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Introdução 

 

Tendo em conta que a maior parte da minha actividade profissional, nomeadamente os 

últimos 12 anos, se tem desenvolvido na área da educação e formação de adultos, a 

possibilidade de realização do Mestrado na área específica, para além de se constituir 

como um grande desafio, para o qual estava amplamente motivado, constituiu-se 

também uma tentativa de legitimar academicamente todo este percurso. 

 

O trabalho que aqui se apresenta assenta na ideia (que serve de fio condutor entre as 

várias partes, umas vezes de forma explícita, outras mais implícita) de que a educação e 

formação de adultos, mais do que dos ditos formadores, precisa de verdadeiros agentes 

de mudança, sendo estes muitas vezes o garante da estabilidade e continuidade das 

iniciativas dirigidas à população adulta. Esta minha convicção é construída ao longo e a 

partir da minha história de vida profissional, que constitui a primeira parte do meu 

trabalho.  

 

Na segunda parte é abordada a educação e formação de adultos numa perspectiva 

histórica, complementada com o caso concreto do desenvolvimento da educação e 

formação de adultos em Portugal onde é visível, sobretudo no caso português, quão 

inconstantes são as políticas educativas e formativas, tornando ainda mais importante o 

papel dos que actuam junto dos adultos. 

 

Numa terceira parte deste trabalho, é feita uma análise empírica sobre a 

implementação dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA), na sua 

qualidade de modalidade de implementação nacional das actuais políticas 

educativas/formativas e constrói-se um cenário do que poderá ser a educação e 

formação de adultos em Portugal, quando cessarem os apoios comunitários. Esta opção 

foi tomada a partir do meu conhecimento sobre esta modalidade educativa/formativa, 

cuja concepção, desenvolvimento de metodologias e estratégias, bem como sua 

implementação acompanho desde os seus primórdios. 
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Finalmente na conclusão reflicto sobre a importância e o impacto que este ano de 

Mestrado teve sobre mim, enquanto profissional que trabalha na área da educação e 

formação de adultos. 
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1. Narrativa biográfica – O meu percurso (também) profissional. 

 

Creio que se impõe antes de tudo uma breve explicação que clarifique um pouco o 

título que adoptei para esta reflexão sobre o meu percurso profissional. Uma leitura 

inicial poderá levar a uma primeira ideia de que a par deste meu percurso profissional 

seguem outros (o que constitui uma realidade), mas que este eventualmente assume 

uma importância, senão menor, pelo menos complementar. No entanto, e ao fim de 18 

anos a trabalhar ininterruptamente, o meu percurso profissional invade (ou é invadido, 

dependendo do contexto), o meu percurso pessoal, familiar, enfim, de outras vidas. Os 

tempos em que se trabalhava tradicionalmente das 9 às 17, com pausa para almoço (na 

maioria das vezes em casa) e em que o que não era feito naquele dia, inevitavelmente 

passaria para o seguinte, pois verificava-se um fecho diário de actividades a que se 

seguiam as “de casa”, “da família”, “dos amigos”, já faz parte da história de outras 

vidas, de outros percursos. Hoje em dia, as tecnologias que temos ao serviço, tidas 

como facilitadoras das nossas actividades profissionais, fazendo por nós o trabalho mais 

roteiro (quiçá menos estimulante), são também aquelas das quais estamos reféns 24 

horas por dias, 365 (ou 366) dias por ano. Essas tecnologias têm nomes que todos 

conhecemos e utilizamos (telemóvel, e-mail, Internet, etc.) e ocultaram de forma muito 

significativa as então claras barreiras entre os vários “mundos” em que nos situamos. 

Por vezes (tento que raras) em pleno ambiente familiar, e após transformar o portátil 

num escritório móvel, dou por mim a realizar um trabalho de âmbito profissional, num 

momento em que os meus filhos circulam à minha volta, reclamando uns minutos de 

atenção, dentro da já quase inaceitável escassa janela de tempo que no dia-a-dia 

semanal têm para poder partilhar acordados algo comigo. Quando estou mais 

pressionado, rapidamente mudo de contexto que passa de familiar a profissional, daí 

resultando uma tentativa minha de adiar a interacção com eles para mais tarde, altura 

em que concluo (e me recrimino!) que terá que ficar para o dia seguinte, pois já é hora 

