimento da sua carreira, bem como à mobilidade das pessoas envolvidas 

na educação e na formação profissionais.” [EF2010 – 1R, p.11] 

- “A promoção da mobilidade transnacional para fins de aprendizagem é um excelente exemplo de valor 

acrescentado europeu.” [EF2020 – 1R, p.14] 

 - “Muitos países procuram incentivar o investimento privado dos indivíduos e famílias, particularmente nas áreas 

em que o retorno privado é mais elevado, por exemplo através de incentivos como os cupões [‘vouchers’) ou as 

contas individuais de formação (…), os incentivos fiscais (…) ou as propinas (…).” [EF2010 – 2R, p.3] 

 - [Ao nível do ensino superior] “Vários países mencionam iniciativas para criar centros ou pólos de excelência (…).” 

[EF2010 – 2R, p.4] 

 - “Facilitar a mobilidade dos estudantes parece ser um meio generalizado para melhorar a atractividade do ensino 

superior na Europa. Apenas um número reduzido de países vai mais além, adoptando medidas activas de 

‘marketing’ ou promovendo acções de recrutamento internacional (…).” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “A melhoria da qualidade e da atractividade do ensino e formação profissionais (EFP) continua a ser um desafio 

determinante para o futuro.” [EF2020 – 2R, p.5] 

 - “Todos os países consideram importante reforçar a mobilidade no ensino e na formação desde o nível primário ao 

nível superior, incluindo a dos professores e formadores enquanto parte do seu desenvolvimento profissional.” 

[EF2010 – 2R, p.6] 

 - “(…) promover a excelência no ensino superior e nas parcerias universidade-empresas e velar por que todos os 

sectores da educação e da formação assumam em pleno o seu papel na promoção da criatividade e da inovação.” 

[EF2010 – 3R, p.2] 

 - “Os países estão a prestar mais atenção ao reforço do papel das universidades na investigação e na inovação, e 

as parcerias universidade-empresas estão a generalizar-se.” [EF2010 – 3R, p.5] 

 - [No ensino superior] “(…) Aumentar o investimento, incluindo o de fontes privadas (…).” [EF2010 – 3R, p.5] 

 - “Alguns governos dispõem de instrumentos para estimular os investimentos privados, como sejam incentivos 

fiscais, parcerias público-privadas ou sistemas de patrocínio, e outros instauraram ou aumentaram o valor das 

propinas ou das taxas de matrícula.” [EF2010 – 3R, p.5] 

 - [No ensino superior] “Os contratos baseados em resultados e a concorrência entre instituições de ensino superior, 

mesmo a nível dos financiamentos públicos, estão também a tornar-se práticas cada vez mais correntes.” [EF2010 

– 4R, p.5] 
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 - “As parcerias entre as universidades e as empresas podem criar condições propícias ao aumento da participação 

das empresas privadas no financiamento (…).” [EF2010 – 4R, p.5] 

 - “(…) os sistemas de ensino e formação devem também tornar-se mais abertos e mais adaptados ao mundo 

exterior” [EF2010 – 4R, p.6] 

 - “(…) mobilidade dos discentes, dos docentes e dos formadores de docentes deverá ser gradualmente alargada, 

por forma a que os períodos de aprendizagem no estrangeiro – tanto na Europa como no resto do mundo – deixem 

de ser excepção e passem a ser regra.” [EF2020, p.3] 

 - “(…) desenvolvendo ao mesmo tempo a excelência e a atractividade a todos os níveis da educação e da formação, 

factores que permitirão que a Europa continue a desempenhar um papel de relevo a nível mundial.” [EF2020, pp.3-

4] 

 - “(…) melhorar a governação e enquadramento dos estabelecimentos de ensino e formação e desenvolver 

sistemas de garantia da qualidade que sejam eficazes.” [EF2020, p.4] 

 - “O investimento inteligente vai de par com reformas políticas inteligentes que melhorem a qualidade da educação 

e da formação.” [EF2020 – 1R, p.10] 

 - “(…) a participação de todas as partes interessadas poderá servir para determinar formas eficazes de partilhar os 

encargos financeiros e encontrar novas fontes de financiamento.” [EF2020 – 1R, p.10] 

- [Ensino superior] “Importará também incentivar o estabelecimento de melhores relações com o resto do mundo, 

graças à criação de parcerias com as empresas e à investigação, e a abertura desses sistemas de ensino aos 

aprendentes não tradicionais (…).” [Europa2020 (1), p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “No que respeita ao ‘desenvolvimento de incentivos para investimento em educação e formação’, poder-se-á 

destacar, entre os incentivos financeiros, a possibilidade dada de deduzir nos impostos (até um determinado limite) 

as despesas efectuadas com educação e formação profissional, a celebração dos chamados ‘contratos simples’ ou 

‘contratos de desenvolvimento’, consoante o nível educativo, entre o Estado e estabelecimentos do ensino particular 

e cooperativo, permitindo o exercício do direito de opção educativa por parte das famílias mais carenciadas 

economicamente, bem como, finalmente, o Estatuto de Mecenato que permite às empresas considerar como 

perdas de exercício (também até um certo valor) os donativos concedidos a estabelecimentos educativos 

reconhecidos pelo Ministério.” [RN2005, p.13] 

 - “(…) relativamente a ‘mecanismos que façam aumentar o investimento privado’, merece ser sublinhado o apoio 

público fornecido à criação das escolas profissionais (muitas das quais resultam de parcerias entre os sectores 

público e privado), bem como, no domínio do ensino superior, a introdução de propinas, asseguradas pelos 

estudantes (…).” [RN2005, pp.13-14] 

 - “Na área especifica do ensino superior, pretende-se ir mais longe do que o sistema de avaliação de cursos 

superiores que tem existido até agora, através da criação de um ‘sistema nacional de garantia da qualidade no 

ensino superior’, reconhecido internacionalmente e que abranja todas as instituições (…).” [RN2005, p.15] 

 - “À semelhança do que acontece na maior parte dos parceiros da União Europeia, o número de alunos das 

instituições do ensino superior vai continuar a ser o critério fundamental de distribuição do financiamento público, a 

ele se acrescentando os critérios do número dos diplomados e dos resultados da avaliação.” [RN2005, p.28] 
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 - “(…) incentivar a frequência do ensino superior, melhorar a qualidade e a relevância das formações oferecidas e 

fomentar a mobilidade e a internacionalização.” [RN2007, p.3] 

 - “(…) criação de pólos de excelência a partir de operadores de formação que se distingam pela qualidade das suas 

intervenções formativas.” [RN2007, p.8] 

 - “No quadro do sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior e com vista à internacionalização e 

ao incremento da qualidade do ensino superior português, o Governo entendeu instituir a obrigatoriedade da 

acreditação de todos os cursos de ensino superior, com base numa Agência de Avaliação e Acreditação para a 

Garantia da Qualidade do Ensino Superior a criar em 2007, enquanto organismo responsável pelos procedimentos 

de garantia da qualidade desse graus de ensino, nomeadamente os de avaliação e de acreditação, bem como, no 

contexto dos mesmos, pela inserção de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior e 

pela genérica internacionalização das universidades e institutos politécnicos portugueses.” [RN2007, p.11] 

 - “O Acordo para a Reforma da Formação Profissional preconiza a reforma do actual sistema de acreditação que 

passará a integrar o Sistema Português de Qualidade, promovendo a associação do selo de qualidade ao processo 

de acreditação das entidades formadoras e aperfeiçoando o referencial de qualidade já existente através, 

nomeadamente, da criação de uma bolsa de auditores externos responsável pela realização de auditorias anuais às 

entidades formadoras certificadas.” [RN2007, p.11] 

- “(…) exigência de concretização, por universidades e institutos politécnicos, de sistemas próprios de garantia da 

qualidade, passíveis de certificação.” [RN2007, p.11] 

 - [Nos objectivos da reforma do ensino superior inclui-se] “(…) a captação de financiamento privado, a 

internacionalização do sistema, o desenvolvimento de programas de estudo em língua inglesa e a oferta de graus 

duplos com parceiros institucionais estrangeiros de referência, nomeadamente ao nível da formação avançada.” 

[RN2007, p.13] 

 - “No contexto do Ensino Superior, há o compromisso por parte de todos as IES portuguesas de investirem na sua 

internacionalização, no âmbito do Contrato de Confiança. Esse processo tem vindo a ser estimulado através de 

alianças estratégicas do país com instituições de grande relevância internacional (Massachussets Institute of 

Technology, Harvard University, Carneggie Mellon University, Austin University, nos EUA e o Fraunhofer Institute na 

Alemanha, entre outras), o que significa também uma maior exposição das nossas IES à competição inter-

institucional internacional, aumentando, assim, o seu poder de captação de alunos estrangeiros.” [RN2011, p.9] 

 - “Os Centros Novas Oportunidades, são promovidos por entidades públicas e privadas, designadamente 

estabelecimentos de ensino, centros de formação profissional, autarquias, empresas e associações, devidamente 

habilitadas ou certificadas (…). Neste âmbito, os acordos/protocolos de cooperação existentes até ao momento 

consubstanciam parcerias públicas e parcerias público privadas, envolvendo nomeadamente ministérios e 

departamentos ministeriais, autarquias, empresas e associações empresariais, sindicais, religiosas e de deficientes. 

“ [RN2009, p.11] 

 - “A estratégia de intervenção no ensino superior em Portugal nos últimos três anos tem procurado garantir a 

qualificação dos portugueses no espaço europeu, melhorar a qualidade e a relevância das formações, e fomentar a 

mobilidade e a internacionalização de estudantes e das formações, num contexto de aprendizagem ao longo da 

vida.” [RN2009, p.19] 
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 - “(…) uma maior abertura das instituições de Ensino Superior (IES) a mais estudantes e a novas 

camadas sociais.” [RN2011, p.7] 

 - “Pretende-se que a maior atractividade do Ensino Superior e o reforço da sua ligação à sociedade seja também 

alcançado através da captação de adultos que concluíram tardiamente o Ensino Secundário e de activos que 

abandonaram o sistema de ensino no final do Ensino Secundário.” [RN2011, p.7] 

 - “Os Cursos de Educação e Formação de Adultos e as Formações Modulares são promovidos por 

entidades de natureza pública, privada ou cooperativa, designadamente estabelecimentos de ensino, centros de 

formação profissional, autarquias, empresas ou associações empresariais, sindicatos e associações de âmbito local, 

regional ou nacional, desde que integrem a rede de entidades formadoras no âmbito do sistema nacional de 

qualificações.” [RN2011, p.11] 

- “Um importante papel tem igualmente sido desenvolvido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (A3ES) desde a sua criação em 2007. Esta agência que tem como principal missão contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino superior em Portugal, através da avaliação e acreditação das instituições de ensino 

superior e dos seus ciclos de estudo (…).” [RN2011, p.13] 

 - “Ao nível do Ensino Superior, assistimos: ao fortalecimento da ligação deste nível de ensino ao mundo empresarial 

e ao reforço do triângulo do conhecimento: as IES têm visto reforçada a sua ligação ao tecido económico, e às 

empresas em particular, de modo a facilitar a definição de metas nacionais ambiciosas em matéria de 

desenvolvimento científico e tecnológico. A colaboração com as empresas e outras instituições nacionais tem-se 

reflectido no desenvolvimento de redes temáticas de pós-produção e investigação de elevado reconhecimento 

internacional, com impacto na formação especializada de quadros superiores no nosso país e no desenvolvimento 

de núcleos de investigação, envolvendo as maiores empresas em Portugal, em áreas como os sistemas sustentáveis 

de energia e transportes e a bioengenharia.” [RN2011, p.21] 

 

Indicador: 4.10. Quais os mecanismos de prestação de contas? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Vai sendo dado um novo destaque aos resultados da aprendizagem.” [EF2010 – 3R, p.2] 

 - “Registam-se progressos consideráveis no que respeita à autonomia das universidades. Neste processo incluem-

se aspectos como a autonomia financeira e novos mecanismos de responsabilização.” [EF2010 – 3R, p.3] 

 - “(…) uma maior autonomia das escolas implica novas tarefas.” [EF2010 – 3R p.5] 

 - “Embora se tenham registado progressos quanto ao aumento da autonomia e de responsabilização das 

Universidades.” [EF2010 – 3R, p.5] 

 -  [no ensino e na aprendizagem] “(…) uma acção baseada nos resultados de aprendizagem.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “O reforço da autonomia das universidades e a melhoria da gestão e da responsabilização das instituições são 

imprescindíveis para que estas se possam abrir a todos os estudantes, em especial os com percursos não 

tradicionais, e diversificar as suas fontes de financiamento.” [EF2010 – 4R, p.5] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) no que concerne o ensino superior público, devem ser destacados os novos critérios em que se devem 

basear os orçamentos de funcionamento e investimento das instituições, possibilitando a celebração de contratos-
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programa e contratos de desenvolvimento institucional em função de objectivos concretos a atingir.” [RN2005, 

p.13] 

 - “(…) prevê-se a possibilidade de serem implementados, a curto prazo, ‘contratos de autonomia’ entre a 

Administração Central e as escolas dos ensinos básico e secundário, tendo em atenção os processos de melhoria 

da qualidade postos em prática por essas escolas. A nível do ensino superior, há que referir o Sistema de Avaliação 

do Ensino Superior, coordenado pelo Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, tendo o novo Regime 

Jurídico do Desenvolvimento e da Qualidade do Ensino Superior, estabelecido uma relação entre os resultados da 

avaliação das instituições e cursos do Ensino Superior e o seu financiamento e desenvolvimento.” [RN2005, p.13] 

 - “(…) assegurar a disponibilidade de informação de gestão do sistema [educativo]; dotar a administração local, 

regional e nacional, e a sociedade em geral, de um quadro de informações sobre o funcionamento do sistema 

educativo; assegurar o sucesso educativo, promovendo uma cultura de qualidade, exigência e responsabilidade nas 

escolas (…).” [RN2005, p.14] 

 - “(…) prioridade especial ao enraizamento da cultura e da prática da avaliação e da prestação de contas, em todas 

as dimensões do sistema de educação e formação (…).” [RN2005, p.15] 

 - [no ensino superior] “(…) o alargamento da avaliação ao desempenho das instituições; a objectivação dos critérios 

da avaliação, a tradução dos resultados em apreciações qualitativas, dimensão a dimensão, comparáveis entre si e 

a clarificação das consequências da avaliação, quer para o funcionamento dos cursos e das escolas, quer para o 

seu financiamento (…).” [RN2005, p.15] 

 - [no ensino superior] “(…) reforçar a avaliação e implementar um sistema de acreditação; reforçar a autonomia, 

mas responsabilizando as instituições através de um sistema de governo credível e moderno; abrir o sistema de 

ensino superior a novos públicos.” [RN2005, p.26] 

 - “O programa do XVII Governo Constitucional prevê que o papel regulador e avaliador do Estado seja reforçado a 

par da autonomia das instituições.” [RN2005, p.27] 

 - “Início da generalização da avaliação das escolas (…) devendo resultar desta experiência de avaliação 

recomendações para a celebração de contratos de autonomia (…).” [RN2007, p.4] 

 - “Criação de instrumentos que garantam a responsabilização, a transparência nos procedimentos de gestão e de 

prestação de contas, a eficiência, através da melhoria da qualidade do ensino o que exige a reforma das instituições 

de ensino superior (…)”. [RN2007, p.4] 

 - “(…) consolidação de uma cultura de exigência e pela prática da autoavaliação generalizada ao nível de 

estabelecimentos de ensino, alunos e outros agentes educativos.” [RN2007, p.4] 

 - “Estão a introduzir-se critérios de avaliação de resultados na atribuição do financiamento da formação, de 

estímulo à avaliação do investimento formativo e da sua qualidade, concentrando apoios nos agentes com melhores 

condições de resposta. Os mecanismos da contratualização com entidades formadoras serão desenvolvidos de 

forma a assegurar uma maior e melhor capacidade de resposta face aos objectivos das políticas públicas de 

formação profissional.” [RN2007, p.8] 

 - “Acresce a consolidação do modelo de avaliação dos resultados associado ao processo de certificação da 

qualidade, com uma avaliação comparável dos percursos pós-formação dos formandos.” [RN2007, p.11] 

- “Um projecto experimental que visa testar e implementar a avaliação da qualidade no pré-escolar centrado na 

análise do trabalho pedagógico e em processos de auto-avaliação (…).” [RN2007, p.11] 
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- [A política de educação tem como principal objectivo] “(…) contribuindo para a qualidade das aprendizagens, dos 

resultados escolares dos alunos (…).” [RN2009, p.18] 

 - [Áreas de intervenção prioritária] “(…) qualidade das aprendizagens e melhoria dos resultados e do sucesso 

escolar (…).” [RN2009, p.18] 

 - “Consolidação do processo de descentralização e transferência de competências do nível central para 

os níveis regional e local da administrativa (autoridades educativas locais); Implementação plena do novo modelo 

de administração e gestão das escolas, com reforço da autonomia das escolas, acréscimo dos níveis de 

responsabilização através da criação da figura do Director (…).” [RN2011, p.19] 

 - “(…) implementação de um novo modelo de avaliação do pessoal docente, destinado a identificar, distinguir 

e valorizar o mérito individual, contribuindo também para a melhoria do desempenho decorrente da vertente 

formativa do processo.” [RN2011, p.20] 

 - “(…) uma estratégia global de avaliação que desempenha um papel importante na emergência de uma cultura de 

avaliação e de melhoria dos resultados escolares, e é considerada com dos eixos mais significativos da evolução 

recente do sistema educativo português. Essa estratégia transversal de avaliação do sistema educativo português 

abrange os seguintes domínios: Generalização da auto-avaliação pelos estabelecimentos de ensino e da 

avaliação externa das escolas conduzida pela Inspecção-Geral da Educação; Melhoria dos métodos e 

instrumentos da avaliação dos alunos; Implementação do novo modelo de avaliação de desempenho dos 

docentes, medida que consubstancia um novo paradigma educativo, responsabilizando ao mesmo tempo 

docentes, dirigentes educativos e comunidade educativa.” [RN2011, p.20] 

 

Indicador: 4.11. Qual o contributo dos sistemas de educação e formação para o crescimento 

económico e a coesão social? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) o papel essencial da educação e da formação no reforço do nível de habilitações das pessoas na Europa e, 

por conseguinte, para o cumprimento não só do desafio de Lisboa mas também das necessidades mais gerais dos 

cidadãos e da sociedade.” [PT2002, p.4] 

- “(…) só será possível que a União Europeia se transforme na economia baseada no conhecimento mais 

importantes do mundo, mediante o contributo crucial da educação e da formação enquanto factores de crescimento 

económico, inovação, empregabilidade sustentável e coesão social.” [PT2002, p.5] 

- “(…) proporcionar uma aprendizagem abrangente ao longo de toda a vida na sociedade do conhecimento (…).” 

