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O reforço da qualificação da população consti-

tui um dos principais desafios estratégicos 

que orienta as prioridades definidas para o 

próximo período de programação financeira e 

são um referencial central das políticas comu-

nitárias, designadamente, dos fundos estrutu-

rais para 2014—2020. Essas prioridades ins-

crevem-se de forma muito clara na Estratégia 

Europa 2020, onde se reconhece a educação 

e a formação como fatores fundamentais do 

“desenvolvimento inteligente” e do 

“desenvolvimento inclusivo”. A sua importân-

cia traduz-se na identificação de metas para a 

Europa e para todos os estados membros e 

suas regiões no horizonte 2020, a saber: 

Reduzir a taxa de abandono escolar para 

menos de 10% e garantir que 40% da popu-

lação entre os 30-34 anos possua um diploma 

de ensino superior.  

Nas últimas décadas, Portugal tem feito um 

enorme esforço de qualificação escolar da 

população, que  se  traduziu,  não  só  na   

melhoria do parque escolar e do aumento do 

ensino profissional, como numa maior oferta 

em formação de adultos e de aprendizagem 

ao longo da vida, e do prolongamento da 

escolaridade obrigatória até ao 12ºano.  

Contudo, o País e a Região de Lisboa conti-

nuam a apresentar défices estruturais de for-

mação e qualificação da população que exi-

gem uma continua e significativa aposta na 

resolução dos problemas que têm impedido a 

convergência para os atuais padrões da União 

Europeia, nomeadamente o défice de qualifi-

cações da população ativa e os níveis de insu-

cesso e abandono escolares.  

A Folha Informativa N.º5 do Observatório pro-

cura sintetizar a evolução recente e a atual 

situação do Sistema de Ensino e Formação na 

Região de Lisboa.  
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A estrutura de qualificação da população por-

tuguesa melhorou significativamente durante 

a última década. Na Região de Lisboa a quali-

ficação da população ativa, em 2013, apresen-

tava um peso relativamente elevado de popu-

lação com ensino superior (28,4%), quando 

comparado com a média nacional (20,4%), e 

a proporção de indivíduos com 15 e mais anos 

sem nenhuma qualificação era mais baixa que 

a registada no país, respetivamente 1,7% e 

2,8%. A qualificação dos recursos humanos da 

Região, a par de uma forte concentração de 

equipamentos de ensino superior e de centros 

de investigação, revelam uma concentração 

de recursos humanos e de ensino relevantes 

para a economia do conhecimento.  

Figura 1 - % de população ativa por nível de 

escolaridade mais elevado completo (2013) 

Num olhar sobre os níveis de qualificação e a 

inserção no mercado de trabalho, a Região 

revela uma relação positiva entre qualificação 

e emprego, tendo em conta o facto de a popu-

lação empregada com nível de ensino superior 

(30,8%) ser mais elevada do que nos restan-

tes níveis de ensino e bastante superior à do 

país (21,3%) 

Apesar de a Região apresentar níveis de popu-

lação com escolaridade até ao secundário 

superiores ao nacional e um nível elevado de 

população com ensino superior, os níveis 

intermédios de formação - geralmente mais 

técnico e profissional – continuam a ser prete-

ridos, para além de haver alguma desadequa-

ção das formações ao mercado de trabalho, 

como é patente nos níveis elevados de desem-

prego dos jovens licenciados.  

Figura 2 - % de população empregada por 

nível de escolaridade mais elevado completo 

(2013) 

O Sistema de Ensino e Formação na Região de Lisboa  



Figura 4 - Alunos matriculados, por nível de educação e 

ensino, segundo o ano letivo  
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A Região de Lisboa concentra 30% dos desempregados do país, atingindo em 2013 uma taxa de 

desemprego de 18,5%. Os mais afetados pelo desemprego são os que não têm a escolaridade obri-

gatória, com uma taxa de 22,7%. No entanto, a taxa de desemprego da população ativa com ensino 

superior completo, ainda que significativa, foi de 11,4%, ligeiramente abaixo da média nacional 