de dormir. Se trago para aqui este exemplo pessoal é porque acredito que esta é uma 

situação transversal a muitas famílias que conheço e também porque considero que as 

famílias são potencialmente bons núcleos geradores de sociedades, formadas então por 

pessoas que com o tempo se tornam cada vez mais activas e participativas. Fácil será 

perceber que isto me deixa preocupado, não só como pai, mas porque as nossas vidas 

estão organizadas em função da dimensão profissional, tendo a família que se encaixar 
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naquela, a ela se subjugando e o pior de tudo é que nós somos o fio condutor. Enfim, 

um pouco o que se passa entre a economia e a educação nos tempos actuais. Mas 

deixemos isto para mais tarde. 

Todavia, também no contexto profissional nós incluímos o contexto pessoal, familiar ou 

outros, pois muitos assuntos pessoais podemos resolver telefonicamente ou por e-mail, 

muitas vezes mais eficaz se dentro da hora de expediente. Um caso prático que se 

passou comigo recentemente relaciona-se com a inscrição on-line no Mestrado, a qual 

tive que realizar no meu espaço e tempo de trabalho, pois foi necessária ajuda técnica 

directa e a mesma não estava naturalmente disponível à noite. 

Em breves palavras, “O meu percurso (também) profissional” diz respeito ao período 

temporal, formal e espacial em que está instituído e definido que eu exerça a minha 

actividade profissional. O que lá se desenvolve é um pedaço muito significativo da 

minha história de vida que aqui tentarei explicitar, em termos de momentos, pessoas, 

locais e aprendizagens significativas, para além das reflexões que irei fazendo, apoiado 

nas leituras e nas sessões no decurso do Mestrado que vamos tendo ao longo do ano. 

O meu percurso profissional é aqui explanado e reflectivo, à luz do meu “eu” de hoje, 

pois na verdade muitas das aprendizagens e reflexões que aqui faço não se tornaram 

para mim visíveis e claras no momento imediato, mas mais tarde, quando as situações 

com que me deparei me fizeram incorporar na minha acção essas mais valias. A 

memória e a capacidade de análise múltipla e comparativa que o nosso cérebro é capaz 

de fazer, mesmo à nossa revelia, sobretudo em situações em que somos apanhados de 

surpresa mas temos que reagir de imediato, constitui-se por vezes como um teste duro 

mas gratificante das competências que realmente adquirimos. Comecemos então pelo 

princípio. 

 

Logo após ter concluído a Licenciatura (no final de 1991), fiz o que era usual fazer-se 

então, ou seja, enviei o meu Curriculum Vitae (por correio, pois não existia e-mail nem 

candidaturas on-line), para todas as entidades que manifestavam interesse em integrar 

profissionais com as minhas habilitações, para além do envio de algumas candidaturas 

espontâneas para organizações de referência. Durante esses cerca de 4/5 meses em 

que a espera foi difícil de gerir, apesar de “inactivo”, confrontei-me com algumas 

situações que me levaram a sobre elas reflectir e mais tarde definir estratégias de 

aprendizagem para incorporar novas competências. Assim sendo, destaco destes 
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momentos de transição para a vida activa a forma como me posicionava em relação à 

minha condição de Psicólogo, que se caracterizava pela sensação de não saber fazer 

nada em concreto (hoje percebo que tal se devia ao grande distanciamento entre o 

mundo académico e o quotidiano numa organização, pese embora todo o esforço feito 

no último ano de curso, cujos pontos altos foram os testemunhos em sala de 

profissionais no activo sem esquecer os estágios académicos). O facto de olhar para o 

meu Curriculum Vitae e perceber que por mais que aumentasse a letra ou os espaços, 

isso não alterava a minha falta experiência bem como o facto de ainda não ter 

incorporado a minha condição de “Doutor”, como me tratavam nas entrevistas, o que 

de deixava pouco à vontade, foram aspectos com que tive que aprender a conviver. Na 

realidade, os constrangimentos que sentia eram resultado do período em que se 

realizou a minha formação académica. Durante anos, não havia corredor de ligação 

entre o período escolar e o do mundo do trabalho. O que sucedia era que primeiro a 

porta da escola e só depois a do trabalho se abria. Os dois mundos estavam remetidos 

para o interior das suas paredes, sem reflectir sobre o que se passava do outro lado e 

sem perceber quão importante isso seria para cada pessoa. Daqui resultava que cada 

adulto tinha depois, pelos seus próprios meios, fazer a travessia entre o emissor (a 

escola) e o receptor (o trabalho). Durante o Século XX, assim foi, como dizia Fernandez, 

ou seja, primeiro estudava-se e depois trabalhava-se. Portanto, o caminho da escola ao 

trabalho era feito uma só vez e sem que o trajecto de retorno se colocasse como 

hipótese. Na escola educava-se, no trabalho aprendia-se. 