[PT2002, p.10] 

 - “(…) os sistemas educativo e de formação europeus necessitam de ser adaptados não só às exigências da 

sociedade do conhecimento como também à necessidade de um maior nível e qualidade do emprego.” [NR2003, 

p.3] 

 - “As políticas de educação e de formação estão no cerne da criação e da transmissão de conhecimentos, 

determinando de forma essencial o potencial de inovação de cada sociedade.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - “(…) adaptar os respectivos sistemas e disposições aos desafios da sociedade e da economia baseadas no 

conhecimento.” [EF2010 – 1R, p.3] 
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 - “Dado que se situa no ponto de intersecção da investigação, da educação e da inovação, o sector do ensino 

superior desempenha um papel fulcral na economia e na sociedade do conhecimento, e constitui um factor central 

da competitividade da União Europeia. “ [EF2010 – 1R, p.4] 

- [o ensino e a formação profissionais] “(…) dotar os indivíduos de competências e qualificações que respondam à 

rápida evolução das necessidades do mercado de trabalho moderno.” [EF2010 – 1R, p.5] 

- “Dotar todos os cidadãos das competências básicas de que necessitam.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “Atendendo aos objectivos de competitividade e de coesão social fixados em Lisboa, torna-se importante 

prosseguir o contributo da educação e da formação para as políticas de inclusão social.” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - “Todos os sistemas educativos deverão assegurar que os seus alunos disponham, no fim do ensino secundário, 

das competências e dos conhecimentos que lhes permitam estar preparados para o seu futuro papel de cidadãos 

europeus.” [EF2010 – 1R, p.11] 

- “A recente revisão intercalar da estratégia de Lisboa confirmou o papel central da educação e da formação na 

agenda da União Europeia para o crescimento e o emprego.” [EF2010 – 2R, p.1] 

 - “No seu relatório intercalar conjunto de 2004, o Conselho (Educação) e a Comissão Europeia apelaram à adopção 

de reformas urgentes na educação e na formação na Europa, com vista a alcançar os objectivos sociais e 

económicos da União.” [EF2010 – 2R, p.1] 

 - “(…) o duplo papel – social e económico – dos sistemas de educação e de formação. Com efeito, são factores 

determinantes para o potencial de excelência, inovação e competitividade de cada país.” [EF2010 – 2R, p.1] 

 - “As reformas deverão, pois, continuar a desenvolver sinergias entre os objectivos económicos e sociais, que na 

realidade se reforçam mutuamente.” [EF2010 – 2R, p.1] 

- “A educação e a formação são elementos fundamentais para a mudança económica e social.” [EF2010 – 3R p.1] 

 - “A aprendizagem ao longo da vida apoia a criatividade e a inovação e propicia uma participação plena na vida 

económica e social.” [EF2010 – 3R, p.1] 

 - “(…) reconhece-se cada vez mais a importância do ensino pré-primário. A sua capacidade de contribuir tanto para 

a eficácia como para a equidade reflecte-se no desenvolvimento de novas abordagens e políticas.” [EF2010 – 3R, 

p.3] 

 - “É necessário reforçar o conhecimento do impacto económico e social das políticas de educação e de formação. 

Esta atenção à eficácia e à equidade deve nortear a elaboração da base de investigação europeia e nacional sobre 

as políticas e práticas de ensino e formação.” [EF2010 – 3R, p.7] 

  - “A educação é fundamental para o triângulo do conhecimento e, por essa via, para estimular o crescimento e o 

emprego. As universidades situam-se no centro do triângulo.” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “Tanto as escolas como o EFP podem dar um contributo importante para facilitar a inovação. Ensino e formação 

profissionais de elevada qualidade, por exemplo, podem concorrer para a inovação no local de trabalho.” [EF2010 – 

3R, p.8] 

 - “(…) papel determinante da educação e da formação na estratégia para o crescimento e o emprego.” [EF2010 – 

3R, p.9] 

 - “Elementos fulcrais da agenda de Lisboa para o crescimento e o emprego, a educação e a formação são 

determinantes para a sua prossecução, tendo em vista o ano de 2020.” [EF2010- 4R, p.1] 
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 - “ (…) tornar os sistemas de ensino e formação muito mais abertos e adaptados às necessidades dos cidadãos, do 

mercado de trabalho e da sociedade em geral” [EF2010 – 4R, p.1] 

 - “Há que tornar os sistemas de ensino e formação, incluindo o ensino superior, mais abertos e adaptados às 

necessidades do mercado de trabalho (…).” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “O ensino básico e a formação devem apoiar o desenvolvimento destas competências essenciais a um nível que 

prepara todos os jovens, incluindo os desfavorecidos, para a aprendizagem futura e para a vida profissional. A 

educação e a formação de adultos devem propiciar a todos os adultos oportunidades reais de desenvolvimento e 

actualização das suas competências essenciais ao longo da vida.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “A importância de um sistema eficaz de educação de adultos merece destaque na maior parte dos países. O 

objectivo é dotar os adultos de competências mais adaptadas ao mercado de trabalho, favorecer a sua integração 

social e prepará-los para um envelhecimento activo.” [EF2010 – 4R, p.4] 

 - “(…) a aprendizagem ao longo de toda a vida constitui um factor crucial para o crescimento, o emprego e a 

inclusão social.” [EF2010 – 4R, p.4] 

- “(…) para que os sistemas de EFP se possam adaptar à evolução das necessidades do mercado de trabalho, é 

essencial estreitar ainda mais as relações com o mundo empresarial e tornar mais generalizada a formação num 

contexto de trabalho.” [EF2010 – 4R, p.5] 

 - “O ensino deverá dotar os estudantes não só de conhecimentos mas também de aptidões e atitudes necessárias, 

havendo que tomar medidas sobretudo no que respeita às competências essenciais transversais que são 

determinantes para a criatividade e a inovação e, em termos mais latos, para o sucesso profissional e social” 

[EF2010 – 4R, p.6] 

 - “A educação e a formação têm um papel crucial a desempenhar face aos inúmeros desafios sócio-económicos, 

demográficos, ambientais e tecnológicos que se colocam à Europa e aos seus cidadãos, hoje em dia e nos anos 

vindouros.” [EF2020, p.1] 

 - “A educação e a formação têm dado um contributo importante para alcançar os objectivos a longo prazo da 

Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego.” [EF2020, p.2] 

- “(…) assegurar a plena operacionalidade do triângulo do conhecimento: educação/investigação/inovação.” 

[EF2020, p.4] 

 - “Os sistemas de educação e de formação têm de ser modernizados para reforçar a sua eficácia e qualidade e 

dotar as pessoas das aptidões e competências de que necessitam para terem sucesso no mercado de trabalho, o 

que aumentará a sua confiança para fazer face aos desafios atuais e futuros e contribuirá para melhorar a 

competitividade da Europa e gerar crescimento e emprego.” [EF2020 – 1R, p.9] 

 - “(…) modernização do ensino superior (…). As reformas devem responder ao desafio de aumentar o número de 

diplomados, mantendo e melhorando ao mesmo tempo a qualidade e a relevância do ensino e da investigação.” 

[EF2020 – 1R, p.12] 

 - “(…) deveríamos também centrar-nos na contribuição do ensino para o desenvolvimento económico da Europa 

através da melhoria das competências da força de trabalho e da integração dos planos de aprendizagem de adultos 

para fomentar o desenvolvimento económico e a inovação.” [EF2020 – 1R, p.13] 

- “Os sistemas de educação e de formação devem proporcionar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos.” [EF2020 – 1R, p.14]  
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 - “O ensino e a formação têm um papel fundamental a desempenhar na consecução dos objectivos da Estratégia 

Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, não só dotando os cidadãos das 

competências e aptidões necessárias para que a economia e a sociedade europeias continuem a ser competitivas e 

inovadoras, mas também ajudando a promover a coesão e inclusão sociais.” [Europa2020 (1), p.1] 

 - “Os sistemas europeus de ensino e formação devem proporcionar a combinação certa de competências e 

aptidões, assegurar um número suficiente de licenciaturas em ciências, matemática e engenharia, dotar as pessoas 

das competências de base, motivando-as e dando-lhes capacidade de aprendizagem, incentivar o desenvolvimento 

de competências transversais, designadamente daquelas que permitem utilizar as modernas tecnologias digitais, 

promover o desenvolvimento sustentável e a cidadania activa e estimular a criatividade, a inovação e o 

empreendedorismo.” [Europa2020 (1), p.2] 

 - “Quando a crise for superada, um aumento de oferta de licenciados de alta qualidade tanto do ensino superior 

como do ensino e formação profissional (EFP) pode aumentar substancialmente as perspectivas de crescimento, 

promover a inovação e ajudar a evitar uma futura crise.” [Europa2020 (2), p.6] 

 - “Os sistemas de educação e formação deverão ter como objectivo facilitar a transição da educação para o 

trabalho, para encontrar um equilíbrio adequado entre a teoria e a prática e, se for o caso, para reforçar as ligações 

entre educação e formação e o mercado de trabalho.” [Europa2020 (2), p.6] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “A Estratégia Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida tem como objectivo capacitar os cidadãos para fazerem 

face aos desafios económicos e sociais. A concretização desta estratégia permitirá que os cidadãos passem 

livremente de um ambiente de aprendizagem para um emprego e vice-versa, de uma região ou de um país para 

outro, utilizando da melhor forma as respectivas competências e qualificações.” [RN2007, p.2] 

 - “Garantir a qualificação dos portugueses no espaço Europeu, concretizando o processo de Bolonha, oportunidade 

única para incentivar a frequência do ensino superior, melhorar a qualidade e a relevância das formações oferecidas 

e fomentar a mobilidade e a internacionalização.” [RN2007, p.13] 

 - “Consequentemente, as políticas de educação – básica, secundária e superior – e as políticas de formação 

profissional e de aprendizagem ao longo da vida estão orientadas e focadas para a superação do défice de formação 

e qualificação da população portuguesa, essencial para a sustentabilidade do plano de desenvolvimento tecnológico, 

científico e da inovação do País.” [RN2007, p.13] 

- “(…) dotar os cidadãos das competências essenciais à economia do conhecimento, capacitando os cidadãos para 

adquirir e reter, ao longo da vida, novas competências.” [RN2009, p.9] 

 

Indicador: 4.12. Quais as críticas endereçadas aos sistemas de educação e formação? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “A complexidade dos nossos sistemas de educação e formação resulta geralmente da intenção de assegurar o 

melhor sistema de qualificações possível. É, no entanto, necessária uma simplificação, a fim de permitir que as 

pessoas que precisam de mudar de um sector do sistema para outro possam aproveitar os esforços já efectuados e 

os resultados conseguidos, e transferir os níveis de créditos adequados.” [PT2002, p.11] 
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 - “Os sistemas europeus de educação e de formação conseguiram grandes avanços na última década, mas estão 

ainda fechados sobre si próprios em demasiados aspectos.” [PT2002, p.13] 

 - “A diversidade e especificidades dos sistemas e disposições em matéria de ensino e formação profissionais na 

Europa colocam desafios específicos em relação à transparência, qualidade e reconhecimento de competências e 

qualificações.” [EF2010 – 1R, p.5] 

- “A UE regista um subinvestimento por parte do sector privado, em particular no ensino superior e na formação 

contínua, o que reflecte em parte diferenças nas estruturas do financiamento do ensino.” [EF2010 – 1R, p.6]  

 - “(…) no domínio essencial da leitura, a OCDE calculou que, em 2000, 17,2% dos jovens com menos 15 anos nos 

actuais Estados-Membros da UE só alcançavam o nível mínimo de competência.” [EF2010 – 1R, p.7] 

 - “Em muitos países, alguns elos da cadeia da aprendizagem ao longo da vida não estão suficientemente 

desenvolvidos.” [EF2010 – 1R, p.7] 

 - “Em toda a Europa, o acesso às oportunidades em matéria de educação de adultos não tem sido objecto da 

importância devida e de financiamento suficiente, nomeadamente no que se refere aos trabalhadores mais velhos, 

cujo número deverá subir para cerca de 14 milhões em 2030, e aos trabalhadores pouco qualificados.” [EF2010 – 

2R, p.4] 

 - “O número persistentemente elevado de jovens que abandonam a escola sem obter um nível básico de 

competências e qualificações constitui um sinal preocupante de que os primeiros níveis do ensino nem sempre 

garantem uma aprendizagem de base necessária para a aprendizagem ao longo da vida.” [EF2010 – 2R, p.4] 

 - “Parte do problema [falta de colaboração entre o ensino superior e a indústria] reside no facto de, muitas vezes, 

as estratégias nacionais de inovação não preverem a introdução de reformas no ensino superior.” [EF2010 – 2R, 

p.5] 

 - “Os elevados níveis persistentes de abandono escolar precoce, a fraca participação em formação ao longo da vida 

por parte dos trabalhadores mais velhos e menos qualificados, e as escassas qualificações adquiridas pelos 

trabalhadores migrantes são motivos de preocupação comuns à maioria dos países.” [EF2010 – 3R, p.1] 

 - “(…) os actuais sistemas de ensino e formação de professores nem sempre respondem às suas necessidades de 

formação. Isto é patente no que concerne à formação contínua e à evolução da carreira dos professores.” [EF2010 

– 3R, p.5] 

 - “De acordo com os resultados do inquérito TALIS, os professores têm pouco incentivos para melhorar as suas 

práticas de ensino, e, para mais, as actividades de desenvolvimento profissional que lhes são comummente 

propostas não são as mais eficazes. A maior parte dos professores gostaria de ter mais perspectivas de 

desenvolvimento profissional (sobretudo em matéria de necessidades de aprendizagem específicas, competências 

em TIC e comportamento dos alunos).” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “(…) quase todos os métodos de avaliação actuais se centram nos conhecimentos e na memorização, não 

contemplando em suficiente medida a dimensão fundamental das competências essenciais, a saber, aptidões e 

atitudes.” [EF2010 – 4R, p.3] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “Chama-se a atenção que um dos aspectos negativos mais salientados nos relatórios da Comissão Europeia sobre 

a economia portuguesa tem precisamente a ver com os graus muito elevados de ineficiência que podem ser 

encontrados em Portugal, nos sistemas de educação e formação.” [RN2005, p.11] 
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Subcategoria: 5 Taxa de retorno 

Indicador: 5.1. Quais os benefícios individuais e públicos da educação e formação, na esfera 

europeia, que são antecipados? 

UNIDADES DE REGISTO 

- “O investimento na educação produz ganhos e benefícios directos e indirectos a longo prazo, e muitos governos 

consideram que tem um impacto positivo sobre vários desafios políticos fundamentais, tais como a coesão social, a 

concorrência internacional e o crescimento sustentável.” [NR2003, p.4] 

 - “O investimento na educação e na formação é um factor indispensável para a competitividade, o crescimento 

sustentável e o emprego na União, constituindo assim um requisito para a consecução dos objectivos económicos, 

sociais e ambientais estabelecidos em Lisboa para a União Europeia.” [EF2010 – 1R, p.1] 

 - “Segundo estimativas realizadas, o aumento de um ano no nível médio de escolaridade da população traduz-se 

num aumento da taxa de crescimento de 5% a curto prazo e de 2,5% suplementares a longo prazo. Além disso, o 

impacto positivo da educação sobre o emprego, a saúde, a inserção social e a cidadania activa foi já amplamente 

demonstrado.” [EF2010 – 1R, p.2] 

 - [os sistemas de educação e de formação produzem] “(…) efeitos positivos na saúde, no combate ao crime, no 

ambiente, na democratização e na qualidade de vida em geral.” [EF2010 – 2R, p.1] 

 - “O investimento na educação e na formação tem um preço, mas os elevados benefícios humanos, económicos e 

sociais alcançados a médio e a longo prazo ultrapassam os custos.” [EF2010 – 2R, p.1] 

- “A educação e a formação podem contribuir para superar as desvantagens socioeconómicas.” [EF2010 – 3R, p.7] 

 - “O investimento acrescido no ensino precoce é o que traz melhor retorno em termos de eficácia e de equidade. A 

aquisição em fase precoce de competências-chave é um meio eficaz de estabelecer a base para a aprendizagem 

futura, melhorar a equidade dos resultados e os níveis globais de competências. A transição para o mercado do 

trabalho ficará mais fácil, evitando-se défices de qualificações.” [EF2010 – 3R, p.7] 

 - “O ensino superior ou equivalente pode ser um potente motor [para o crescimento económico], visto que forma o 

pessoal altamente qualificado de que a Europa necessita para fazer avançar a investigação e o desenvolvimento e 

dá aos indivíduos as competências e as qualificações de que necessitam numa economia fortemente baseada no 

conhecimento.” EF2020 – 1R, p.12] 

 

Indicador: 5.2. Quais os benefícios individuais e públicos da educação e formação, na esfera 

nacional, que são antecipados? 