(12,9%). Tendo em conta o escalão etário, a população entre os 15 e os 24 anos, é a mais afetada, 

com uma taxa de desemprego na ordem dos 45,5%. Estes dados vêm reforçar a necessidade de 

uma maior aposta na qualificação da população e numa maior articulação com as necessidades do 

mercado de trabalho. 
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Figura 3 - População empregada segundo a profissão 

principal (2011) 

Profissão 

Portugal Região de Lisboa 

% % 

% face 

ao total 

nacional 

População empregada 

(total) 
100 100 25 

Quadros superiores 

(Administração públi-

ca e empresas) 

6,2 6,7 27,6 

Especialistas/

Profissões científicas 

e intelectuais 

14,2 20,8 37,3 

Quadros médios 

(profissionais de nível 

intermédio) 

8,8 9,8 28,4 

Pessoal administrativo 

e similares 
8,3 12,4 38,3 

Pessoal dos serviços e 

vendedores 
16,2 18,3 28,7 

Restantes trabalhado-

res qualificados e for-

ças armadas 

34,6 18,6 13,7 

Trabalhadores não 

qualificados 
11,7 13,4 29,2 

Atualmente coloca-se o enfoque na qualifica-

ção científica e tecnológica como uma pedra 

basilar do desenvolvimento. Tendo em conta 

os escalões profissionais da população 

empregada, a Região de Lisboa concentrava 

no seu território, em 2011, 27,6% dos qua-

dros superiores do país e 37,3% de especia-

listas em profissões científicas e intelectuais. 

No entanto, apresenta um número ainda 

relativamente baixo de quadros médios 

(9,8% do total da população empregada na 

Região), a que está associado um fraco 

investimento da Região em formação de 

nível médio pós-secundário, em especial cur-

sos de curta duração.  

Podem apontar-se alguns elementos positi-

vos, como o aumento da oferta de ensino 

pré-escolar e do número de alunos, mas 

existem ainda frágeis níveis de investimento 

na frequência do ensino até à escolaridade 

obrigatória, com um número reduzido de 

alunos a frequentar o ensino básico do 3º 

ciclo e do secundário, com uma perda signifi-

cativa de alunos dos 9º para os 12º anos. 

Com poucos alunos no último ano do ensino 

secundário, e com uma taxa de retenção na 

ordem dos 25%, o decréscimo de alunos no 

ensino superior pode começar a verificar-se. 

No período em análise, o ensino superior 

registou um crescimento de apenas 5%.   



Figura 6 - Educação de adultos: % de matriculados no Ensi-

no Recorrente/Formações Modulares, RVCC e Cursos EFA 

por nível de ensino, em % (2011/2012) 
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Ao falar-se em “recursos humanos” é importante considerar não apenas a mera qualificação da 

mão-de-obra mas o conjunto de capacidades culturais, técnicas e organizacionais que um conjunto 

de cidadãos dispõe e que são transversais a todas as atividades da vida coletiva. Nem todas essas 

capacidades se aprendem nas estruturas formais de ensino e, hoje, a valorização da formação ao 

longo da vida e dos processos de certificação de competências são bem sintoma da diversidade de 

formas e percursos de aprendizagem.  

Figura 5 - Educação de adultos: N.º de matriculados por 

nível de educação e ensino (Total Ensino Recorrente, 

RVCC, Cursos EFA, Formações Modulares)  
Para aqueles que não frequentaram ou não 

completaram os seus estudos em idade 

própria (adultos/maiores de 18 anos) e 

que querem aumentar as suas qualifica-

ções e nível de educação, podem-no fazer 

através dos cursos EFA, RVCC, formações 

modulares, ou ensino recorrente. Tendo 

em conta o nível de ensino, destaca-se um 

número significativo de adultos a frequen-

tar o ensino básico 3º ciclo e o ensino 

secundário. Sendo de salientar o aumento 

nos últimos 3 anos letivos em todos os 

ciclos de ensino, com destaque para o 2º 

ciclo, cuja frequência aumentou mais de 

50%. 