Em Março de 1992, comecei a trabalhar para o IEFP, na Delegação Regional de Lisboa e 

Vale do Tejo, em Arroios, na situação de recibo verde. Como acontece muitas vezes, o 

princípio de qualquer coisa é facilmente memorizado e recordamos por longo tempo. 

No meu caso, merece lugar de destaque, e passo a relatar (espero que em poucas 

palavras!), o meu primeiro dia no IEFP. Após alguns minutos (anos, pareceram-me!) de 

espera na recepção, finalmente entrei numa arena (a que dão o nome de open space), 

onde 20-25 cabeças curiosas dividiam os olhares entre mim e outras duas caloiras que 

comigo faziam a longa travessia pelos outros postos de trabalho, para rápidas 

apresentações, até chegarmos aos locais onde iríamos trabalhar. Abri bem os olhos e 

apurei os ouvidos e constatei que tapando as paredes brancas que timidamente aqui a 

ali se viam, estavam enormes armários, cheios de processos, que iam e vinham de mão 

em mão. As pessoas, a maioria da minha idade, outras já se certa idade (aquela que 
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hoje tenho!), usando embora a língua portuguesa, faziam-no para mim de forma 

incompreensível, tal a quantidade de termos técnicos, siglas e abreviaturas com que 

comunicavam. Quando finalmente me sentei, deram-me um conjunto de legislação e 

outra documentação de apoio, disseram-me que iria ver pedidos de pagamento de 

saldo (o IEFP era na altura Gestor de Fundos Comunitários), para além de me terem 

dado um dossier para guardar a dita documentação e … um baralho de cartas do IEFP! 

Lembro-me de ter pensado “mas onde é que eu vir parar! Eu, um Psicólogo recém-

licenciado, no meio duma multidão desconhecida, na iminência de começar a fazer um 

trabalho mais adaptado a Economistas ou Gestores e ainda por cima me dão um 

baralho de cartas! Será verdade o que por aí se diz da Função Pública?”. 

Estes tempos de Delegação Regional estenderam-se até 1996 e eu registo como o 

período da passagem ao mundo do trabalho e de aprendizagem em exponencial, pois 

tudo era novo. Deste tempo ficaram as bases da minha postura e atitude profissional, 

foi o tempo da escola primária e aqui rapidamente me adaptei ao mundo do trabalho à 

medida que as portas se foram abrindo, em função do trabalho que ia fazendo, cada vez 

com maior autonomia. A primeira coisa que descobri foi que havia colegas mais 

disponíveis para ajudar que outros, mas sobretudo que havia alguns de quem conseguia 

as respostas com maior qualidade. Destes destaco o Domingos Lopes (mais tarde 

assumiria a coordenação dessa unidade) que de facto nunca me deixava sem uma 

resposta correcta e tinha o Dom de o fazer com a simplicidade que só está ao alcance 

de quem domina com segurança o que faz. Depressa percebi também que havia espaço 

para a minha própria procura e aos poucos fui fazendo o meu caminho, criando um 

estilo pessoal, sempre no sentido de investir na ampliação das minhas competências 

profissionais. Foi assim que, sempre que podia, analisava os processos de que 

geralmente se fugia, ou seja, aqueles que continham relatórios realizados por entidades 

reguladoras e que implicavam mais trabalho e tempo. Assim, mesmo sem dar por isso, 

comecei a trabalhar em articulação com o núcleo de acompanhamento que era 

responsável por esses relatórios. Comecei então a especializar-me nesses processos e a 

perceber que havia mais mundo para além daqueles papéis, a partir dos quais se dava 

aval a cursos. Tudo fazia mais sentido quando tinha ecos do terreno e aos poucos foi-me 

integrando no trabalho daquele núcleo de acompanhamento e a perceber que me 

identificava mais com essa função de acompanhamento e sobretudo que ela estava 

mais próxima de minha formação de base. Os próprios diálogos faziam-me mais 
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sentido, pois os números e análises financeiras davam lugar a reflexões sobre o mérito 

das acções e o acompanhamento técnico pedagógico. 