UNIDADES DE REGISTO 

 - [introdução de propinas no ensino superior asseguradas pelos estudantes] “(…) o financiamento do ensino 

superior representa um investimento social relevante e que, por outro, os estudantes obtém benefícios individuais 

decorrentes da formação que lhes é ministrada.” [RN2005, p.14] 

 - “A posse de um diploma de ensino superior, é um recurso muito importante, em termos de empregabilidade, 

aprendizagem futura, e projecto de vida.” [RN2005, p.27] 
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III. CONTEÚDOS DE UM MANDATO GLOBALMENTE ESTRUTURADO PARA A EDUCAÇÃO E O CURRÍCULO 

ESBOÇO DE UMA POTENCIAL POLÍTICA CURRICULAR EUROPEIA 

Categoria: Conteúdos 

Subcategoria:1. Sujeitos em processo de aprendizagem 

Indicador: 1.1. Quem aprende? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Incentivar os jovens a prosseguir a sua educação ou formação após o período da escolaridade obrigatória e 

motivar os adultos para participar na aprendizagem ao longo da vida.” [PT2002, p.12] 

 - “Muitos países incentivaram as universidades a participar mais activamente no desenvolvimento da aprendizagem 

ao longo da vida, alargando o acesso aos estudantes não tradicionais, nomeadamente aos que provêm de grupos 

sócio-económicos desfavorecidos (…).” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “Entre 2000 e 2005 a participação no ensino de crianças de 4 anos de idade cresceu 3 pontos percentuais na 

UE-27, tendo ultrapassado os 85%.” [EF2010 – 3R, p.3] 

 - “(…) a extensão da escolaridade obrigatória a partes do ensino pré-primário (…).” [EF2010 – 3R, p.3] 

 - “Os migrantes e os grupos desfavorecidos com antecedentes culturais diversos obtêm piores resultados nos 

domínios de referência na maioria dos países. Deve ser dispensada uma atenção especial a estes grupos. A sua 

integração no ensino pré-primário melhoraria a aprendizagem de línguas, aumentando as probabilidades de uma 

escolaridade bem sucedida.” [EF2010 – 3R, p.4] 

- “Formação dos professores e dos responsáveis dos estabelecimentos de ensino.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “Aspecto importante neste contexto é o nível de participação de pessoas dos 4 aos 64 anos na educação e 

formação (…).” [EF2010 – 4R, p.4] 

 - [a educação dos adultos] “Deve igualmente ser direccionada para todos os adultos, independentemente dos níveis 

de qualificações, incluindo as pessoas pouco qualificadas, as que tenham necessidades educativas especiais e os 

idosos. Por seu turno, também as competências dos formadores da educação de adultos devem ser requalificadas 

em conformidade.” [EF2010 – 4R, p.4] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) pretende-se que no período de 2005-2009 a educação pré-escolar seja alargada progressivamente a todas as 

crianças em idade adequada, cobrindo nomeadamente a totalidade das crianças com 5 anos de idade. [RN2005, 

p.18] 

 - “O Programa do novo Governo, apresentado em Março de 2005, propõe-se, até 2009, ‘estender a educação 

fundamental até ao fim do ensino ou formação de nível secundário, integrando nela todos os indivíduos em idade 

própria’, o que significará ‘trazer todos os menores de 18 anos, incluindo aqueles que já estejam a trabalhar, para 

percursos escolares ou de formação profissional’.” [RN2005, p.19] 

 - “(…) futura extensão da escolaridade obrigatória ao 12 º ano.” [RN2007, p.12] 

 - “Alargar a base social de recrutamento do ensino superior.” [RN2011, p.56] 

 - [Iniciativa Novas Oportunidades – eixo jovens] “Aumentar o nível de qualificação dos jovens e reduzir a taxa de 

saída precoce do sistema de educação e formação (…).” [RN2011, p.57] 
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 - [Iniciativa Novas Oportunidades – eixo adultos] “Reforço da formação escolar e de dupla certificação para a 

população adulta.” [RN2011, p.57] 

 

Indicador: 1.2. Onde aprende?  

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Promover a criação de redes de instituições de educação e de formação a diversos níveis, no contexto da 

aprendizagem ao longo da vida.” [PT2002, p.11] 

 - “(…) possibilidade de seguir cursos abertos, em linha ou à distância (…).” [PT2002, p. 12] 

 - “(…) criar ambientes de aprendizagens abertos (…).” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - “(…) promover acordos que permitam que as pessoas adquiram as suas competências em instituições educativas 

não formais e informais reconhecidas.” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - “(…) desenvolvimento de sistemas de educação e de formação flexíveis, eficazes e abertos ao ambiente que os 

rodeia.” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - [Muitos países incentivaram as universidades a participar mais activamente no desenvolvimento da aprendizagem 

ao longo da vida] por exemplo através da criação de sistemas de validação do ensino não formal e informal.” 

[EF2010 – 2R, p.5] 

 - “Um elevado número de universidades oferece já formação contínua, e certas formas de aprendizagem como o 

ensino à distância, o ensino misto e o ensino baseado nas TIC são cada vez mais populares.” [EF2010 – 2R, p.5] 

 - “A concretização de aprendizagem ao longo da vida através do ensino formal, não formal e informal (…).” 

[EF2010 – 4R, p.2] 

 - “(…) as escolas enquanto comunidades de aprendizagem.” [EF2010 – 4R, p.3] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

Não foram encontradas unidades de registo. 

 

Indicador: 1.3. O que deve aprender?  

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) as novas competências essenciais, as tecnologias da informação, a matemática, as ciências e a tecnologia.” 

[PT2002, p.5] 

 - “Identificar novas competências essenciais, e de que forma essas competências, juntamente com as 

competências essenciais tradicionais, podem ser mais bem integradas nos currículos, aprendidas e mantidas ao 

longo da vida.” [PT2002, p.8] 

 - “Todos os cidadãos necessitam de possuir conhecimentos básicos de matemática, ciências e tecnologia.” 

[PT2002, p.9] 

 - “(…) inclusão de matérias científicas e técnicas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário (…).” 

[PT2002, p.10] 

 - “Facilitar a aquisição das competências necessárias para criar e gerir uma empresa.” [PT2002, p.14] 

 - “(…) ensino de competências empresariais em vários níveis do sistema educativo.” [PT2002, p.14] 
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 - “O conhecimento de línguas estrangeiras faz parte das competências essenciais de que a Europa da sociedade do 

conhecimento necessita.” [PT2002, p.14] 

- “(…) aprendizagem precoce de línguas (…)” [PT2002, p.15] 

 - “(…) a capacidade de comunicação na língua materna e em línguas estrangeiras, literacia matemática e 

competências de base em ciências e tecnologia, competências no domínio das TIC, capacidade de aprender a 

aprender, competências interpessoais e cívicas, espírito empreendedor e sensibilidade cultural.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “(…) um reforço do ensino de línguas a todos os níveis e da dimensão europeia na formação dos docentes e nos 

programas do ensino primários e secundário.” [EF2010 – 1R, p.11] 

 - “É necessário desenvolver a excelência e as competências-chave, em particular as relacionadas com o 

empreendedorismo, a criatividade e as capacidades de aprender a aprender em todos os níveis de ensino e 

formação.” [EF2010 – 3R, p.8] 

 - “Competências essenciais (…) 1. Comunicação na língua materna; 2. Comunicação em línguas estrangeiras; 3. 

Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologia; 4. Competência digital; 5. Aprender a 

aprender; 6. Competências sociais e cívicas; 7. Espírito de iniciativa e espírito empresarial; 8. Sensibilidade e 

expressão culturais.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “Assiste-se actualmente na UE a uma clara tendência para um ensino e uma aprendizagem centrados nas 

competências (…).” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “Realizam-se progressos assinaláveis, em especial no que diz respeito aos programas escolares. (…) As 

competências essenciais de carácter transversal estão a merecer maior relevo nos programas, neles sendo 

mencionadas de forma mais explícita.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “(…) garantir, assim, aptidões de base em TIC no quadro da competência digital. (…) a utilização de novas 

tecnologias e novos meios de comunicação social com espírito crítico, noção do risco, ou ainda considerações de 

ordem ética e jurídica.” [EF2010, 4R, p.2] 

 - [No EFP] “(…) prestar mais atenção à comunicação em línguas estrangeiras e à gama completa de competências 

essenciais transversais, que têm vindo a adquirir crescente importância em virtude da evolução das necessidades 

do mercado de trabalho e da sociedade.” [EF2010 – 4R, p.4] 

- “Convém reforçar as competências necessárias para prosseguir a aprendizagem e integrar o mercado de trabalho 

(…). Para tal, deve aprofundar-se a abordagem por competências essenciais e desenvolvê-la para além da escola, na 

educação de adultos e no EFP (…) e garantir que os resultados do ensino superior correspondem melhor às 

necessidades do mercado.” [EF2010 – 4R, p.6] 

 - “(…) aumento do nível das aptidões de base como a literacia e a numeracia, tornando a matemática, as ciências e 

a tecnologia mais atractivas e consolidando as competências linguísticas.” [EF2020, p.4] 

 - “(…) promover a inovação e o espírito empreendedor em todas as formas de aprendizagem.” [EF2020, p.4] 

 - “(…) aprender duas línguas estrangeiras desde tenra idade (…).” [EF2020, p.8] 

 - [para contornar o abandono escolar precoce] “(…) a actualização dos currículos (…).” [Europa2020 (1), p.2] 

 - [no ensino superior] “(…) currículos modernizados (…).” [Europa2020 (1), p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) a reorientação curricular do ensino básico (…) no sentido dos currículos e das práticas pedagógicas se 

centrarem em competências e não apenas em conhecimentos.” [RN2005, p.19] 
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 - “(…) definição das competências básicas, a adquirir por todos, em cada etapa do percurso escolar e formativo, e 

de forma que sustentem a aprendizagem ao longo da vida.” [RN2005, p.19] 

 - “(…) as novas ofertas de educação e formação destinadas a públicos de adultos pouco qualificados são 

construídas a partir de um ‘Referencial de Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos’, assente 

numa organização em quatro áreas-chave, segundo uma lógica de complexidade crescente e consideradas, todas 

elas, necessárias para a formação do cidadão no mundo actual: linguagem e comunicação; tecnologias da 

informação; matemática para a vida; cidadania e empregabilidade.” [RN2005, p.19] 

 - “A partir de 2003, o ensino em TIC foi tornado obrigatório em todas as escolas com 9.º e 10.º anos de 

escolaridade (…).” [RN2005, p.22] 

 - “(…) as TIC constituem uma prioridade transversal, tendo sido fixada a meta de incluir conteúdos em TIC em, pelo 

menos, 50% das acções de formação contínua de trabalhadores, com um peso mínimo de 10% do total de horas de 

formação. De referir ainda que todos os percursos formativos de carácter inicial ou de média/longa duração 

concebidos e executados pelo IEFP integram sistematicamente uma componente de formação na área das TIC (…).” 

[RN2005, p.22] 

 - “No que respeita à preparação em línguas estrangeiras, nos termos do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, 

ao nível do ensino básico, as escolas do 1.º ciclo podem, de acordo com os recursos disponíveis, proporcionar a 

iniciação a uma língua estrangeira, com ênfase na sua expressão oral. A aprendizagem de uma língua estrangeira 

inicia-se obrigatoriamente no 2.º ciclo e prolonga-se no 3.º ciclo, de modo a proporcionar aos alunos o domínio da 

língua num crescendo de adequação e fluência. A aprendizagem de uma segunda língua estrangeira é obrigatória 

no 3.º ciclo. No programa do XVII Governo, prevê-se a generalização do ensino do inglês desde o primeiro ciclo do 

ensino básico.” [RN2005, p.35] 

 - “No actual quadro, os currículos nacionais visam o desenvolvimento de competências essenciais e de 

aprendizagens estruturantes para a vida, de entre as quais, as TIC, a aprendizagem de línguas, o desenvolvimento 

de uma cultura de integração que respeite as diferenças e o aprender a aprender.” [RN2005, p.35] 

 - “Nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a dimensão europeia da educação é desenvolvida de 

forma global e transversal a toda a acção educativa, nos três grandes domínios do saber (Formação Pessoal e 

Social, Expressão e Comunicação e Conhecimento do Mundo).” [RN2005, pp.35-36] 

 - “(…) a dimensão europeia nos curricula do ensino básico encontrou expressão na introdução de uma nova 

componente do currículo, de natureza transversal, em todos os ciclos de ensino: a educação para a cidadania.” 

[RN2005, p.36] 

 - “A dimensão europeia na educação é considerada, quer no trabalho a realizar nas áreas curriculares não 

disciplinares, quer no âmbito das diversas disciplinas. A dimensão europeia está presente nos programas de 

algumas disciplinas que integram o currículo do ensino secundário.” [RN2005, p.36] 

 - “No Programa do XVII Governo, no âmbito da promoção da qualidade educativa, para além da apropriação de 

conhecimentos organizados em disciplinas é defendida a concentração do trabalho pedagógico no desenvolvimento 

de competências que sustentem a aprendizagem ao longo de toda a vida e a promoção da educação para os 

valores.” [RN2005, p.36] 

 - “Generalização do ensino inglês no 1 º ciclo (…).” [RN2007, p.2] 
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 - “A estratégia de qualificação nacional em curso promove a aquisição de competências transversais e 

especializadas, numa óptica de aprendizagem ao longo da vida, em contextos de aprendizagem formais, não 

formais e informais, inseridos, a nível europeu, no Quadro Europeu de Qualificação e no Sistema Europeu de 

Créditos para a Educação e Formação Profissional.” [RN2007, p.10] 

 - “(…) conceber orientações para o desenvolvimento de competências de literacia e numeracia e o desenvolvimento 

de uma primeira abordagem às ciências experimentais e, por fim, orientações para a integração das TIC no pré-

escolar, promovendo-se uma ligação progressiva entre a educação pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico 

(…).” [RN2007, p.12] 

 - “No que respeita às competências em Língua Estrangeira tem vindo a ser desenvolvido o plano de 

generalização do Inglês no 1 º ciclo.” [RN2009, p.4] 

 - “A nível da Educação, os conteúdos referentes às competências essenciais estão integrados nos programas tanto 

das áreas curriculares como nas áreas curriculares não disciplinares, podendo fazer-se a seguinte correspondência: 

Competências Essenciais Áreas curriculares disciplinares e não disciplinares 
Língua materna Língua Portuguesa 

Português 
Línguas estrangeiras Língua(s) estrangeira(s) 
Sensibilidade e Expressão Culturais História da Arte 

Artes Visuais 
Desenho 

Competência digital Tecnologias de Informação e Comunicação 
Matemática, Ciência e Tecnologia Física e Química 

Matemática 
Matemática Aplicada 
Biologia 
Psicologia 
Ciências Naturais 
Geometria descritiva 
Componente técnica e tecnológica das ofertas formativas 

Aprender a Aprender Cidadania e Mundo Actual 
Área de Integração 

Competências sociais e cívicas  
Espírito de iniciativa e espírito 
empreendedor 

Economia 
Actividades Económicas 
Projecto ‘Educação para o Empreendedorismo’ 

[RN2009, pp.5-6] 

 - “(…) as competências essenciais estão incluídas na educação e formação de jovens e adultos (…) Referencial de 

Competências essenciais para a Educação e Formação de Adultos, nível básico (…). Referencial de competências 

essenciais para a Educação e Formação de Adultos, nível secundário (…).” [RN2009, p.6] 

 

Competências essenciais Educação e formação profissional 

Língua materna (1) Área de competências chave “Linguagem e Comunicação” – comunicação em 

língua portuguesa ou outra língua materna, utilizando várias formas de 

linguagem. 

(2) Área de competências chave “Cultura, Língua, Comunicação” – dimensão 

cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, dimensão 
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linguística e dimensão comunicacional cruzando questões mediáticas, 

tecnológicas e sociais, que se complementam e se articulam de forma integrada 

e contextualizada. 

(3) CP, CEF e CEAE – disciplina de português/língua portuguesa, integrada na 

componente de formação sociocultural/geral. CA – Unidade de formação Viver 

em Português. 