No ano letivo 2011/2012, encontravam-se 

matriculados 12.208 adultos em cursos 

EFA, 16.565 em processos RVCC e 3.454 

em formações modulares e de ensino 

recorrente em toda a Região de Lisboa.  
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No que diz respeito à formação profissional, 

regista-se um aumento da participação em cur-

sos profissionais no ensino secundário nos últi-

mos anos, atingindo no ano letivo de 2011/ 

2012, 27,4% do total de alunos matriculados. A 

estes números acresce uma percentagem signi-

ficativa (7,7%) de alunos inscritos em cursos 

CEF.  

A taxa de participação em cursos de dupla cer-

tificação nas modalidades do ensino secundário 

orientadas para jovens, de acordo com os 

dados do INE, rondou os 38% no ano letivo de 

2010/2011 na Região de Lisboa. Estes dados 

revelam a importância crescente que a forma-

ção profissional tem no contexto escolar e um 

aumento significativo da sua procura por parte 

dos mais jovens. 

Figura 9 - Taxa de abandono precoce de educação e 

formação (Série 1998 e Série 2011 - %)  A taxa de abandono precoce de educação e for-

mação, apesar de ter diminuído 4,4 pontos per-

centuais nos últimos 3 anos, era em 2013 de 

18,3%, ligeiramente inferior à média nacional 

(19,2%), mas ainda muito superior à média 

europeia (12,8%).  

Figura 7 - % de alunos matriculados no 

ensino secundário por modalidade de 

ensino na Região de Lisboa  

Figura 8 - Taxas de conclusão por modalidade de 

ensino  
As taxas de conclusão no ensino estão ainda 

muito aquém do desejado: cerca de 40% dos 

alunos no ensino secundário regular não termi-

nam os seus estudos. Apesar de uma ligeira 

quebra, no período em análise, na maioria das 

modalidades de ensino de nível secundário, 

regista-se uma melhoria da taxa de conclusão 

no ensino artístico especializado, sendo, na 

Região de Lisboa, a modalidade de ensino com 

melhor aproveitamento. O ensino profissional 

revela ainda taxas de conclusão baixas, não 

ultrapassando os 56% no ano letivo de 

2011/2012 

O Sistema de Ensino e Formação na Região de Lisboa  



6 

Figura 10 - Estabelecimentos de ensino e formação na Região de 
Lisboa com ensino profissional (2013) 

Figura 11 - Alunos matriculados em cursos profissionais 
por área de formação (ano letivo 2011/12)  

No que respeita às principais áreas de 

formação no ensino secundário, e 

tendo em conta os alunos matricula-

dos no ano letivo de 2011/2012, 

regista-se um predomínio das ciências 

informáticas (17%) e da hotelaria e 

turismo (13%), seguindo-se das 

áreas de apoio social (9%) e dos 

audiovisuais e média (9%). Cursos 

mais técnicos na área das metalome-

cânicas, construção e reparação de 

veículos, eletrónica e automação, e 

indústria dos materiais, continuam a 

representar uma pequena parte no 

universo da formação profissional.  

Apesar de uma evolução positiva ao nível do Sistema de Educação/Formação nos últimos dez anos, 

persistem alguns constrangimentos. Identificam-se  debilidades na oferta e procura de ensino pro-

fissional e tecnológico, bem como a existência de um desfasamento entre a oferta de ensino e for-

mação profissional e as necessidades de mercado, com impacto direto na insuficiência de quadros 

especializados de nível médio. 

O ensino profissional encontra-se dis-

tribuído por duas tipologias de esta-

belecimentos, as Escolas Profissionais 

e as Escolas Secundárias com Ensino 

Profissional. 

Quanto às escolas profissionais, exis-

tem na Região de Lisboa 49 estabele-

cimentos, nos quais estiveram inscri-

tos em 2011/2012 cerca de 14 mil 

alunos, com maior incidência no con-

celho de Lisboa.  