Estes primeiros tempos de actividade profissional, têm na sua essência algum 

paralelismo com o percurso que fazem adultos pouco escolarizados, conforme se 

verifica pela investigação de Cavaco (2002), onde se afirma que “Na vida profissional 

pode-se dizer que a transformação de um trabalhador em início de carreira em técnico 

experiente se fica a dever, essencialmente, ao processo de formação experiencial.”. De 

facto, as pessoas não se formam sozinhas, mas sim “por contacto directo com os que se 

enquadram na sua rede de relações e com os que se cruzam consigo pontualmente, ao 

longo da vida.” (Cavaco, 2002) e este aspecto é comum a qualquer adulto em início de 

percurso profissional. 

Apesar deste paralelismo, a minha passagem pela Delegação Regional, para além de 

toda a conversão para o mundo do trabalho, aprendi que uma licenciatura, por mais 

específica que seja, abre portas para outras áreas e potencia a nossa capacidade de 

adaptação e rápida autonomia. Rapidamente percebi também que a organização no 

mundo laboral (pelo menos ali) e o conhecimento de como fazer estava cativo de 

determinadas pessoas e não sustentado numa organização. A ideia das organizações 

que aprendem não era aqui uma prioridade, o que era explicável pela constante 

urgência da análise célere dos processos, como também porque a grande maioria das 

pessoas que integravam esse serviço eram externas, com futuro incerto na organização 

e por isso nelas não se investia para além das necessidades imediatas. Daqui resultavam 

tantas ilhas quantas as pessoas envolvidas, onde o saber-ser e saber-fazer não eram 

naturalmente partilhados, reflectivos e debatidos. Quando apreendi isso, aproveitei a 

minha condição de caloiro para alargar a meu interrogatório ao maior número de 

pessoas possível, integrando as várias estratégias (por vezes mesmo contraditórias!) e 

formando assim o meu próprio saber-ser e saber-fazer. Aos poucos, fui-me 

aproximando do grupo de peritos e a partir de um determinado momento, dobrei o 

Cabo das Tormentas e passei a pertencer ao grupo por inteiro. Isso não esteve 

associado a um momento temporal formal específico, mas sim sobretudo a dois 

aspectos do quotidiano, ou seja, a autonomia e respectiva responsabilização total na 

realização das minhas actividades diárias e a possibilidade de devolver alguma 

informação ou partilhar pontualmente um saber-fazer específico de um processo com 

outro colega. 
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Mas como é frequente nas organizações, para além das boas práticas, também se 

aprende com o que de menos bom existe. Neste caso concreto, existia uma pessoa num 

lugar estratégico da organização (a que chamarei ficticiamente Etelvina, como de resto 

farei em casos semelhantes, pois por vezes o que conotamos de menos positivo é 

relativo) com a qual tinha dificuldade em me identificar. Eu estava a entrar no mundo 

do trabalho e vinha com todas aquelas ideias que estavam presentes nos livros, sobre as 

organizações e achei estranho que, apesar de existir uma coordenação formal e sempre 

presente fisicamente, eu não recebesse nenhuma orientação técnica específica de 

como deveria realizar o meu trabalho. Tudo passava pela relação que ia estabelecendo 

com os outros técnicos, sobretudo com o Domingos Lopes (a que já me referi) e com o 

Crispim (este porque era muito disponível e directo nas suas respostas). Aliás, a 

orientação inicial mais clara que me foi dada ia no sentido de consultar sobretudo “os 

meus 4 meninos”, como fazia menção de afirmar publicamente a coordenadora, mesmo 

se estavam presentes outros técnicos. Este posto, que era ocupado pelos 4 técnicos 

mais antigos, funcionava como uma espécie de linha avançada, da frente, de protecção 