Línguas estrangeiras (1) Área de competências chave “Linguagem e Comunicação” – comunicação em 

inglês, francês ou português, de acordo com o Quadro Europeu Comum de 

Referência para as Línguas (2001). 

(2) Área de competências chave “Cultura, Língua, Comunicação” – dimensão 

cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, dimensão 

linguística e dimensão comunicacional cruzando questões mediáticas, 

tecnológicas e sociais, que se complementam e se articulam de forma integrada 

e contextualizada.  

(3) CP, CEF e CEAE – disciplina de língua estrangeira, integrada na componente 

de formação sociocultural/geral. CA – Unidade de formação Comunicar em 

Língua Inglesa. 

Matemática, ciências e 

tecnologia 

(1) Área de competências chave “Matemática para a Vida” – conjunto de 

saberes, capacidades e atitudes usados para compreender a realidade e nela 

intervir criticamente. 

(2) Área de competências chave “Sociedade, Tecnologia e Ciência” – visão 

integrada de três dimensões da vida dos cidadãos (a ciência, a tecnologia e a 

sociedade) entendidas como modos de acção, cobrindo campos científicos 

diversos que vão desde as ciências sociais e humanas (sociologia, história, 

antropologia, geografia) até às ciências económicas e de gestão (economia, 

finanças, gestão, contabilidade e marketing). 

(3) CP, CEF e CEAE – disciplinas adequadas à saída profissional/artística 

especializada, integradas nas componentes de formação científica e 

técnica/tecnológica/técnico-artística. CA – Unidades de formação de Matemática 

e Realidade e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Competência digital (1) Área de competências chave “Tecnologias da Informação e Comunicação” – 

domínio da tecnologia, acesso à informação, processamento, produção e troca de 

informação. 

(3) CP, CEF e CEAE – disciplina de tecnologias da informação e comunicação, 

integrada na componente de formação sociocultural/geral. CA – Unidade de 

formação de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Aprender a aprender (1) (2) Portefólio Reflexivo de Aprendizagem – colecção pessoal de evidências de 

natureza diversificada, que revela o desenvolvimento e progresso na 
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aprendizagem e é representativo do processo e do produto da aprendizagem. 

(3) CA – Unidades de formação de Viver em Português, Mundo Actual e 

Desenvolvimento Pessoal e Social. 

Competências sociais e 

cívicas 

(1) Área de competências chave “Cidadania e Empregabilidade” – competências 

para trabalhar em grupo, de adaptabilidade e flexibilidade, de aprendizagem ao 

longo da vida e de relacionamento interpessoal. 

(2) Área de competências chave “Cidadania e Profissionalidade” – dimensões 

social, cognitiva e ética da e na cidadania democrática, resultado da 

aprendizagem reflexiva e/ou da (re)atribuição de sentido à experiência e ao 

conhecimento prévio. 

(3) CEF – área “Cidadania e Sociedade”, integrada na componente de formação 

sociocultural. CA – Unidades de formação de Viver em Português, Mundo Actual 

e Desenvolvimento Pessoal e Social. 

Espírito de iniciativa e 

espírito empreendedor 

(1) Área de competência chave “Cidadania e Empregabilidade” – competências 

para trabalhar em grupo, de adaptabilidade e flexibilidade, de aprendizagem ao 

longo da vida e de relacionamento interpessoal. 

(2) Área de competência chave “Cidadania e Profissionalidade” – dimensão 

social, cognitiva e ética da e na cidadania democrática, resultado da 

aprendizagem reflexiva e/ou da (re)atribuição de sentido à experiência e ao 

conhecimento prévio. 

(3) CP; CA e CEF – formação/estágio em contexto de trabalho, integrado na 

componente de formação técnica/prática. 

Sensibilidade e expressão 

culturais 

(1) Área de competência chave “Cidadania e Empregabilidade” – competências 

para trabalhar em grupo, de adaptabilidade e flexibilidade, de aprendizagem ao 

longo da vida e de relacionamento interpessoal. 

(2) Área de competência chave “Cultura, Língua, Comunicação” – dimensão 

cultural da vida dos indivíduos nas sociedades contemporâneas, dimensão 

linguística e dimensão comunicacional cruzando questões mediáticas, 

tecnológicas e sociais, que se complementam e se articulam de forma integrada 

e contextualizada. 

(3) CEAE – competências transversais às disciplinas dos cursos. CA – Unidades 

de formação de Viver em Português, Mundo Actual e Desenvolvimento Pessoal e 

Social. 

[RN2009, pp.6-7] 

 - “Promover a integração curricular das Tecnologias da Informação e Comunicação, na educação pré-escolar e nos 

ensinos básico e secundário.” [RN2011, p.55] 
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Indicador: 1.4. Quais as experiências de aprendizagem salientadas? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Promover acções de educação na área do espírito empresarial e de auto-emprego (…)” [PT2002, p.14] 

 - “Promover ainda mais o espírito empreendedor, o que deverá resultar no desenvolvimento da criatividade e do 

espírito de iniciativa e basear-se numa abordagem transdisciplinar. As escolas deverão também estar habilitadas 

para realizar actividades que fomentem atitudes e capacidades empreendedoras.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “(…) actividades extracurriculares (como no campo da cultura e do desporto) (…).” [EF2010 – 3R, p.4] 

 - “Devem ser dadas aos alunos mais oportunidades de tomar iniciativas e aprender em escolas que estejam 

orientadas para os mundos do trabalho, do voluntariado, do desporto e da cultura.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “Os estudantes devem dispor de mais e melhores oportunidades de adquirir experiência prática e de entrar em 

contacto com a vida profissional, cívica e cultural. Para o efeito, a aprendizagem em contexto laboral, os estágios de 

aprendizagem e as acções voluntárias devem assumir um papel de relevo não só no EFP e na educação de adultos, 

mas também nas escolas e nos estabelecimentos de ensino superior.” [EF2010 – 4R, p.6] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “O projecto ‘Um Dia na Prisão’, cujos objectivos gerais são os de prevenir a delinquência e sensibilizar os jovens 

para o valor da liberdade. De forma mais específica, pretende-se oferecer um serviço de educação para a cidadania 

a jovens maiores de 12 anos e contribuir para a prevenção da criminalidade e a redução do abandono escolar 

precoce.” [RN2007, p.12] 

 - “(…) a escola a tempo inteiro no primeiro ciclo do ensino básico, com actividades de enriquecimento curricular 

(oferta do Inglês, Apoio ao Estudo, Francês, Educação Física e Desportiva, Educação Musical, entre outras.” 

[RN2009, p.19] 

- “A promoção do empreendedorismo no sistema educativo representa uma actividade de interface entre 

educação/formação e inserção no mercado de trabalho, evidenciando-se a execução do Projecto ‘Educação para 

o Empreendedorismo’ orientado para os alunos, órgãos de gestão, professores, técnicos de educação e outros 

activos, com a missão de garantir que cada jovem estudante tenha acesso a uma educação que incentive o 

empreendedorismo, através do desenvolvimento de competências integradas num pensamento crítico e criativo, 

orientado para a mudança e para a resolução de problemas.” [RN2009, p.5] 

 - [Educação para a Cidadania para os alunos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário] 

“Desenvolver projectos e iniciativas com organismos públicos, nacionais e internacionais, e da sociedade civil, no 

domínio das questões da educação para a cidadania, dos direitos humanos, e da igualdade de género no quadro do 

currículo escolar e através da realização de encontros, de sessões de sensibilização e de formação, da produção de 

documentos enquadradores e de materiais pedagógicos.” [RN2011, p.50] 

 - “Programa Nacional de Educação para o Empreendedorismo – Implementar projectos em escolas de todos os 

níveis de ensino associadas a dimensões sociais, cientificas e técnicas ou outras e com componentes de mudança 

organizacional com vista ao desenvolvimento de competências e atitudes empreendedoras.” [RN2011, p.55] 
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Indicador: 1.5. Qual o papel do conhecimento? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “O acesso ao conhecimento é da máxima importância numa sociedade do conhecimento.” [PT2002 p.7] 

 - “Todos os países sublinham a importância crucial de desenvolver as competências necessárias à economia e à 

sociedade do conhecimento, bem como à competitividade económica.” [EF2010 – 2R, p.3] 

 - “(…) o ‘triângulo do conhecimento’ (educação, investigação e inovação). Cabe ao triângulo do conhecimento um 

papel fundamental na estimulação do emprego e do crescimento.” [EF2010 – 3R, p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) valorização económica do conhecimento.” [RN2007, p.9] 

 - “A inovação, ao transformar conhecimento em valor acrescentado, permite acelerar a transição para uma 

economia baseada no conhecimento, processo que tem estado na base dos casos nacionais de rápido crescimento 

económico.” [RN2007, p.13] 

 

Subcategoria: 2. Propósitos da aprendizagem 

Indicador: 2.1. Por que se aprende? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Promover uma cultura de aprendizagem para todos e sensibilizar os potenciais estudantes para as vantagens 

económicas e sociais da aprendizagem.” [PT2002, p.12] 

 - “O desenvolvimento e realização pessoais dos indivíduos, a sua integração social e profissional e a posterior 

continuação dos seus estudos dependem grandemente de terem ou não adquirido um núcleo de competências 

básicas até ao fim da escolaridade obrigatória.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “O quadro europeu de competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida identifica e define oito 

competências essenciais necessárias à realização pessoal, à cidadania activa, à inclusão social e a empregabilidade 

na sociedade do conhecimento (…).” [EF2010 – 4R, p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - [Atracção de mais jovens e adultos para o ensino superior] “Conseguir melhor relevância social e cultural para as 

formações, e melhorar a sua qualidade vai, portanto, atrair mais gente para frequentá-las e assegurar a todos as 

melhores condições possíveis para concluí-las.” [RN2005, p.27] 

 - “Campanha de mobilização social para o valor das aprendizagens. Em 2007, o Ministério da Educação e o 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social iniciaram uma campanha generalizada de mobilização social, nos 

meios de comunicação social, tendo como objectivo valorizar os processos de educação e formação e estimular a 

procura de formação profissionalizante, promovendo percursos de aprendizagem ao longo da vida. A campanha 

decorre segundo vertentes diferenciadas. Uma primeira vertente, salientando a importância da qualificação da 

população activa, centra-se na valorização do investimento em educação e formação por parte dos adultos, numa 

óptica de aprendizagem ao longo da vida, e em particular na valorização do processo de reconhecimento, validação 

e certificação de competências como oportunidade de certificação e reforço de aprendizagens 

realizadas/desenvolvidas em diversos contextos da vida, não formais e informais. Uma segunda vertente, centrada 
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na população jovem, apela à continuidade dos estudos a nível do ensino secundário, procurando paralelamente 

atrair os alunos para as ofertas qualificantes de dupla certificação” [RN2007, p.17] 

 - “(…) aquisição de uma formação e uma educação sólidas que permitam aos jovens a prossecução de percursos 

académicos, profissionais ou pessoais.” [RN2009, p.3] 

 - “Forte campanha pública de informação e valorização da aprendizagem, por exemplo contida na expressão 

“aprender compensa.” [RN2009, p.4]  

 

Subcategoria: 3. Orientações pedagógico-metodológicas 

Indicador: 3.1. Como se deve ensinar? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) melhor utilização possível das técnicas inovadoras de ensino e aprendizagem baseadas nas TIC (…).” 

[PT2002, p.9] 

 - “As TIC devem ser utilizadas para melhorar a qualidade da educação ministrada. É necessário incentivar as 

práticas em que as TIC têm um impacto positivo sobre o ensino e a aprendizagem, a fim de que os sistemas 

educativos possam integrar as abordagens centradas no aluno que tomam plenamente em conta as variações de 

tipos de aprendizagem e de necessidades pedagógicas da população estudantil.” [PT2002, p.9] 

 - “Assegurar uma gama adequada de equipamento e de software pedagógico a fim de optimizar a aplicação das 

TIC e dos processos de aprendizagem electrónica (e-Learning) nas práticas de ensino e de formação.” [PT2002, 

p.9] 

 - “Incentivar a melhor utilização possível das técnicas inovadoras de ensino e aprendizagem baseadas nas TIC.” 

[PT2002, p.9] 

 - “(…) material e programas informáticos de qualidade nas escolas, utilização das TIC em várias disciplinas, 

utilização das TIC na educação não formal (…).” [PT2002, p.9] 

 - “(…) uma renovação total da pedagogia (…).” [PT2002, p.9] 

 - “Encontrar formas de tornar a aprendizagem mais atractiva, tanto no contexto dos sistemas formais de educação 

e de formação como fora destes sistemas.” [PT2002, p.12] 

 - “É necessário melhorar a aprendizagem destas línguas [estrangeiras], inclusivamente, quando adequado, em 

idades precoces e, com esse fim, importa melhorar os métodos de ensino de línguas estrangeiras e aumentar os 

contactos entre os professores e alunos e as línguas com que trabalham.” [PT2002, p.14] 

 - “Incentivar as instituições de educação e de formação a utilizar métodos de ensino e de formação eficazes e a 

motivar os seus alunos para o prosseguimento da aprendizagem de línguas em fases posteriores da vida.” [PT2002, 

p.15] 

 - “(…) métodos e modalidades de organização do ensino das línguas, (…) maneiras de promover a aprendizagem 

de línguas estrangeiras.” [PT2002, p.15] 

 - “(…) incentivar o desenvolvimento de uma cultura cientifica e técnica, o que terá de ser levado por diante através 

de reformas dos métodos e práticas de ensino.” [EF2010 – 1R, p.9] 
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 - “(…) os serviços relacionados com as TIC deverão continuar a ser desenvolvidos, por forma a aproveitar mais 

plenamente as suas potencialidades em termos de métodos de ensino e de organização e a envolver mais 

estreitamente os discentes.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “(…) a integração das TIC pode desempenhar um papel útil em termos de desenvolvimento de pedagogias 

inovadoras e eficazes adaptadas às necessidades de cada discente.” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - “(…) introdução de novas formas de organização da aprendizagem num ambiente escolar inovador.” [EF2010 – 

4R, p.2] 

 - “As áreas temáticas tradicionais como a língua materna, línguas estrangeiras, matemática ou ciências são 

abordadas numa perspectiva mais intercurricular, com maior ênfase para o desenvolvimento de competências e 

atitudes positivas, a par da aquisição de conhecimentos, e uma orientação crescente para as aplicações práticas.” 

[EF2010 – 4R, p.2] 

 - “Se bem que os programas escolares estejam, em geral, a evoluir, esta evolução não é suficiente por si só. A 

abordagem assente em competências implica aptidões e atitudes que permitam aplicar adequadamente os 

conhecimentos, bem como o desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao aprofundamento da 

aprendizagem, ao pensamento crítico e à criatividade.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “(…) quando se pretende inculcar competências sociais e cívicas, espírito empresarial e de iniciativa e 

sensibilidade cultural, o desafio reside em ultrapassar a mera componente de transmissão de conhecimentos.” 

