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Elevar o nível de qualificação da população adulta – balanço 2007-2013 

A intervenção do QREN com vista à qualificação de adultos consubstanciou-se num investimento sem precedentes das 
políticas públicas neste domínio. Em termos globais, entre 2007 e 2013, o QREN possibilitou:

O investimento avultado centrado nos adultos menos escolarizados refletiu-se numa a subida considerável dos níveis de 
educação dessa população, com: 

- a taxa de escolaridade de nível secundário passou de 27% em 2007 para 40% em 2013 
- a taxa de escolaridade de nível básico passou de 43,5% em 2007 para 60,6% em 2013.

207 mil 
participações em 

cursos EFA

1,4 milhões de 
participantes em 
Form. Modulares 

Certificadas

1,7 milhões 
participações em 
processos RVCC

3,3 milhões de 
participações de 

adultos em 
formação formal
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Aprendizagem ao Longo da Vida na UE e Portugal (2004/2014)

Portugal regista uma aumento relevante da participação dos adultos em atividades de educação ou formação a partir de 2008, 
ficando em linha (ou até acima, em alguns anos) com a média comunitária

Evolução da participação dos Adultos (25-64 anos) em Formação
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Avaliações do investimento da qualificação dos adultos: principais 
resultados

Sinal +
 Aumento das qualificações e aprendizagem;

 Aumento da autoestima e melhoria das 
relações familiares;

 Vontade de prosseguir estudos;

 Transmissão às gerações mais novas da 
importância de estudar;

 Aumento da percentagem de transição do 
desemprego para o emprego;

Sinal -
 No caso dos RVCC: 

1. pouca probabilidade dos participantes transitarem de uma situação de 
desemprego para emprego

2. baixa probabilidade de melhoria da qualidade do emprego (e.g. 
aumento das remunerações. 

 Formações de longa duração (p.e. EFA) com fortes níveis de desistência, 
tendo um efeito de retenção fora do mercado de trabalho de formandos 
desempregados durante um período prolongado, mas…

 Formações de curta duração (e.g. FMC) com limitações para contribuir 
para o desenvolvimento coerente de percursos formativos qualificantes

 Debilidades ao nível da orientação e encaminhamento dos adultos e face 
às necessidades do tecido produtivo 
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Educação e Formação de Adultos – QREN vs Portugal 2020

QREN – Concentração da aposta na educação e formação de adultos num único PO no território continental, com 
destaque para o investimento realizado nas seguintes tipologias:

 Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
 Cursos de Educação Formação de Adultos
 Formações Modulares Certificadas
 Formação para a inovação e gestão e formação ação

A formação de Adultos no âmbito do Portugal 2020 está distribuída por diversos Programas Operacionais, visando 
beneficiários de apoios distintos e procurando abranger o maior número de adultos: 

PO CH e POR

CQEP e RVCC
Cursos de aprendizagem

Cursos EFA
Cursos Ensino Recorrente

POISE

Formação modular para 
empregados e 

desempregados
Formação para a incluisão

COMPETE2020 e POR

Formação de ativos das 
empresas
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Educação e Formação de Adultos na estrutura do PO CH

Estrutura de Eixos 
Prioritários do POCH, 
respetivas dotações e 

principais 
objetivos/metas



POCH | 7 | www.poch.portugal2020.pt

Educação e Formação de Adultos no PO CH – o foco nos resultados

Eixo 3
Aprendizagem, qualificação ao 
longo da vida e reforço da 
empregabilidade

Metas do PO CH estabelecidas com a Comissão Europeia:

Meta nacional para os cursos de educação e formação de adultos: 
(art.º 18.º da Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação)

• Mínimo de 50% de empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos seis 
meses seguintes ao fim de um curso EFA

Metas específicas do PO CH para os CQEP:
• 90% dos inscritos orientados/encaminhados, 60% dos adultos inseridos em 

processos RVCC e 40% certificados (total ou parcial)
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Eixo 3 do POCH – Aprendizagem ao longo da vida e reforço da 
empregabilidade: ponto da situação a 31.12.2015

 Dotação total: 592 Milhões €

 Total aprovado: 111,9 Milhões € (18,9% da dotação do eixo)

 Total executado: 9,9 Milhões € (1,7% da dotação do eixo)

 Pagamentos: 24,3 Milhões € (4,1% da dotação do eixo)

 Candidaturas aprovadas: 57 

 57 operações no âmbito dos Cursos de Aprendizagem e Cursos EFA

Investimento total: 111,9 M€, dos quais cerca de 95,1 M€ do FSE

 O concurso dos CQEP encontrava-se, em 31.12.2015, em curso pelo respetivo OI, a ANQEP, 

enquanto decorria a consolidação dos módulos de análise técnica e financeira do SI. 

 Participantes: 10.161 (Aprendizagem: 7.202; EFA: 2.959)

 6.007 homens

 4.154 mulheres

Tipologias de Operação:

 Centros para a Qualificação e o 
Ensino Profissional (CQEP)

 Cursos de Aprendizagem

 Cursos de Educação e Formação de 
Adultos (EFA) 

 Ensino Recorrente
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Eixo 3 do POCH – Aprendizagem ao longo da vida e reforço da 
empregabilidade: ponto da situação a 30.04.2016

Eixo 3, por prioridade e tipologia
Aprovações Despesa Validada -

Execução Taxa de 
Realização

Pagamentos

Nº Projetos Custo Elegível 
Total Despesa Pública FSE Custo Elegível 

Validado FSE Despesa 
Pública FSE

PI 10.iii - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo 
da vida para todas as faixas etárias em contextos formais, não 
formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e 
das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 
aprendizagem flexíveis, nomeadamente através da orientação 
profissional e da validação das competências adquiridas

236 124,974,768 124,974,768 106,228,553 44,253,725 37,615,666 35% 47,395,203 40,285,923

CQEP 179 13,239,551 13,239,551 11,253,618 0 0 0% 0 0

Aprendizagem 30 66,055,898 66,055,898 56,147,513 24,898,239 21,163,503 38% 30,212,167 25,680,342

Cursos de Educação e Formação de Adultos 27 45,679,320 45,679,320 38,827,422 19,355,487 16,452,164 42% 17,183,037 14,605,581
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Candidaturas a tipologias do eixo 3 do PO CH

 Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) – Previsto Aviso de Abertura de Candidaturas em Julho de 2016

 Sistema de Aprendizagem – Convite endereçado ao Instituto de Emprego e Formação Profissional no próximo mês, por se tratar 
de um beneficiário responsável pela execução de politicas publicas (BREP)

Onde me candidato?
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