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Finalidades

Prosseguir a trajectória de Convergência 
acelerada com os padrões europeus

Promover o acesso de todos, jovens e 
adultos, a oportunidades de qualificação

Criar uma Sociedade de Aprendizagem 
ao longo e em todos os contextos de vida 
dos cidadãos



Objectivos Estratégicos

1. Dar resposta à procura actual de qualificações e ao 
potencial de crescimento que essa procura ainda possui, 
ajustando a oferta a segmentos específicos da 
população mais resistentes  (são ainda cerca de 3 
milhões os portugueses com menos do que o ensino 
secundário e dois milhões os que possuem habilitações 
abaixo do 9º ano de escolaridade); 

2. Consolidar e alargar a oferta e a procura de vias 
vocacionais para jovens; 

3. Desenvolver novas e mais flexíveis oportunidades de 
acesso a actividades de aprendizagem ao longo da vida;

4. Contribuir para a modernização do tecido económico.



Principais metas para o período 2011-2015

Meta Geral: Aumentar em 2,5 anos a escolaridade média da 
população

Metas no Eixo Jovens
•Assegurar uma taxa de escolarização de 95% dos jovens até aos 18 anos a 
partir do ano lectivo 2013/2014;
•Acrescentar em 20.000 os alunos a frequentar cursos profissionais ou outros 
cursos vocacionais de nível secundário face ao valor verificado em 2010/2011
•Crescer em 10% o número de alunos a frequentar cursos de dupla certificação 
em sectores ligados a novas qualificações para novas áreas de crescimento do 
emprego 
•Redução do abandono escolar precoce para 10%, mantendo um decréscimo de 
5 pontos percentuais ao ano nos próximos 4 anos
•Aumentar a taxa de empregabilidade dos jovens após 6 da conclusão de um 
cursos de dupla certificação de nível secundário para 80%



Principais metas para o período 2011-2015

Metas no Eixo Adultos

•Certificar um milhão de portugueses, com a seguinte distribuição:
350.000 com uma certificação escolar de nível básico;
300.000 com uma certificação escolar de nível secundário;
350.000 certificados em cursos de dupla certificação

•Atingir um número médio igual ou superior a 200 horas de formação 
certificada por formando

•Assegurar o crescimento da taxa de participação em actividades de 
aprendizagem ao longo da vida, de modo a atingir a média europeia em 
2015

•Reduzir de 50% para 25% os inquiridos situados no nível 1 da escala 
PIAAC e crescer para 15% no nível 5



Estratégia Renovada

Uma dupla tarefa

Sustentar o “movimento social” de procura de qualificações por parte dos 
diplomados no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades numa lógica de 
aprendizagem ao longo da vida e da formação contínua; 

Mobilizar novos públicos para o aumento das respectivas qualificações, 
atendendo à especificidade de certos segmentos da população, como os 
empresários; trabalhadores empregados e desempregados (jovens e 
adultos) com necessidades de reconversão profissional; jovens adultos 
próximos da conclusão do ensino secundário; imigrantes; trabalhadores 
do sector primário e pessoas analfabetos (literais ou funcionais)



Estratégia Renovada

Atender a diversidade e estimular a procura de 
qualificações, promover incorporação das competências no 
mercado de trabalho

• Continuar a disponibilizar as medidas que provaram eficácia e eficiência;
• Cuidar da respectiva reputação e promovê-la junto de públicos não 
familiarizados com novas formas da “escola” (campanhas, redes sociais, 
testemunhos);
• Dar particular importância à relação entre a produção e a utilização das 
qualificações;
• Diversificar as ofertas existentes (focalizar empresários, desempregados 
com baixas qualificações, imigrantes, pessoas analfabetas, jovens adultos à
beira da conclusão do secundário, trabalhadores do sector primário;
• Acompanhar/apoiar ex-alunos com projectos de prosseguimento de 
estudos (valorização do capital relacional e da confiança conquistada)



Estratégia Renovada

Desenvolver o potencial regulador do Catálogo Nacional de 
Qualificações e a referenciação das acções ao Sistema 
Nacional de Qualificações

1. Dimensão regulação
• Reforçar a dimensão estratégica dos Conselhos Sectoriais
• Produzir referenciais para a certificação de competências profissionais para todas as 

qualificações constantes do Catálogo
• Alargar o âmbito de regulação do Catálogo a todas as ofertas de dupla certificação 

para jovens
• Alargar as respostas do Catálogo às necessidades com incapacidades ou 

deficiências
• Estender a operacionalização das formações modulares a todos os níveis de 

qualificação do CNQ (nomeadamente o pós-secundário não superior)
• Remeter para os referenciais do CNQ os requisitos de qualificação das profisões

regulamentadas



Estratégia Renovada

Desenvolver o potencial regulador do Catálogo Nacional de 
Qualificações e a referenciação das acções ao Sistema 
Nacional de Qualificações

2. Dimensão de inovação e modernização
• Promover a transição de paradigma para a valorização de competências com 

recurso ao QNQ e ao QEQ
• Agilizar processos de reconhecimento de competências adquiridas em contextos 

formais não certificados
• Promover a operacionalização de certificações parciais (certificações sectoriais, 

acesso a profissões regulamentadas, certificações intermédias em domínios 
técnicos com valor para o mercado de trabalho



Estratégia Renovada

Desenvolver o potencial regulador do Catálogo Nacional de 
Qualificações e a referenciação das acções ao Sistema 
Nacional de Qualificações

3. Dimensão de legibilidade das competências em diferentes modalidades do 
sistema

Modalidades de Formação de
Dupla Certificação (CNQ)

Matriz de Competências
Certificadas

Referencial Competências-
chave_NS

Competências de Base
Língua Portuguesa
Língua Estrangeira
Matemática
e.competências