[EF2010 – 4R, p.3] 

 - “Cada vez mais se recorre à modularização para tornar o EFP mais flexível e para o adequar melhor às 

necessidades dos formandos e das empresas.” [EF2010 – 4R, p.5] 

 - “(…) as abordagens inovadoras ao ensino e à aprendizagem devem ser concebidas e aplicadas numa base mais 

lata, com vista a assegurar a cada cidadão o acesso a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de elevada 

qualidade.” [EF2010 – 4R, p.6] 

 - “São também necessárias novas acções para desenvolver métodos de ensino e de avaliação conformes à 

abordagem por competências.” [EF2010 – 4R, p.6] 

 - “(…) desenvolvimento de novas formas de aprendizagem e da utilização de novas tecnologias de ensino e 

aprendizagem.” [EF2020, p.3] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “A transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos para um sistema 

baseado na ideia de aquisição de competências representa o principal desafio do Processo de Bolonha e o papel do 

ensino superior na Aprendizagem ao Longo da Vida.” [RN2005, p.11] 

 - “(…) conseguir integrar no processo de ensino-aprendizagem todo o potencial que as novas tecnologias de 

informação e comunicação possuem, pelo que são valorizadas como estratégia as acções de formação de docentes, 

os planos de apetrechamento informático das redes dos ensinos básico e secundário e a disponibilidade de 

produção massiva de conteúdos educativos multimédia.” [RN2005, p.12] 

 - “(…) as TIC foram assumindo um carácter transversal nas metodologias de ensino, em todas as disciplinas e 

áreas, tendo essa transversalidade sido reconhecida nas alterações curriculares produzidas recentemente ao nível 

dos ensinos básico e secundário.” [RN2005, p.22] 
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 - “Ao nível tecnológico as iniciativas como e-escolinha, e-escola, e-professor ou e-oportunidades tornaram 

possível o acesso às novas tecnologias por parte de alunos, adultos em formação e professores, permitindo que 

novos materiais de ensino possam ser explorados, para além da sua mais valia própria como ferramentas 

tecnológicas para os respectivos usuários.” [RN2009, p.3] 

 - “No domínio do Plano Tecnológico, onde se enquadram as iniciativas referidas, verifica-se um esforço que visa 

equipar as escolas com os meios tecnológicos mais recentes, possibilitando não só o desenvolvimento de 

competências nestas áreas, mas também que novos materiais sejam aproveitados e utilizados no desenvolvimento 

do acto de ensino-aprendizagem.” [RN2009, p.4] 

 - “Introdução de novas estratégias e metodologias como, estrutura modular vista no interior de uma malha coerente 

e complementar, o trabalho por projectos ou actividades integradoras, histórias de vida, abordagem biográfica, 

balanço de competências, portefólios reflexivos de aprendizagem ao longo da vida (Reconhecimento, validação e 

certificação de competências – RVCC) e de avaliação de competências (formação).” [RN2009, p.4] 

 - A organização pedagógica/curricular sofreu um forte incremento com o desenvolvimento de iniciativa e projectos 

específicos tais como: o Plano de Acção da Matemática que possibilita que as escolas definam e apliquem 

estratégias potenciadoras do sucesso com qualidade na disciplina em causa e na aquisição de competências 

essenciais em tal domínio. O Plano Nacional de Leitura que visa criar condições para que os portugueses 

possam alcançar níveis de leitura em que se sintam plenamente aptos a lidar com a palavra escrita, em qualquer 

circunstância da vida. Concretiza-se num conjunto de estratégias destinadas a promover o desenvolvimento de 

competências nos domínios da leitura e da escrita, bem como o alargamento e aprofundamento dos hábitos de 

leitura, designadamente entre a população escolar.” [RN2009, p.4] 

 - “Abordagens adoptadas para a promoção das competências essenciais transversais – No que diz 

respeito ao ensino geral evidencia-se a continuação da reorganização dos curricula do Ensino Básico e Secundário 

de acordo com a metodologia de trabalho em torno da aquisição de competências.” [RN2009, p.13] 

 - “No âmbito das ofertas de educação e formação profissional dirigidas a jovens destacam-se as seguintes 

abordagens: (i) trabalho de projecto como estratégia integradora das aprendizagens; (ii) exposições ou mostras de 

trabalhos dos alunos que envolvem várias disciplinas e com impacto na comunidade educativa; (iii) trabalho 

cooperativo na realização de tarefas de pesquisa, o qual pode assumir a forma de trabalho de grupo ou entre pares; 

(iv) debate de ideias em assembleia de turma após visionamento de filmes ou documentários, podendo ainda ser 

convidados profissionais que exponham ideias e suscitam a participação activa dos alunos; (v) participação em 

concursos e mostras internacionais; (vi) projectos de empreendedorismo e de criação de empresas virtuais, em que 

os alunos desenvolvem um produto ou uma actividade comercial; e (vii) visitas de estudo a entidades formadoras e 

empregadoras.” [RN2009, p.13] 

 - “(…) as ofertas de educação e formação profissional dirigidas a adultos (…) encaram o adulto como 

sujeito de sua própria aprendizagem. Articulando-se e decorrendo das metodologias de abordagem (auto)biográfica 

e de balanço de competências, o Portefólio Reflexivo de Aprendizagens representa uma memória e um projecto de 

autor, reflectindo a singularidade de cada adulto. Este portefólio é construído ao longo do processo de 

reconhecimento de competências e sustenta a validação e certificação das competências, conferindo uma 

qualificação integral de natureza escolar e/ou profissional. Paralelamente, a equipa pedagógica responsável pelo 
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desenvolvimento de um curso EFA define um plano de formação adequado às características do adulto em causa, a 

partir do seu portefólio.” [RN2009, p.13] 

 

Subcategoria: 4. Promotores da aprendizagem 

Indicador: 4.1. Qual o perfil e formação de quem ensina? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Os professores e os formadores são, assim, intervenientes fundamentais em quaisquer estratégias que visem 

estimular o desenvolvimento da sociedade e da economia. Atrair e manter pessoas qualificadas e motivadas para o 

ensino, que enfrenta grandes necessidades de recrutamento devido ao envelhecimento da população docente (…).” 

[PT2002, p.7] 

 - “Criar as condições que proporcionem aos professores e aos formadores o apoio adequado para poderem 

responder aos desafios da sociedade do conhecimento, nomeadamente através da sua formação inicial e do 

desenvolvimento da formação contínua na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida.” [PT2002, p.7] 

 - “Assegurar um nível de acesso suficiente à profissão docente, em todas as disciplinas e a todos os níveis, e 

garantir a satisfação das necessidades a longo prazo da profissão, tornando ainda mais atractivos o ensino e a 

formação.” [PT2002, p.7] 

 - “Atrair para a docência e para a formação novos candidatos com experiência profissional noutros domínios.” 

[PT2002, p.7] 

 - “(…) avaliação dos programas de formação para professores e formadores, condições necessárias para ser 

professor ou formador, consoante os níveis de ensino, inclusão das seguintes matérias nos planos de estudo e de 

formação: tecnologias da informação e da comunicação (TIC), línguas estrangeiras, dimensão europeia da 

educação, e educação intercultural, sistemas de promoção na profissão docente durante a carreira de um professor, 

melhoria das condições de trabalho dos docentes.” [PT2002, p.7] 

- “Os professores precisam de uma melhor preparação profissional e de desenvolvimento contínuo, que se 

traduzirão numa melhoria dos resultados de ensino e de formação.” [PT2002, p.7] 

 - [no ensino secundário] “(…) aumentar o número de professores qualificados em matemática, ciências e 

tecnologia.” [PT2002, p.10] 

 - “(…) participação de professores em acções de formação organizadas e levadas a cabo em cooperação com as 

empresas (…).” [PT2002, p.14] 

 - “(…) atrair e reter os melhores talentos através de estruturas de apoio à carreira, bem como a necessidade de 

uma formação contínua de alta qualidade que prepara os docentes para a evolução das suas funções.” [EF2010 – 

1R, p.8] 

- “(…) os docentes e os formadores devem ser preparados para a evolução das suas funções na sociedade baseada 

no conhecimento e para a transformação dos sistemas de educação e de formação.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “(…) consolidar ainda mais a formação contínua do pessoal docente, a fim de lhe permitir responder a estes 

desafios.” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “Os docentes e formadores deverão ser incentivados a adaptar os seus métodos de aprendizagem e de ensino por 

forma a ter em conta a evolução das suas funções.” [EF2010 – 1R, p.10] 
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- “Numa escola, mais do que qualquer outro aspecto interno, é a qualidade da formação dos professores que 

verdadeiramente influencia o desempenho dos estudantes.” [EF2010 – 3R, p.5] 

- “(…) os professores devem receber mais apoio, a fim de integrarem [as competências para aprender a aprender] 

de forma mais sistemática nos processos de ensino e aprendizagem e promoverem o espírito de aprendizagem em 

toda a escola.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “A qualidade do ensino e dos órgãos de direcção das escolas constitui o factor mais importante no ambiente 

escolar para explicar o desempenho dos alunos.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - A formação contínua de todos os professores e formadores e dos directores dos estabelecimentos de ensino deve 

dotá-los das competências pedagógicas e de outras competências indispensáveis para o desempenho das funções 

decorrentes desta nova abordagem.” [EF2010 – 4R, p.6] 

 - “Melhorar a qualidade do pessoal docente, dado que é o factor determinante da qualidade dos resultados, incidir 

na qualidade dos professores, atraindo e selecionando os melhores candidatos para o ensino, melhorar o 

desenvolvimento profissional contínuo, aumentando as competências dos professores e reforçando a direção das 

escolas.” [EF2020 – 1R p.17] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “Encontram-se em curso várias iniciativas com o objectivo de reforçar os meios que permitem melhorar, de forma 

significativa, a qualificação e formação dos diferentes agentes e profissionais da educação e formação. Nesta 

categoria ampla são compreendidos não apenas os professores dos ensinos básico e secundário e dos cursos de 

especialização tecnológica (pós-secundários), mas também o pessoal não docente e outros profissionais de 

educação e formação, como por exemplo os profissionais de reconhecimento e validação de competências e os 

formadores dos cursos profissionais e das ofertas de educação e formação de jovens e adultos.” [RN2005, p.21] 

 - “Em termos de formação de professores e formadores, destaca-se o novo perfil do professor/formador que exige 

maleabilidade, capacidade de adaptação à mudança. É de primordial importância a formação para a utilização das 

tecnologias de informação e comunicação, para a necessidade de inovar metodologias e processos de ensino e 

aprendizagem e de adoptar práticas e instrumentos de avaliação diversificados e que contemplem as várias 

dimensões da aprendizagem.” [RN2005, p.32] 

 - “No quadro do IEFP, e integrado no Centro Nacional de Formação de Formadores (CNFF), foi criado o Centro de 

Aprendizagem em Novas Tecnologias (CANT), destinado à formação de formadores, professores e outros 

profissionais da formação e que dá a estes profissionais a possibilidade de utilizar técnica e pedagogicamente o 

hardware e software mais usual, de conceber e produzir individualmente documentação pedagógica simples para 

utilização nas suas acções de formação e de realizar, em equipa, documentos multimédia, com possibilidade de 

produção para aplicação generalizada na formação (…).” [RN2005, p.32] 

 - “(…) a aposta na maior participação dos jovens nas ofertas de formação profissionalizante obriga a que se 

privilegie a formação contínua de professores de formação vocacional, no sentido de facilitar: a adesão ao princípio 

da flexibilização curricular e da organização modular; o sucesso das aprendizagens significativas a nível tanto da 

formação integral dos alunos, como da sua inserção bem sucedida no mundo do trabalho; a relação entre as 

aprendizagens e as necessidades do tecido empresarial, no contexto de uma economia do conhecimento.” 

[RN2005, p.33] 

 - “Programa de formação em matemática para professores (…).” [RN2007, p.2] 
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 - “(…) formação de educadores de infância.” [RN2007, p.11] 

 - “No que concerne a alterações para a promoção da melhoria dos resultados escolares, são objecto de intervenção 

prioritária o Português, através da formação de professores no âmbito do Plano Nacional para o Ensino do 

Português, e a Matemática, no âmbito do Plano da Matemática com intervenções mais alargadas ao nível da 

formação de professores (…). No âmbito das Ciências Experimentais está também em curso formação de 

professores com vista ao desenvolvimento de uma aproximação mais experimental ao ensino das ciências.” 

[RN2007, p.12] 

 - “A alteração do Estatuto da Carreira Docente, entendida como uma oportunidade fundamental para reforçar as 

estratégias de promoção do sucesso, de prevenção do abandono escolar precoce e de melhoria da qualidade das 

aprendizagens, procurando estimular o empenho dos docentes e orientar a sua actividade e a organização da escola 

para resultados reconhecidamente melhores.” [RN2007, p.12] 

 - [Formação dos docentes do 1 º e 2 º ciclos nas áreas da Matemática e das Ciências Experimentais] “(…) o 

contacto com novas metodologias de desenvolvimento dos curricula, resultando uma nova abordagem dos 

conteúdos e no desenvolvimento e consolidação das competências essências ligadas às áreas de formação 

referidas.” [RN2009, p.3] 

 - “Nos últimos anos foram desenvolvidas e generalizadas algumas iniciativas destinadas a apoiar as escolas e os 

professores com o objectivo de assegurar que todos os jovens adquiram as competências necessárias para a vida 

adulta. Entre tais iniciativas, destacam-se as seguintes: i) programa de formação em matemática para professores; 

ii) formação de professores no âmbito das Ciências Experimentais; iii) formação de professores no âmbito do Plano 

Nacional para o Ensino do Português; iv) promoção da utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) nas escolas, como por exemplo através do Programa Competências TIC.” [RN2009, p.7] 

 - “No âmbito da formação inicial de professores destacam-se as seguintes medidas: (1) o novo Regime 

Jurídico de Habilitação Profissional para a Docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário, cujo articulado regulamenta o acesso à docência, que passa a ser conferido exclusivamente pela 

habilitação profissional. (…) a partir do ano lectivo de 2007/2008, a qualificação profissional dos educadores e 

professores do ensino não superior é adquirida através da frequência de cursos superiores que conferem o grau de 

mestre (…). (2) a nova política de formação inicial de professores valoriza especialmente os resultados da 

aprendizagem, a adequação às novas exigências do desempenho docente, a aquisição do conhecimento relativo às 

disciplinas a ensinar, a fundamentação da prática de ensino na investigação e a iniciação à prática profissional em 

contexto escolar.” [RN2009, p.12] 

 - “Com vista à melhoria da qualidade da formação de professores (…) a reorganização da rede de Centros de 

Formação de Associações de Escolas (…) desde o 2 º semestre de 2008, mais de 2/3 das acções de formação 

disponibilizadas passam a ser realizadas por entidades externas, preferencialmente instituições de ensino superior a 

associações profissionais de professores).” [RN2009, p.12] 

 - “No que diz respeito à formação de professores (inicial e contínua) salientam-se as abordagens que 

constam na nova política para as competências e qualificações dos professores, nomeadamente a formação 

multidisciplinar, assegurando que os professores tenham: (1) conhecimento profundo dos conteúdos da sua 

disciplina; (2) conhecimentos de pedagogia; (3) competências adequadas para orientar e apoiar os aprendentes; (4) 

compreensão da dimensão social e cultural da educação.” [RN2009, p.13] 
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 - “Programa da Formação Contínua em Matemática para professores dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.” 

[RN2011, p.52] 

 - “Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para professores do 1 º ciclo.” [RN2011, p.52] 

 - “Promover o desenvolvimento profissional dos professores do 1.º Ciclo e, consequentemente, melhorar as 

aprendizagens das crianças nas cinco competências essenciais enunciadas no Currículo Nacional e posteriormente 

consignadas nos Novos Programas de Português do Ensino Básico: a leitura, a expressão escrita, a compreensão e 

expressão oral e o conhecimento explícito da língua, com a cooperação de Instituições do Ensino Superior com 

responsabilidades na formação inicial de professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB).” [RN2011, p.53] 

 - “Criar um dispositivo de formação que abranja todos os professores de Português e todas as escolas básicas, a 

nível nacional. Pretendeu-se dotar os professores de conhecimentos científicos e didáctico-pedagógicos necessários 

a uma didáctica do Português cientificamente fundamentada e pedagogicamente validada e de acordo com as 

orientações propostas pelo novo Programa de Português para o ensino básico e desta forma melhorar a qualidade 

do ensino e das aprendizagens.” [RN2011, p.53] 

 

Subcategoria: 5. Procedimentos de flexibilização 

Indicador: 5.1. Quais as propostas/medidas de flexibilização? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) concepção de programas adequados para os educandos (…). [PT2002, p.8] 

 - “Promover programas de aprendizagem flexíveis para todos.” [PT2002, p.11] 

 - “Deverão ser desenvolvidos quadros flexíveis e abertos em matéria de qualificações e competências.” [EF2010 – 

1R, p.10] 

 - “(…) compete primordialmente à escola, por via da acção educativa, diligenciar no sentido de promover o sucesso 

formativo de cada jovem, apoiando-o nas suas aspirações e valorizando as suas capacidades.” [EF2010 – 1R, p.10] 

 - “(…) o acesso à educação e formação deve ser aberto a todos os cidadãos, divergindo o seu tratamento em 

função das necessidades de aprendizagem especificas de cada cidadão.” [EF2010 – 2R, p.8] 

 - “A prioridade dada em certos países à promoção de percursos de aprendizagem flexíveis e à transição entre 

diferentes partes do sistema (…).” [EF2010 – 3R, p.2] 

 - “(…) a necessidade de prestar uma atenção redobrada às necessidades individuais de aprendizagem.” [EF2010 – 

3R, p.5] 

 - “Deveriam ser criadas estruturas modelares e flexíveis a fim de facilitar o acesso ao ensino e formação 

profissionais iniciais, a mobilidade e o retorno ao sistema educativo.” [EF2010 – 3R, p.7] 

 - “Os métodos inovadores, como os planos de aprendizagem personalizados (…).” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “(…) criar instrumentos que contribuam para flexibilizar os percursos de aprendizagem entre as diferentes 

componentes dos sistemas de ensino e formação.” [EF2010 – 4R, p.4] 

 - “(…) auxiliar as universidades a conceber currículos e qualificações mais adequados às necessidades do mercado 

de trabalho e dos estudantes em matéria de competências.” [EF2010 – 4R, pp.5-6] 

 - “(…) percursos de aprendizagem mais flexíveis – nomeadamente uma melhor transição entre os diversos sectores 

de educação e formação, maior abertura a formas de aprendizagem não formais e informais (…).” [EF2020, p.3] 
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(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “Relativamente ao ensino básico, a Reorganização Curricular efectuada permitiu o reforço da diferenciação e 

flexibilização pedagógicas e do apoio aos alunos. No que respeita ao ensino secundário, a revisão curricular 

adoptada em 2004 tem como um dos aspectos mais inovadores o aumento da diversidade, flexibilidade e 

permeabilidade dos percursos escolares, no sentido de adequar as respostas educativas às opções e perfis dos 

alunos.” [RN2005, p.20] 

 - “(…) a construção de um modelo coerente de formações profissionalizantes de nível secundário, com vista à 

consolidação de um novo equilíbrio entre, por um lado, a oferta do ensino secundário geral e, por outro, a oferta do 

ensino secundário tecnológico e profissional (…).” [RN2005, p.20] 

 - “(…) no que respeita à formação inicial, deve destacar-se o incremento do ensino profissional e dos cursos de 

formação de dupla certificação, escolar e profissional. Por sua vez, a oferta de educação e formação de adultos 

caracteriza-se por uma grande diversificação, quer ao nível dos promotores e do enquadramento, quer ao nível dos 

percursos formativos, o que evidencia um esforço de adequação aos diferentes públicos adultos, aos seus diversos 

contextos e necessidades de formação, procurando, igualmente motivar a procura.” [RN2005, p.20] 

 - “(…) o processo de flexibilização dos percursos formativos desenvolvidos no âmbito da formação profissional (…) o 

IEFP empreendeu um esforço de transformação, numa primeira fase, de todos esses percursos em estruturas 

curriculares assentes em unidades capitalizáveis e, actualmente, tem vindo a trabalhar no sentido da modularização 

desses percursos, de modo a permitir, designadamente, a certificação progressiva dos adquiridos ao longo da vida 

(…).” [RN2005, p.21] 

 - “(…) construir trajectórias de aprendizagem individuais que valorizem as aquisições de cada pessoa, de promover 

modelos flexíveis de organização da formação (…).” [RN2007, p.16] 

 - “Reforçar a oferta de cursos profissionalizantes para adultos - ao nível do 9 º e do 12 º ano (…). Programação da 

oferta da formação de adultos de dupla certificação ao nível da escolaridade obrigatória.” [RN2007, p.16] 

 - [No ensino secundário] “(…) regulamentação do processo de reorientação do percurso formativo dos alunos, 

através dos regimes de permeabilidade e equivalência entre disciplinas (…).” [RN2009, p.3] 

 - “No âmbito da redefinição de orientações ao nível da organização pedagógica tendo em vista a oferta de 

competências-chave, salienta-se: (i) a definição de mecanismos de recuperação, desenvolvimento e 

acompanhamento de alunos com dificuldades ou em risco de insucesso; (ii) a criação de percursos curriculares 

alternativos para jovens cujo percurso normal compromete a aquisição das competências essenciais; (iii) a definição 

territorial de agrupamentos/escolas com necessidade de intervenção prioritária pela natureza da sua população 

escolar ou da área de implementação, com a necessária disponibilização de recursos.” [RN2009, p.4] 

 - “De modo a assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória a todos os alunos até aos 15 anos de idade 

inclusive, com insucesso escolar repetido, desenvolveram-se, até 2006, Percursos Curriculares Alternativos, com o 

objectivo de flexibilizar dispositivos de gestão de recursos e currículo em escolas com elevadas taxas de insucesso.” 