Com o alargamento do ensino profis-

sional, com dupla certificação, às 

escolas secundárias públicas, a rede 

pública de ensino profissional superou 

a rede privada em 2008. Hoje, exis-

tem na Região de Lisboa, 98 escolas 

de ensino secundário com cursos pro-

fissionais, cobrindo todos os municí-

pios, com predominância dos conce-

lhos situados na primeira coroa da 

AML. 
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Os CET (Cursos de Especialização Tecnológica) 

são formações pós-secundárias  não superiores 

que preparam os jovens para uma especialização 

científica ou tecnológica numa determinada área 

de formação e que conferem o nível 5 de qualifi-

cação do QNQ, com a duração aproximada de um 

ano. Os Cursos de Especialização Tecnológica 

funcionam em estabelecimentos de ensino públi-

cos e privados, sendo na sua maioria administra-

dos em estabelecimentos de ensino superior. Dos 

661 alunos a frequentar  CET na Região no ano 

letivo de 2011/2012, 25% faziam-no em Univer-

sidades e 75% em Politécnicos. Tendo em conta 

as áreas de formação e educação, destaca-se cla-

ramente os cursos de engenharia, indústrias 

transformadoras e construção (43%), seguindo-

se da área dos serviços (28%). 

Figura 12 - Conclusões em cursos profissionais 
por área de formação (ano letivo 2011/12)  

Figura 14 - Inscritos em CET por área de edu-
cação e formação (ano letivo 2011/2012) 

Apesar do investimento e dos financiamentos dedicados à educação e à formação nos últimos anos, 

as fragilidades identificadas no sistema de ensino devem conduzir a um repensar de estratégias de 

modo a tornar mais eficazes os programas e as políticas de educação e formação.  

 

Se tivermos em conta as conclusões em cursos 

profissionais no ano letivo de 2011/2012, destaca

-se claramente uma preponderância, com mais de 

50% do total de alunos formados, repartidos 

pelas áreas das ciências informáticas (18%), da 

hotelaria e restauração (13%), dos serviços de 

apoio a crianças e jovens (12%) e do comércio 

(10%).  

 

 

 

Quanto ao ensino superior, e apesar do ligeiro 

crescimento do número de alunos nos últimos 

anos , a oferta  continua a incidir na área das 

Ciências Sociais, Comércio e Direito, com predo-

minância das Ciências Empresariais. Esta realida-

de reflete-se na formação dos nossos jovens, 

onde grande parte conclui o ensino superior com 

diploma nas áreas da Ciências Sociais, Comércio 

e Direito (35%), Saúde e Proteção Social (18%) e 

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Cons-

trução (17%).   

Figura 13 - Diplomados no ensino superior por 
área de educação (ano letivo 2011/12)  
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Fontes: INE - Inquérito ao Emprego; Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação; Inquérito ao 

Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior, DGEEC/MEC; Alunos matriculados e conclu-

sões, DGEEC/MEC; Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo/CCDR-LVT. 

 

CF—Os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de educação (para quem já concluiu 

o 9.º ano de escolaridade), caracterizado  por uma forte ligação com o mundo profissional. A aprendizagem 

realizada nestes cursos valoriza o desenvolvimento de competências para o exercício de uma profissão, em 

articulação com o setor empresarial local e dão equivalência ao 12ºano. Existem hoje cerca de 39 áreas de 

formação; 

CEF - Cursos de Educação e Formação. São uma oportunidade para os jovens concluírem a escolaridade 

obrigatória. Dão certificado de competências escolares e uma certificação profissional de nível 1, 2 ou 4 de 

qualificação do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ); 

EFA - Cursos de Educação e Formação de Adultos. São uma oferta de educação e formação para adultos, 

com idade igual ou superior a 18 anos, que pretendam elevar as suas qualificações.  Permitem completar o 

1º, 2º, 3º ciclo do ensino básico ou o ensino secundário ou obter uma certificação profissional (dupla certifi-

cação); 

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Permite certificar os conhecimentos e 

as competências profissionais resultantes da experiência que a pessoa adquiriu em diferentes contextos ao 

longo da sua vida. Certificado de Qualificações que atesta o nível 2 ou 4 de qualificação do QNQ e concluir 

em simultâneo a certificação escolar correspondente. 
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