Competências Cívicas, 
Éticas e Sociais
Cidadania
Profissionalidade
Ciências sociais

Competências em 
Ciência e Tecnologia
Física, Química, Biologia, 
Geografia,…

Competências 
Tecnológicas
Unidades de competência 
dos referenciais de 
qualificação

Formação Sócio-cultural

Formação Científica

Formação Tecnológica

Formação de Base

Cidadania e 
Profissionalidade

Sociedade, Tecnologia 
e Ciência
Sociais
Tecnológicas
Científicas

Cultura, Língua, 
Comunicação
Culturais
Linguísticas
Comunicacionais

Matriz Científico-humanísticos

Formação Geral

Formação específica



Um Portfolio de medidas operacionais mais flexível e 
Diversificado

Formação Inicial de orientação predominantemente 
escolar
•Processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (RVCC) de nível básico e de nível secundário;

•Cursos EFA escolares;

•Formações Modulares Certificadas (com acesso a 
certificações parciais);

•DL 357/2007 (rever, no sentido de abranger alunos do 
74/2004 que tenham mais de 21 anos;



Um Portfolio de medidas operacionais mais flexível e 
Diversificado

Formação Inicial de orientação predominantemente 
profissional
•Reconhecimento e Certificação de competências profissionais
•Cursos EFA – componente tecnológica
•Formações Modulares Certificadas (com acesso a certificações parciais);

Formação Inicial de dupla certificação
•Cursos Profissionais
•Cursos de Educação e Formação de Jovens
•Cursos do Ensino Artístico Especializado
•Cursos de Hotelaria e Turismo
•Sistema de Aprendizagem
•Cursos EFA de dupla certificação
•Formações modulares certificadas



Um Portfolio de medidas operacionais mais flexível e 
Diversificado

Formação ao Longo da Vida de orientação predominantemente 
escolar
•Programa “Competências Básicas” para pessoas iletradas
•Formações Modulares Certificadas (com acesso a certificações parciais);
•Apoio prestado a candidatos ao Ensino Superior

Formação ao Longo da Vida de orientação predominantemente 
profissional
•Programa de Formação para Empresários
•Formações Modulares Certificadas (com acesso a certificações parciais);
•Formação-acção Novas Oportunidades (projectos-piloto)

Formação ao Longo da Vida de dupla certificação
•Cursos de Especialização Tecnológica
•Programa de “Reconversão Profissional” de desempregados
•Formações Modulares Certificadas (com acesso a certificações parciais);



Reajustar e desenvolver a organização do sistema

Orientação, Aconselhamento e Encaminhamento

•Criação de um sistema único de Orientação ao Longo da Vida
• Promover a transição dos Centros Novas Oportunidades para Portas de 
Entrada na Formação e na Aprendizagem ao Longo da Vida

Critérios de Afectação de Recursos

•Definição dos patamares dos Centros Novas Oportunidades a partir do 
desempenho

Planeamento da Rede

• Reforçar mecanismos de planeamento da oferta de cursos de dupla 
certificação
• Envolvimento crescente dos parceiros e prospecção permanente do futuro

Lançar Redes Locais para a Qualificação em todo o território



ANQ

IEFP / DRE

AUTARQUIAS E

PARCEIROS LOCAIS

Planeamento Estratégico, Coordenação 

e Regulação

Planeamento Operacional

Centros Novas 

Oportunidades

Centros de Formação de Associação de 

Escolas e Universidades
Entidades 

formadoras

Empresas e entidades empregadoras

Encaminhamento

RVCC

Formação de técnicos, e profissionais 

especializados e docentes/formadores

Modalidades de dupla 

certificação

Protocolos para a Qualificação

Utilização das competências



No plano comunitário: desenvolver as funções de ‘mediadores 

para a qualificação’ nos Centros Novas Oportunidades, o que 
exigirá das equipas directivas e técnicas maior intervenção 
comunitária, estabelecimento de relações preferenciais com 
entidades empregadoras públicas e privadas da região e reforço 
do papel activo de estímulo à procura de qualificação por parte da 
população adulta;

No plano curricular: promover lógicas de especialização ou 
diferenciação funcional (em áreas profissionais ou em produtos 
específicos), desenvolvendo conceitos como “Centro de 
Referência” (por exemplo, no caso da definição da rede de 
certificação profissional em articulação com entidades 
formadoras) e de “Promotor de Referência” para as entidades 
formadoras públicas ou privadas, numa determinada área ou 
segmento de resposta;



No plano simbólico: diferenciar os Centros Novas Oportunidades 
com base num processo de candidatura e avaliação para 

atribuição de um selo de qualidade que deve ser associado aos 
mecanismos de auto-avaliação CAF (com o envolvimento de uma 

entidade externa devidamente reconhecida e independente);

No plano formativo: dar continuidade aos mecanismos de 
formação dos agentes do Sistema Nacional de Qualificações, em 

articulação com os Centros de Formação de Associações de 
Escolas e através da cooperação com as universidades a nível 

local;



No plano logístico e das infraestruturas: qualificar os 
equipamentos e recursos logísticos adequados ao 
desenvolvimento das modalidades de dupla certificação;

No plano tecnológico: estender o SIGO às ofertas de dupla 
certificação para jovens;

No plano sistémico: reforçar, junto dos actores estratégicos, o 
princípio de que a escola é para todos e de que essa é que é a 
“boa escola”; e simultaneamente, consolidar a integração dos 
sistemas de educação-formação, como pressuposto de inovação 
pedagógica e organizacional.



O Futuro é já aqui.
À distância de passos seguros,
Determinados, 
Inteligentes

E as Oportunidades são sempre
Novas