[RN2009, p.7] 

 - “Os cursos de educação e formação são percursos formativos flexíveis de estrutura modular e duração variável, 

organizados numa sequência de etapas de formação e ajustados aos interesses dos candidatos e às necessidades 

do mercado de trabalho local, cuja conclusão confere certificação de 6, 9 ou 12 anos de escolaridade e nível 1, 2 ou 

3 de qualificação profissional.” [RN2009, p.8] 



 

 711

 - “(…) elevar a formação de base da população activa adulta, pela disponibilização de ofertas de qualificação 

flexíveis, e em particular estruturadas a partir de qualificações flexíveis, e em particular estruturadas a partir das 

competências adquiridas e reconhecidas.” [RN2009, p.9] 

 - “O Programa Mais Sucesso Escolar, apoia as escolas no desenvolvimento e implementação de projectos 

com o objectivo de reduzir as taxas de retenção e de elevar o nível de sucesso no ensino básico (…). O programa 

tem como estratégia de actuação: (i) a constituição e formação de equipas pedagógicas para apoio diferenciado a 

grupos de alunos; (ii) a constituição de assessorias para apoio a alunos com necessidades educativas específicas; 

(iii) a organização de grupos flexíveis de estudantes, com planos específicos de intervenção, recuperação e 

desenvolvimento das aprendizagens, de acordo com o seu nível de conhecimentos; (iv) bem como a organização de 

ofertas formativas complementares.” [RN2011, p.5] 

 - “O recurso a instrumentos utilizados em todos os estabelecimentos de ensino básico para os alunos em risco de 

retenção, a saber: planos de recuperação – actividades concebidas no âmbito curricular e de enriquecimento 

curricular, desenvolvidas na escola ou sob a sua orientação, que contribuam para que os alunos adquiram as 

aprendizagens e as competências consagradas nos currículos em vigor no ensino básico; planos de 

acompanhamento – conjunto das actividades concebidas no âmbito curricular e de enriquecimento curricular, 

desenvolvidas na escola ou sob a sua orientação, que incidam, predominantemente, nas disciplinas ou áreas 

disciplinares em que o aluno retido no ano anterior não adquiriu as competências essenciais, com vista à prevenção 

de situações de retenção repetida.” [RN2011, p.5] 

 - “A implementação e monitorização de turmas com Percurso Curricular Alternativo e o Programa 

Integrado de Educação e Formação, como percursos diferenciados que têm vindo a garantir aos jovens, com 

historial de insucesso e de abandono escolar, a possibilidade de redefinir percursos formativos para concluir o 

ensino básico e/ou o prosseguimento de estudos.” [RN2011, p.5] 

 - “(…) tem igualmente sido feito um grande investimento por parte das IES na criação de percursos flexíveis para a 

entrada no Ensino Superior, nomeadamente através do regime de maiores de 23 anos que tem verificado um 

aumento substancial do número de alunos nos últimos anos.” [RN2011, p.18] 

 - [Alunos da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário] “Garantir e flexibilizar os dispositivos de 

organização e gestão de recursos e currículos destinados a alunos que revelam insucesso escolar repetido ou 

problemas de integração na comunidade educativa.” [RN2011, p.50] 

 - [Para alunos dentro da escolaridade obrigatória com insucesso repetido ou em risco de abandono escolar] 

“Flexibilizar dispositivos de gestão de recursos e currículos em escolas com elevadas taxas de insucesso.” [RN2011, 

p.52] 

 - “Programa Mais Sucesso Escolar – Proporcionar apoio diferenciado aos alunos mediante gestão flexível da 

formação grupos-turma.” [RN2011, p.54] 
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Subcategoria: 6. Procedimentos de uniformização e controlo do conteúdo da aprendizagem 

Indicador: 6.1. Quais as iniciativas que potenciam a uniformização? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - [No ensino superior] “(…) a necessidade de desenvolver critérios e metodologias comuns [para o desenvolvimento 

da garantia de qualidade] (…).” [EF2010 – 1R, p.4] 

- [No ensino superior, até 2005] “(…) a implementação dos cursos de dois ciclos. (…) elaborar um quadro geral de 

qualificações para o Espaço Europeu do Ensino Superior.” [EF2010 – 1R, p.4] 

 - [No que concerne ao ensino e formação profissional] “(…) a Comissão apresentou uma proposta de quadro 

europeu único para a transparência das qualificações e competências (o novo ‘Europass’), que racionaliza os 

instrumentos existentes (…).” [EF2010 – 1R, p.5] 

 - “Foram estabelecidas as bases para a criação de um sistema europeu de transferência de créditos no ensino e na 

formação vocacionais, a fim de promover a mobilidade. Por último, foi também desenvolvido um projecto de 

conjunto de princípios comuns europeus para a validação das competências não formais e informais.” [EF2010 – 

1R, p.5] 

 - “Alguns países (…) já dispõem de uma dimensão europeia ou internacional enquanto parte explícita do currículo 

nacional, outros procuram introduzir as reformas legislativas necessárias nesse sentido.” [EF2010 – 2R, p.6] 

 - “Trabalhar em conjunto para associar os quadros nacionais de qualificações ao quadro europeu de qualificações 

(QEQ) (…).” [EF2020 – 1R, p.17] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “A reorganização curricular, iniciada em 2001, definiu um novo paradigma curricular que pressupõe um 

diferente modo de organizar o processo educativo. (…) Definiu-se, assim, o Currículo Nacional do Ensino Básico 

contemplando as competências a desenvolver e os tipos de experiências educativas que devem ser proporcionadas 

a todos, bem como, as áreas e componentes curriculares.” [RN2009, p.3] 

 - “(…) estabelecimento das novas matrizes para os currículos dos cursos científico-humanísticos de ensino 

secundário (…).” [RN2009, p.3] 

 - [As Metas de Aprendizagem] “Traduzem-se na identificação das competências e desempenhos esperados dos 

alunos, no entendimento que tais competências e desempenhos evidenciam a efectiva concretização das 

aprendizagens em cada área ou disciplina e também as aprendizagens transversais preconizadas nos documentos 

curriculares de referência (…).” [RN2011, p.5] 

 

Indicador: 6.2. Quais as iniciativas que promovem a definição e o controlo do conteúdo da 

aprendizagem? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “Diversos países estão a responder a esta preocupação [o abandono escolar precoce] através da reforma dos 

currículos nacionais e dos programas de estudo, procurando garantir, desta forma, a aquisição de competências 

transversais essenciais para todos (…) e impedir que os jovens – em especial, provenientes de grupos sociais 

desfavorecidos – abandonem precocemente o ensino (…).” [EF2010 – 2R, p.4] 
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 - “(…) definição dos resultados da aprendizagem.” [EF2010 – 3R, p.3] 

 - “(…) actualização dos métodos de avaliação (…).” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “Na sequência dos resultados obtidos por muitos Estados-Membros no estudo PISA 2006, resultados esses que 

foram considerados medíocres, vários países criaram estratégias ou planos de acção para aumentar os níveis das 

aptidões de base, em particular no domínio da leitura, da matemática e das ciências.” [EF2010 – 4R, p.2] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “No que respeita ao ensino básico (1.º ao 9.º ano de escolaridade), procedeu-se a uma ampla reforma dos seus 

currículos e modos de organização e funcionamento, no âmbito da qual se reforçou a importância atribuída à 

aquisição de capacidades de aprender a aprender.” [RN2005, p.18] 

 - “A reorganização curricular a que se procedeu, nos últimos anos, ao nível do ensino básico, teve como elemento 

central a definição de um conjunto de saberes e competências gerais, de carácter estruturante, a desenvolver em 

todas as crianças abrangidas pela escolaridade obrigatória de 9 anos.” [RN2005, pp.18-19] 

 - “A legislação que (…) entrou em vigor em 2001, para além de definir o Currículo Nacional do Ensino Básico, 

contempla ainda os princípios, medidas e implicações de aspectos como o desenvolvimento das competências, a 

avaliação das aprendizagens dos alunos, assim como a organização e a gestão do currículo.” [RN2005, p.19] 

 - “Concretização do novo modelo de avaliação e certificação de manuais escolares, no sentido de garantir a sua 

qualidade e de minorar os encargos que representam para as famílias.” [RN2007, p.4] 

 - [Na educação pré-escolar] “(…) iniciou-se em 2007 uma intervenção que pretende imprimir uma maior qualidade 

às ofertas do ponto de vista dos conteúdos por um lado, e, por outro lado, visa aproximar a educação pré-escolar do 

1.º ciclo do ensino básico assumindo para a mesma, do ponto de vista das orientações curriculares, prioridades 

semelhantes às atribuídas ao ensino básico.” [RN2007, p.11] 

 - “(…) modernização dos curricula tem sido acentuada ultimamente.” [RN2007, p.12] 

 - “(…) está em curso a revisão curricular do 2 º e do 3 º ciclos do ensino básico, tendo em vista promover uma 

ligação e coerência entre os três níveis do ensino básico.” [RN2007, p.12] 

 - “(…) está a ser definido um novo quadro de referência para a formação contínua de professores que visa definir 

não só critérios de financiamento, mas também de avaliação, certificação e creditação em áreas-chave de 

intervenção. Mantêm-se as prioridades de formação sobretudo em áreas relativas às didácticas específicas do 

ensino da matemática, da língua portuguesa e das ciências.” [RN2007, p.12] 

 - “O Projecto Metas de Aprendizagem, insere-se na Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo 

Nacional delineada pelo Ministério da Educação em Dezembro de 2009. Consiste na concepção de referentes de 

gestão curricular para cada disciplina ou área disciplinar, em cada ciclo de ensino não superior, desenvolvidos na 

sua sequência por anos de escolaridade, incluindo ainda metas finais para a Educação Pré-escolar.” [RN2011, p.5] 

 - “(…) a reorganização curricular, naquilo que contribui para a coerência e sequencialidade entre os níveis e ciclos 

de ensino e a articulação destes, a integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o 

elemento regulador do ensino/aprendizagem (…).” [RN2011, p.14] 

 - “Avaliar e certificar os manuais escolares por comissões de peritos ou por entidades especialmente acreditadas 

para o efeito.” [RN2011, p.54] 
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Subcategoria: 7. Procedimentos de vocacionalização 

Indicador: 7.1. Quais as iniciativas de orientação vocacional e quais os seus fins? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) incentivar as crianças e os jovens a ter maior interesse pelas ciências e pela matemática (…).” [PT2002, p.9] 

 - “Aumentar o interesse pela matemática, pelas ciências e pela tecnologia desde uma idade precoce.” [PT2002, 

p.10] 

 - “Motivar, a curto e a médio prazo, mais jovens para que optem por estudos e carreiras no domínio da 

matemática, das ciências e da tecnologia, nomeadamente carreiras de investigação e disciplinas científicas onde há 

falta de pessoal qualificado, numa perspectiva a curto e médio prazo, especialmente através da concepção de 

estratégias de orientação escolar e profissional.” [PT2002, p.10] 

 - “(…) deverão ser tomadas medidas para motivar os jovens, em especial as raparigas, a empreender estudos e 

carreiras científicos e técnicos (…).” [EF2010 – 1R, p.9] 

 - “O papel, a qualidade e a coordenação dos serviços de informação e de orientação deverão ser reforçados de 

modo a apoiarem a aprendizagem em todas as idades e numa variedade estabelecimentos de ensino (…).” 

[EF2010 – 1R, p.10] 

 - “São muitos os estudantes que abandonam o ensino superior. A orientação e o aconselhamento em matéria de 

educação e de possibilidades de carreira, que ajudam a manter a motivação para concluir os estudos, são 

essenciais para evitar e reduzir o risco de abandono escolar.” [EF2020 – 1R, p.12] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “Em Portugal, os sistemas de informação e orientação escolar e profissional são essencialmente assegurados por 

estruturas enquadradas nos ministérios que têm tido a tutela das áreas da educação e do emprego e formação 

profissional. No âmbito da articulação entre estes dois ministérios, tem vindo, cada vez mais, a ser considerado 

fundamental o desenvolvimento integrado dos serviços responsáveis neste domínio que actuam nas escolas, nos 

centros de formação profissional e nos centros de emprego, por forma a apoiar as escolhas escolares e profissionais 

dos jovens e adultos, motivando-os para as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Neste sentido, foram 

já identificados como grandes necessidades, quer a aproximação da informação e orientação profissional ao 

cidadão, quer a criação de serviços integrados de mediação, sobretudo para os grupos de população mais 

desfavorecidos.” [RN2005, pp.19-20] 

 - “A reorganização dos serviços de orientação escolar e vocacional. (…) Esta reorganização irá abranger 

igualmente toda a população da Iniciativa Novas Oportunidades, pelo que se tratarão verdadeiramente de serviços 

de orientação ao longo da vida.” [RN2011, p.5] 

 - “Apoio escolar aos alunos com resultados insuficientes nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática 

e Ciências.” [RN2011, p.20] 

 - “Apoiar o desenvolvimento de Projectos de Escolas que tenham como objectivo central a melhoria das 

aprendizagens e, consequentemente, os resultados em Matemática dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico.” [RN2011, p.52] 
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Subcategoria: 8. Procedimentos de avaliação  

Indicador: 8.1. Quem e como avalia, o quê, e com que finalidades? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “É necessário validar as competências-chave através de instrumentos apropriados.” [PT2002, p.8] 

 - “(…) estratégias de desenvolvimento que visem o desempenho das escolas, não só em matéria de capacidade 

para incentivar os alunos para o estudo das ciências da natureza, das tecnologias e da matemática, mas também 

no ensino destas matérias.” [PT2002, p.10] 

 - “(…) auto-avaliação destinada a melhorar a qualidade da educação ministrada (…).” [PT2002, p.11] 

 - “(…) validação das competências anteriormente adquiridas (…).” [PT2002, p.11] 

 - “Desenvolver meios de validação oficial de experiências de aprendizagem não formal.” [PT2002, p.12] 

 - “(…) sistemas de validação da aprendizagem não formal e informal.” [EF2010 – 3R, p.2] 

 - “Em Portugal, foi criada em 2000 uma rede de âmbito nacional de Centros de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (CRVCC). Actualmente, está em tramitação o processo de validação para cerca de 

250 000 adultos. Os centros procedem à avaliação e validação de competências no que diz respeito a qualificações 

específicas. O processo de certificação inclui um exame por um júri externo e formação complementar, se 

necessário.” [EF2010 – 3R, p.2] 

 - “Há provas crescentes de que a avaliação contribui de forma inegável para uma aprendizagem eficaz e uma maior 

motivação.” [EF2010, 4R, p.3] 

 - “A maior parte dos países recorre actualmente a critérios mínimos e avaliações centralizadas para avaliar a 

aquisição de competências essenciais numa base comparável, pelo menos no ensino geral.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “Convém analisar de forma mais aprofundada e explorar a experiência dos países que optaram por metodologias 

complementares, como avaliações interpares, carteiras de conhecimentos, planos de aprendizagem individual e/ou 

de avaliação escolar e avaliação com base em trabalhos de projecto.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “(…) divisar formas de avaliar e registar as competências, aptidões e atitudes transversais que são pertinentes 

para o acesso ao emprego e a prossecução da aprendizagem.” [EF2010 – 4R, p.6] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “(…) garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de ensino; (…) promover uma 

cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do sistema educativo e dos 

projectos educativos (…).” [RN2005, p.14] 

 - “(…) essa avaliação deverá abranger não só os desempenhos dos alunos, mas também o currículo nacional, os 

educadores e professores, as escolas e os serviços técnicos que as apoiam, segundo critérios de resultados, 

eficiência e equidade.” [RN2005, p.15] 

 - “Em particular no que respeita à avaliação das escolas básicas e secundárias, será lançado um programa 

nacional, devendo a avaliação ter consequências, quer para premiar as boas escolas, quer para torná-las 

referenciais para toda a rede, quer para apoiar, nos seus planos de melhoria, através da celebração de contratos-

programa, as escolas com mais dificuldades.” [RN2005, p.15] 

 - “Reconhecimento e validação das aprendizagens não-formais e informais. O Sistema Nacional de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (Sistema RVCC), destinado a pessoas adultas, maiores 
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de 18 anos, sem a escolaridade básica (…), constitui uma forma de dar oportunidades a todos os cidadãos (e, em 

particular, aos adultos que possuem níveis mais baixos de qualificação escolar e profissional) de verem 

reconhecidas, validadas e certificadas as competências e conhecimentos que, nos mais variados contextos, de 

modo não-formal ou informal, foram adquirindo ao longo do seu percurso de vida.” [RN2005, p.19] 

 - “No que se refere ao 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico [ISCED1), o sistema de avaliação externa dos alunos 

assenta na realização de provas de aferição aplicadas ao universo de alunos dos 4.º e 6.º anos de escolaridade e 

incidem sobre os conteúdos programáticos e as competências consagrados no Currículo Nacional.(…) Apesar de 

não terem qualquer efeito na progressão dos alunos para o ciclo de escolaridade subsequente, o desempenho dos 

alunos nas provas de aferição constitui um elemento informativo, de que os professores e escolas dispõem, para o 

processo de avaliação dos seus alunos. Paralelamente, contribuem para a auto-avaliação e aperfeiçoamento das 

práticas pedagógicas dos professores.” [RN2009, p.14] 

 - “Entre os elementos a considerar na avaliação sumativa no 3.º ciclo do Ensino Básico (ISCED2) incluem-se, 

para além da informação recolhida no âmbito de avaliação sumativa interna, os exames nacionais de Língua 

Portuguesa e de Matemática. A classificação obtida nestes exames, cuja elaboração é da responsabilidade do 

Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE) do ME, representa 30% da classificação final. A avaliação sumativa dá 

origem a uma tomada de decisão sobre o percurso do aluno, nomeadamente sobre a aplicação de medidas 

correctivas do seu percurso escolar ou apoios suplementares. Cabe aos docentes do conselho de turma 

acompanhar de forma sistemática/monitorizar o desenvolvimento e avaliação do desenvolvimento das 

competências, podendo delinear planos de recuperação e de acompanhamento nos casos dos alunos que 

encontram dificuldades em atingir os níveis de competências delineadas para esses alunos.” [RN2009, p.14] 

 - “No ensino secundário (ISCED 3), os exames nacionais têm, à imagem do 3.º ciclo do ensino básico, uma 

função certificadora das aprendizagens e das competências. Este princípio aplica-se, em regra, aos cursos científico-

humanísticos, oferta vocacionada para o prosseguimento de estudos de nível superior.” [RN2009, p.14] 

 - “Ainda no quadro da educação geral, é de referir a introdução de testes intermédios, enquanto instrumentos de 

avaliação disponibilizados pelos Ministério da Educação ao longo do ano lectivo. Têm como objectivos: (i) permitir a 

cada professor aferir o desempenho dos seus alunos por referência a padrões de âmbito nacional, (ii) ajudar os 

alunos a uma melhor consciencialização da progressão da sua aprendizagem, tendo em conta estes padrões e, 

complementares, (iii) assegurar a sua progressiva familiarização com instrumentos de avaliação externa, processo a 

que estarão sujeitos no final do 3.º ciclo, no caso do ensino básico, ou no ano terminal das disciplinas do ensino 

secundário (…). A aplicação dos testes intermédios é facultativa.” [RN2009, p.14] 

 - [A nível da Educação e Formação Profissionais] “A avaliação incide sobre as aprendizagens efectuadas e 

competências adquiridas, de acordo com os referenciais de formação aplicáveis, destinando-se: (i) a informar o 

formando sobre os progressos, as dificuldades e os resultados obtidos ao longo do processo formativo; (ii) identificar 

as dificuldades ou lacunas na aprendizagem individual e insuficiências no processo de ensino-aprendizagem e 

encontrar soluções e estratégias pedagógicas que favoreçam a recuperação e o sucesso dos formandos; e (iii) a 

certificar as competências adquiridas pelos formandos com a conclusão de um percurso. A avaliação faz parte 

integrante do processo formativo e tem como finalidade confirmar os saberes e as competências adquiridas ao 

longo deste processo, compreendendo uma avaliação formativa 
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e uma avaliação sumativa. (…) a avaliação sumativa - intermédia e final – visa servir de base de decisão sobre a 

certificação.” [RN2009, p.15] 

 - “A monitorização do Sistema Educativo e alguns projectos de avaliação externa da eficácia dos mesmos 

realizados no plano interno ou por recurso a organizações internacionais indicia a importância que o Governo 

confere à política de avaliação de resultados na tomada de decisão, incluindo no que se refere às competências 

essenciais.” [RN2009, p.16] 

 - “As provas de aferição no 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico e os exames nacionais no 3.º ciclo do ensino básico 

bem como os exames nacionais do ensino secundário (…) permitem recolher dados relevantes sobre os níveis de 

desempenho dos alunos no que respeita às aprendizagens, apoiando o processo de tomada de decisão 

relativamente ao estabelecimento de políticas destinadas a desenvolver e adequar os currículos à aquisição do grau 

esperado para a aquisição das competências-chave pelos alunos, incluindo as transversais.” [RN2009, p.16] 

 

Subcategoria: 9. Conceitos slogan 

Indicador: 9.1. Qual a divisa que estrutura a política curricular? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) a aprendizagem ao longo da vida como um princípio orientador para a educação e a formação (…).” 

[PT2002, p.4] 

 - “(…) o desenvolvimento dos sistemas de educação e de formação, no contexto de uma aprendizagem ao longo da 

vida e numa perspectiva mundial, tem sido crescentemente reconhecido como factor crucial para o futuro da 

Europa na era do conhecimento.” [PT2002, p.4] 

 - “Fazer da aprendizagem ao longo da vida uma realidade concreta” [EF2010 – 1R, p.1] 

 - “(…) a aprendizagem ao longo da vida é o princípio orientador das políticas de educação e de formação.” [EF2010 

– 1R, p.9] 

 - “As novas necessidades em matéria de aprendizagem ao longo da vida exigem reformas radicais e a aplicação de 

estratégias nacionais verdadeiramente abrangentes, coerentes e concertadas, tendo em conta o contexto europeu.” 

[EF2010 – 1R, p.9] 

 - “A cooperação europeia a desenvolver até 2020 no domínio da educação e da formação deverá ser estabelecida 

no âmbito de um quadro estratégico que englobe os sistemas de educação e de formação no seu todo numa 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Efectivamente, a aprendizagem ao longo da vida deverá ser 

considerada um princípio fundamental subjacente a todo o quadro, o qual deverá incluir a aprendizagem em todos 

os contextos, - formal não-formal e informal – e a todos os níveis: desde a educação pré-escolar e escolar até ao 

ensino superior, educação e formação profissionais e educação de adultos.” [EF2020, p.3] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

- “(…) uma estratégia nacional em matéria de aprendizagem ao longo da vida, apresentada como quadro global de 

referência, de natureza prospectiva e estratégica, para o desenvolvimento dos sistemas de educação e formação 

(…).” [RN2005, pp.17-18] 
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 - “(…) a Estratégia Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida pretende atingir todos os escalões etários e incluir 

todas as formas de educação, de formação e de aprendizagem em meio formal, informal e não-formal, fazendo jus 

à definição de ALV como processo em que cada cidadão aprende ‘do berço ao túmulo’.” [RN2007, p.2] 

 - “(…) promover uma cultura de aprendizagem ao longo da vida (…).” [RN2007, p.15] 

 - “Abertura das escolas ao movimento de Aprendizagem ao Longo da Vida, com grande investimento na 

disponibilização de professores, formadores, mediadores, profissionais de diversa natureza e formação.” [RN2009, 

p.4] 

 - “Portugal, nos últimos anos tem, efectivamente, protagonizado alterações nos sistemas de educação e formação 

que incorporam, em si, uma estratégia de aprendizagem ao longo da vida (ALV). Neste contexto, destaca-se o 

Sistema Nacional de Qualificações, a prossecução e reafirmação das medidas adstritas à iniciativa Novas 

Oportunidades, o Quadro Nacional de Qualificações, as iniciativas no âmbito do ensino pré-escolar, básico e 

secundário e as intervenções no ensino superior.” [RN2011, p.16] 

 

Subcategoria: 10. Referentes conceptuais 

Indicador: 10.1. Quais as lógicas subjacentes à política curricular? 

UNIDADES DE REGISTO 

(TEXTOS POLÍTICOS EUROPEUS) 

 - “(…) existência de laços mais estreitos com a vida activa e a indústria em todo o sistema educativo e de formação 

(…).” [PT2002, p.9] 

 - “Desenvolver o espírito empresarial é importante para os indivíduos, para a economia e para a sociedade em 

geral.” [PT2002, p.14] 

 - “Promover o espírito de iniciativa e a criatividade em todo o sistema de educação e de formação por forma a 

desenvolver o espírito empresarial.” [PT2002, p.14] 

 - “(…) garantir o contributo das universidades para a competitividade, o emprego e o crescimento.” [EF2010 – 2R, 

p.4] 

 - “(…) que as escolas assumam de forma mais explícita, como objectivo inerente à sua missão, a responsabilidade 

de preparar os alunos para o prosseguimento da aprendizagem.” [EF2010 – 4R, p.2] 

 - “(…) abrir as escolas a actividades que ultrapassem o âmbito escolar e envolvam empregadores, organizações de 

juventude, agentes culturais e a sociedade civil.” [EF2010 – 4R, p.3] 

 - “Multiplicam-se os exemplos de promoção do espírito empresarial através da criação de parcerias com empresas 

ou de mini-empresas geridas por estudantes. Os intercâmbios mostram que estas experiências devem ser 

complementadas por acções que incentivem a tomada de iniciativa, a criatividade e a inovação nas escolas.” 

[EF2010 – 4R, p.3] 

 - “Urge desenvolver uma ‘linguagem’ comum que estabeleça a ligação entre os mundos da educação e formação e 

do trabalho, a fim de que tanto os cidadãos como os empregadores possam avaliar com mais facilidade em que 

medida as competências essenciais e os resultados da aprendizagem são pertinentes para as tarefas e as 

profissões em causa, o que virá também facilitar a mobilidade profissional e geográfica dos cidadãos.” [EF2010 – 

4R, p.6] 
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 - “Os desafios decorrentes da evolução demográfica e a necessidade de actualizar e desenvolver periodicamente 

aptidões capazes de dar resposta às alterações da situação económica e social implicam que a aprendizagem se 

desenrole ao longo da vida e que os sistemas de educação e formação se adaptem melhor à mudança e se tornem 

mais abertos ao mundo exterior.” [EF2020, p.3] 

 - “(…) promover neste domínio a adopção de políticas e práticas de educação e formação baseadas em dados 

concretos.” [EF2020, p.4] 

- “No que diz propriamente respeito ao triângulo do conhecimento, deverá ser prestada especial atenção às 

sinergias entre a educação, a investigação e a inovação (…).” [EF2020, p.5] 

 - “(…) os estudos demonstram que a melhoria do nível de ensino pode trazer grandes benefícios a longo prazo e 

gerar crescimento e emprego na União Europeia.” [EF2020 – 1R, p.10] 

(TEXTOS POLÍTICOS NACIONAIS) 

 - “A informação quantitativa e comparativa trabalhada e divulgada no quadro da União Europeia, mas também 

noutras organizações internacionais, designadamente a OCDE, tem tido naturalmente impacto no diagnóstico da 

situação nacional e, como tal, na definição das políticas de educação e formação em Portugal.” [RN2005, pp.6-7] 

 - “Nos últimos anos, no quadro da promoção da qualidade da educação e da formação, tem vindo a ser atribuída 

uma importância crescente à definição e implementação de políticas de avaliação, a diferentes níveis dos sistemas 

educativos e de formação.” [RN2005, p.14] 

 - “(…) a importância fundamental de se estabelecer uma relação estreita entre o PNE [Programa Nacional de 

Emprego] e aquela estratégia [de aprendizagem ao longo da vida], sendo dado um destaque especial à melhoria da 

qualidade da educação básica, à expansão e diversificação da formação inicial de jovens, bem como às medidas 

tomadas e a tomar em matéria de educação e formação de adultos (…).” [RN2005, p.16] 

 - “(…) garantir a qualificação das novas gerações para as exigências do espaço europeu, aumentando a eficiência 

do sistema educativo e combatendo o insucesso escolar e a saída precoce do sistema educativo, enraizando uma 

cultura de avaliação (…).” [RN2007, p.15]
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ANEXO IV 
ESBOÇO DE UMA POTENCIAL POLÍTICA CURRICULAR EUROPEIA 

SUJEITOS EM PROCESSO DE APRENDIZAGEM  
PROPOSTA EUROPEIA 

 Garantir a participação de todos os sujeitos entre os 4 e os 64 anos no sistema de educação e 
formação; 

 Extensão da escolaridade obrigatória a partes do ensino pré-primário; 
 Atrair para o ensino e formação: jovens, adultos, pessoas pouco qualificadas, grupos 

desfavoráveis, migrantes, indivíduos com necessidades educativas especiais e idosos; 
 Formação continua: professores, formadores e responsáveis/dirigentes escolares. 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 

Q
ue

m
 a

pr
en

de
? 

 Universalização da escolarização entre os 5 e os 18 anos; 
 Trazer todos os menores de 18 anos, incluindo aqueles que já estejam a trabalhar, para 

percursos escolares ou de formação profissional; 
 Aumentar o nível de qualificações de jovens e adultos; 
 Alargar a base social de recrutamento do ensino superior. 

PROPOSTA EUROPEIA 

 Sistemas de educação e formação flexíveis, eficazes e abertos ao ambiente que o rodeia; 
 Escolas – comunidades de aprendizagem; 
 Concretização da aprendizagem ao longo da vida através do ensino formal, não formal e informal; 
 Aquisição das competências em instituições educativas não formais e informais reconhecidas; 
 Universidades: abertas a estudantes não tradicionais, oferta de formação contínua, ensino à 

distância, ensino misto e ensino baseado nas TIC. 
(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL O

nd
e 

ap
re

nd
e?

 

 Sistema de educação e formação formal. 
 Centros Novas Oportunidades. 

PROPOSTA EUROPEIA 

 Ensino e aprendizagem centrados nas competências; 
 Conhecimentos básicos de matemática, ciências e tecnologia; 
 Conhecimento de duas ou mais línguas estrangeiras; 
 Dimensão europeia; 
 Oito competências essenciais: Comunicação na língua materna; Comunicação em línguas 

estrangeiras; Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologias; 
Competência digital; Aprender a aprender; Competências sociais e cívicas; Espírito de iniciativa e 
espírito empresarial; Sensibilidade e expressão culturais; 

 Competências-chave: empreendedorismo; criatividade; competências empresariais; inovação; 
aptidões de base em TIC (espírito crítico, noção de risco, considerações de ordem ética e 
jurídica); 

 Ensino e Formação Profissional: competências essenciais transversais; aptidões de base: 
numeracia, literacia, competências linguísticas, tecnologias; 

 Ensino Superior: os resultados devem corresponder às necessidades do mercado. 
(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 

O
 q

ue
 d

ev
e 

ap
re

nd
er

? 

 Integração dos conteúdos referentes às oito competências essenciais nos programas das áreas 
curriculares ao nível do sistema de educação e ao nível da educação e formação profissional; 

 Abordagem às ciências experimentais; 
 Dimensão europeia – presente nos programas de algumas disciplinas e abordada numa nova 

área do currículo “Educação para a Cidadania”; 
 Competências básicas em tecnologia e compreensão digital; 
 Ensino das TIC (da pré-escolar, ensino básico e secundário); 
 Iniciação de uma língua estrangeira no 1.º ciclo; 
 Aprendizagem de uma segunda língua no 3.º ciclo. 
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PROPOSTA EUROPEIA 

 Experiência prática – contacto com a vida profissional, cívica e cultural; 
 Aprendizagem em contexto laboral; 
 Estágios de aprendizagem; 
 Acções voluntárias; 
 Oportunidades de tomar iniciativas em escolas orientadas para os mundos do trabalho, do 

voluntariado, do desporto e cultura; 
 Acções de educação na área do espírito empresarial e auto-emprego; 
 Actividades que fomentam atitudes e capacidades empreendedoras; 
 Actividades extra-curriculares no campo de cultura e desporto. 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 

Q
ua

is
 a

s 
ex

pe
ri

ên
ci

as
 d

e 
ap

re
nd

iz
ag

em
? 

 Actividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo (língua estrangeira, apoio ao estudo, 
educação física e desportiva, educação musical); 

 Área curricular não disciplinar para a cidadania (Pré-escolar, básico e secundário); 
 Programa Nacional de Educação para o Empreendedorismo; 
 Projecto “Um dia na prisão”. 

PROPOSTA EUROPEIA 
 Acesso ao conhecimento de máxima importância numa sociedade do conhecimento; 
 Triângulo do conhecimento – papel fundamental no estimulo ao emprego e ao crescimento. 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 

Q
ua

l o
 p

ap
el

 d
o 

co
nh

ec
im

en
to

? 

 Valorização económica do conhecimento; 
 A inovação transforma o conhecimento em mais-valia permite acelerar a transição para uma 

economia baseada no conhecimento. 
PROPÓSITOS DA APRENDIZAGEM 

PROPOSTA EUROPEIA 
 Vantagens económicas e sociais; 
 Desenvolvimento e realização pessoais, integração social e profissional; 
 Cidadania activa, inclusão social e empregabilidade na sociedade do conhecimento. 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
 Prossecução de percursos académicos, profissionais ou pessoais. 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICO-METODOLÓGICAS 
PROPOSTA EUROPEIA 

 Métodos de ensino e de avaliação conformes à abordagem por competências; 
 Ênfase nas competências e atitudes positivas a par da aquisição de conhecimentos e orientação para as 

aplicações práticas; 
 Desenvolvimento de pedagogias inovadoras e eficazes adaptadas às necessidades de cada discente; 
 Técnicas inovadoras de ensino e aprendizagem baseadas nas TIC; 
 Processos de aprendizagem electrónica (e-Learning) no ensino e formação; 
 Fomentar novas formas de aprendizagem; 
 Melhorar os métodos de ensino em línguas estrangeiras; 
 Abordagem numa perspectiva mais intercurricular das áreas temáticas tradicionais (língua materna, línguas 

estrangeiras, matemática e ciências); 
 Reformar métodos e práticas de ensino que permitam o desenvolvimento de uma cultura científica e 

técnica. 
(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 

 Plano Tecnológico – equipar as escolas com meios tecnológicos; produção de conteúdos educativos 
multimédia; formação de professores; acesso aos TIC por alunos, adultos e professores; 

 Integração das TIC no processo de ensino-aprendizagem; 
 Metodologia de trabalho em torno de aquisição das competências; 
 Plano de Acção para a Matemática e Plano Nacional de Leitura para colmatar défices em literacia de leitura 

e matemática; 
 Ensino e Formação Profissional: estrutura modular, trabalho por/de projecto, abordagem biográfica, 

portefólio reflexivo, trabalho cooperativo, debate de ideias, projectos de empreendedorismo, criação de 
empresas vistuais,… 

PROMOTORES DA APRENDIZAGEM 
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PROPOSTA EUROPEIA 
 Professores e formadores intervenientes fundamentais em quaisquer estratégias que visem estimular o 

desenvolvimento da sociedade e economia; 
 Qualidade da formação dos professores determinante no desempenho dos estudantes e na qualidade dos 

resultados; 
 Formação inicial e contínua na perspectiva de aprendizagem ao longo da vida e de alta qualidade; 
 Preparação para a evolução das funções na sociedade baseada no conhecimento e para a transformação 

dos sistemas de educação e formação; 
 Definição das condições para ser professor ou formador; 
 Sistema de promoção na profissão docente; 
 Atrair e reter os melhores talentos através de estruturas de apoio à carreira; 
 Atrair para a docência e para a formação novos candidatos com experiência profissional noutros domínios; 
 Inclusão das TIC, línguas estrangeiras, dimensão europeia da educação e educação intercultural no plano 

de estudos; 
 Melhorar a preparação profissional e desenvolvimento contínuo; 
 Participação de professores em acções de formação organizadas e levadas a cabo em cooperação com 

empresas; 
 Assegurar um nível de acesso suficiente à profissão docente em todas as disciplinas e em todos os níveis; 
 Dotar professores, formadores e directores de estabelecimentos de competências pedagógicas e outras 

para desempenhar as suas funções de acordo com a abordagem por competências. 
(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 

 Novo Regime Jurídico de Habilitação Profissional para a Docência que regulamenta o acesso à carreira, 
uma nova política de formação inicial de professores que valoriza os resultados da aprendizagem, 
adequação às novas exigências do desempenho docente, a aquisição do conhecimento relativo às 
disciplinas a ensinar, fundamentação da prática de ensino na investigação e iniciação à prática profissional 
em contexto escolar; 

 Formação inicial e contínua: conhecimento profundo dos conteúdos da disciplina, conhecimentos de 
pedagogia, competências adequadas para orientar e apoiar os aprendentes; 

 Alteração do Estatuto da Carreira Docente considerada uma oportunidade para reforçar as estratégias de 
promoção do sucesso, de prevenção do abandono escolar precoce e de melhoria da qualidade das 
aprendizagens, para estimular o empenho dos docentes e orientar a sua actividade e a organização da 
escola para resultados melhores; 

 Formação contínua voltada para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, a inovação de 
metodologias e processos de ensino e aprendizagem e de práticas e instrumentos de avaliação 
diversificada; 

 Promoção dos resultados escolares em Português e Matemática no âmbito de Plano de Formação para 
docentes dessas áreas.  

PROCEDIMENTOS DE FLEXIBILIZAÇÃO 
PROPOSTA EUROPEIA 

 Acesso à educação e formação aberto a todos os cidadãos, divergindo o tratamento em função das 
necessidades de aprendizagem específicos; 

 Compete à escola promover o sucesso formativo de cada jovem; 
 Concepção de programas adequadas para os educandos; 
 Programas de aprendizagem flexíveis; 
 Educação e Formação Profissional – quadros flexíveis e aberto em matéria de qualificações e 

competências; 
  Flexibilizar os percursos de aprendizagem entre as diferentes componentes dos sistemas de ensino e 

formação; 
 Percursos de aprendizagem flexíveis: melhor transição entre os diversos sectores de educação e formação;  
 Ensino e formação de jovens e adultos: criar estruturas modulares e flexíveis a fim de facilitar o aceso ao 

ensino e formação profissionais iniciais, a mobilidade e o retorno ao sistema educativo; 
 Ensino superior: currículos e qualificações mais adequados às necessidades do mercado de trabalho e dos 

estudantes em matéria de competências; 
 Necessidade de prestar atenção redobrada às necessidades individuais de aprendizagem; 
 Métodos inovadores com planos de aprendizagem personalizados. 
 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
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 Reorganização curricular no ensino básico contempla o reforço da diferenciação e flexibilização 
pedagógicas; 

 Revisão curricular adoptada em 2004 no ensino secundário – aumenta a diversidade, flexibilidade e 
permeabilidade dos percursos escolares no sentido de adequar as respostas educativas às opções e perfis 
dos alunos; 

 Ensino básico – Planos de Recuperação para alunos em risco de retenção e Planos de Acompanhamento 
para a prevenção de situações de retenção repetida; 

 Percursos Curriculares Alternativos – para prevenir abandono escolar ou insucesso repetido de alunos com 
15 anos inclusive; 

 Ensino secundário – formações profissionalizantes; 
 Reorientação do percurso educativo dos alunos através dos regimes de permeabilidade e equivalência entre 

disciplinas; 
 Ensino e Formação Profissional – cursos de dupla certificação escolar e profissional; 
 Educação e Formação de Adultos – diversificação e adequação aos diferentes públicos adultos, aos seus 

diversos contextos e necessidades de formação, construção de trajectórias de aprendizagem individuais que 
valorizem as aquisições de cada pessoa; 

 Cursos de educação e formação para jovens – percursos formativos flexíveis de estrutura modular e 
duração variável ajustados às necessidades do mercado de trabalho local; 

 Ensino superior – criação de percursos flexíveis de acesso, através do regime de maiores de 23 anos. 
PROCEDIMENTOS DE UNIFORMIZAÇÃO 

PROPOSTA EUROPEIA 
 Ensino Superior – Processo de Bolonha (implementação dos cursos de dois ciclos, quadro geral 

de qualificações para o Espaço Europeu do Ensino Superior, desenvolvimento de critérios e 
metodologias comuns num quadro sistema de garantia da qualidade; 

 Ensino e Formação Profissional: Quadro europeu único para a transferência das qualificações e 
competências, sistema europeu de transferência de créditos no ensino e formação vocacionais a 
fim de promover a mobilidade, princípio comum para a validação de competências não formais e 
informais, associação dos quadros nacionais de qualificações ao quadro europeu de 
qualificações; 

 Introdução de dimensão europeia ou internacional no currículo nacional. 
(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
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 2001 – Reorganização curricular no ensino básico: Currículo Nacional (define competências a 
desenvolver, tipos de experiências educativas, áreas e componentes curriculares); 

 Ensino secundário – estabelecimento de matrizes para os currículos dos cursos científico-
humanísticos; 

 2009 – Projecto Metas de Aprendizagem – identificação de competências e desempenhos 
esperados, as quais evidenciam a efectiva concretização das aprendizagens. 

PROPOSTA EUROPEIA 
 Currículos nacionais e programas de estudo definem a aquisição das competências transversais 

essenciais para todos; 
 Definição de resultados de aprendizagem no ensino superior; 
 Actualização dos métodos de avaliação; 
 Estratégias ou planos de acção para aumentar os níveis das aptidões de base em particular no 

domínio da leitura, matemática e ciências. 
(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
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 Currículo Nacional do Ensino Básico: contempla princípios, medidas, desenvolvimento das 
competências, avaliação das aprendizagens, organização e gestão do currículo; define um 
conjunto de competências gerais de carácter estruturante; integração do currículo e da avaliação, 
assegurando que esta constitua um elemento regulador do ensino/aprendizagem; 

 Educação pré-escolar – orientações curriculares; 
 Projecto Metas de Aprendizagem – concepção de referentes de gestão curricular para cada 

disciplina ou área disciplinar, em cada ciclo de ensino não superior, desenvolvidos na sua 
sequência por anos de escolaridade, incluindo ainda metas finais para a Educação Pré-escolar; 

 Modelo de avaliação e certificação de manuais escolares por peritos ou entidades acreditadas 
para o efeito; 

  Novo quadro de referência nacional para a formação contínua de professores – define 
financiamento, avaliação, certificação, creditação e áreas chave de intervenção. 
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PROCEDIMENTOS DE VOCACIONALIZAÇÃO 

PROPOSTA EUROPEIA 
 Aumentar o interesse pelas matemáticas, pelas ciências e pela tecnologia desde uma idade precoce; 
 Motivar as raparigas para empreender estudos e carreiras científicas e técnicas; 
 Estratégias de orientação escolar e profissional que motivem os mais jovens a optar por estudos e carreiras 

nos domínios da matemática, das ciências e da tecnologia, nomeadamente carreiras de investigação e em 
disciplinas onde haja falta de pessoal qualificado; 

 Os serviços de orientação escolar e profissional devem apoiar a aprendizagem em todas as idades e numa 
variedade de estabelecimentos de ensino; 

 No ensino superior aconselhamento em matéria de educação e de possibilidades de carreira que ajudem a 
manter a motivação para concluir os estudos e reduzir o risco de abandono escolar. 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
 Serviços de orientação escolar e profissional que actuem nas escolas, nos centros de formação profissional 

e nos centros de emprego com o propósito de apoiarem as escolhas escolares e profissionais de jovens e 
adultos e motivá-los para a aprendizagem ao longo da vida; 

 Apoio escolar aos alunos com resultados insuficientes em língua materna, matemática e ciências. 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

PROPOSTA EUROPEIA 
 A avaliação contribui para uma aprendizagem eficaz e uma maior motivação; 
 Desenvolver estratégias que visam o desempenho das escolas, quer ao nível da capacidade para incentivar 

para o estudo das ciências, das tecnologias e da matemática, quer ao nível do ensino dessas matérias; 
 Validar as competências-chave através de instrumentos apropriados; 
 Divisar formas de avaliar e registar as competências, aptidões e atitudes transversais que são pertinentes 

para o acesso ao emprego e prossecução da aprendizagem; 
 Desenvolver meios de validação oficial de experiências de aprendizagem não formal e informal. 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
 A avaliação garante a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de ensino; 
 Promover uma cultura de melhoria continuada da organização, do funcionamento e dos resultados do 

sistema educativo e dos projectos educativos; 
 A avaliação deverá abranger o desempenho dos alunos, o currículo nacional, os educadores e professores, 

as escolas e os serviços técnicos, segundo critérios de resultados, eficiência e eficácia; 
 Avaliação das escolas para premiar as boas e apoiar as que registem mais dificuldades; 
 Monitorização do Sistema Educativo e projectos de avaliação externa de eficácia dos mesmos realizados no 

plano interno ou por recurso a organizações internacionais; 
 Utilização dos resultados da avaliação na tomada de decisão; 
 Avaliação dos alunos do 4.º e 6.º anos – provas de aferição, permite o aperfeiçoamento das práticas 

pedagógicas dos professores; 
 Avaliação dos alunos do 9.º ano – exames nacionais a Língua Portuguesa e Matemática – influi na tomada 

de decisão do percurso do aluno e certifica aprendizagens; 
 Testes Intermédios – aferir o desempenho dos alunos por referência a padrões de âmbito nacional e 

assegurar a progressiva familiarização com instrumentos de avaliação externa; 
 Avaliação do 12.º ano (cursos cientifico-humanísticos – exames nacionais – função certificadora das 

aprendizagens e das competências; 
 A avaliação dos alunos permite ainda recolher dados relevantes sobre os níveis de desempenho dos alunos 

no que respeita às aprendizagens, apoiar o processo de tomada de decisão relativamente ao 
estabelecimento de políticas destinadas a desenvolver e adequar os currículos à aquisição do grau 
esperado para a aquisição das competências-chave pelos alunos, incluindo as transversais; 

 Ensino e Formação Profissional – incide sobre as aprendizagens efectuadas e competências adquiridas – 
certifica as competências adquiridas;  

 Validação das competências adquiridas na aprendizagem não formal e informal através do Sistema 
Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação das Competências. 
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CONCEITO SLOGAN 

PROPOSTA EUROPEIA 
 Aprendizagem ao longo da vida é o princípio orientador das políticas de educação e de formação; 
 A aprendizagem ao longo da vida considerada princípio fundamental, deverá incluir a aprendizagem em 

todos os contextos – formal, não formal e informal – e a todos os níveis: desde a educação pré-escolar e 
escolar até ao ensino superior, educação e formação profissionais e educação de adultos. 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
 Promover uma cultura de aprendizagem ao longo da vida; 
 Estratégia Nacional em matéria de aprendizagem ao longo da vida: quadro global de referência, de natureza 

prospectiva e estratégica que pretende atingir todos os escalões etários, incluir todas as formas de 
educação, de formação e de aprendizagem em meio formal, informal e não formal. 

REFERENTES CONCEPTUAIS 
PROPOSTA EUROPEIA 

 Os desafios decorrentes da evolução demográfica e a necessidade de actualizar e desenvolver 
periodicamente aptidões capazes de dar resposta às alterações de situação económica e social implicam 
que a aprendizagem se desenrole ao longo do tempo de vida e que os sistemas de educação e formação se 
adaptem melhor à mudança e se tornem mais abertos ao mundo exterior; 

 Adopção de políticas e práticas de educação e formação baseadas em dados concretos; 
 Missão das escolas: preparar para o prosseguimento da aprendizagem; 
 Desenvolver uma linguagem que estabeleça a ligação entre os mundos de educação e formação e do 

trabalho; 
 Laços mais estreitos com a vida activa e a indústria em todo o sistema de educação; 
 Promover o espírito empresarial é importante para os indivíduos, para a economia e para a sociedade em 

geral; 
 Promover o espírito de iniciativa e a criatividade em todo o sistema de educação e de formação por forma a 

desenvolver o espírito empresarial; 
 Melhoria do nível de ensino pode trazer grandes benefícios a longo prazo e gerar crescimento e emprego na 

União Europeia; 
 Sinergias entre educação, investigação e inovação. 
 

(RE)CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL 
 Informação quantitativa e comparativa no quadro da União Europeia e da OCDE tida em conta no 

diagnóstico nacional e na definição das políticas de educação e formação; 
 Definição e implementação de políticas de avaliação, a diferentes níveis dos sistemas educativos e 

nacionais; 
 Relação estreita entre o Programa Nacional de Emprego e a Estratégia de Aprendizagem ao Longo da Vida, 

sendo dado destaque especial à melhoria da qualidade da educação básica, à expansão e diversificação da 
formação inicial de jovens e educação e formação de adultos; 

 Garantir a qualificação das novas gerações para as exigências do espaço europeu, aumentando a eficiência 
do sistema educativo e combatendo o insucesso escolar e a saída precoce do sistema educativo, 
enraizando uma cultura de avaliação. 
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