à líder que assim não tinha que intervir. Funcionavam pois como uma espécie de 

coordenação técnica informal. Em compensação, ela tratava-os com um ascendente em 

relação aos outros que tinham chegado depois, o que causava, percebia-se, um certo 

incómodo silencioso. A sua função era pois servir de receber novos processos do 

exterior e devolver processos aos técnicos, (quando estes encerravam uma análise 

menos correcta), para além de alimentar a subida de processos para assinatura 

superior. Não a via a meter a mão na massa, a abrir um processo para o analisar. Um 

dia, fui por ela confrontado com uma lacuna num processo por mim analisado, 

relativamente ao qual alegadamente faltava a inclusão de um ofício. Tinha no entanto a 

certeza de que o havia feito, mas naquela altura os técnicos não faziam os ofícios no 

computador (o nosso era um simples terminal, que permitia o acesso ao sistema geral 

de todos os processos), estando esta missão a cargo do pessoal com funções 

administrativas. O que se passava é que nós fazíamos à mão o texto do ofício, ele era 

feito pelos administrativos, nós verificávamos e depois ele era entregue à tal chefia, 

para assinatura superior. Era uma circunstância em que havia duas versões 

diferenciadas (uma de uma chefia, outra de um recibo verde), e o resultado prático foi 

que eu tive que fazer novo ofício, validando assim a versão da chefia. A questão em si 

não teve importância em si (tudo foi resolvido no imediato, sem danos efectivos, para 
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além de um atraso de alguns instantes), mas nesse dia sai dali verdadeiramente 

aborrecido. Já antes tinha cometido erros, facto com o qual aliás tive que aprender a 

lidar e hoje não tenho dúvidas que só erra quem faz e que quanto mais e sobre maior 

pressão se faz, mais se erra, mas a questão aqui era outra. Perante uma situação destas, 

eu não tinha forma de me defender e se os contornos fossem mais graves, seguramente 

que a corda iria partir pelo elo mais fraco, ou seja, pelo recibo verde. Nesse mesmo dia 

decidi que a partir do dia seguinte, tudo o que fizesse seria documentado e fotocopiado, 

datado e assinado por mim. Passado algum tempo, houve de novo um episódio afim, 

mas desta vez, na frente de um superior, tendo-me na altura sentido perto da 

humilhação. Mas mais uma vez (felizmente!) o erro não tinha sido meu e graças ao meu 

sistema, enchi-me de coragem e subi pela primeira vez ao território proibido dos 

grandes chefes, determinado que estava a expor a minha versão. Após passar pelo crivo 

da secretária, lá entrei algo nervoso no salão do Engº Tomás onde fui recebido como 

igual e, ao contrário do que imaginava, ele desvalorizou por completo o sucedido e com 

uma afirmação apenas, retirou de cima de mim aquele peso e dei por mim a rir com 

gosto, acompanhando-o. Foi o início de uma caminhada que fizemos, por vezes juntos, 

outras vezes mais afastados até à sua reforma, mas a verdade é que nesse dia aprendi 

que os nossos grandes problemas, quando assim levados ao topo, se tornam por vezes 

quase ridículos. Passado algum tempo, por natural e mera coincidência, a Etelvina foi 

destituída do cargo, mas como ainda não tinha sido transferida dali, lá a colocaram em 

frente de um terminal, para que analisasse processos. Devo confessar que me custou 

vê-la completamente desnorteada, sem conhecimentos básicos de como se fazia e pior 

ainda, ver que os seus meninos não lhe devolveram o ênfase com que ela os tinha 

tratado e que incluía, como fazia frequentemente referência, convívios, mesmo em casa 

dela. Foi portanto para mim um alívio quando ela finalmente partiu e outra página se 

abriu.  

Bom, o certo é que estava portanto formado e era agora técnico a que as entidades 

passaram também a recorrer quando tinham questões a colocar. Tudo se passou como 

disse de forma informal, onde cruzei as várias informações de um leque o mais variado 

possível de pessoas, com a minha vontade e forma de fazer o caminho, sendo que de 

tudo isto, o que se constituiu como mais importante para a minha formação como 

formador centrou-se sobretudo no imenso potencial que constitui a partilha e a 

reflexão crítica do que fazemos e de como fazemos. Não tive uma hora da chamada 
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formação profissional, não tinha o curso de formação de formadores (e 

consequentemente não tinha o CAP), não tive nenhuma confirmação ou 

reconhecimento da parte das chefias. Tudo se passou sem que ninguém questionasse, 

sem que ninguém se interrogasse ou testasse das minhas capacidades. Em plena sede 

da formação profissional, num serviço regional do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, a receita para conceber um técnico, tinha muito de iniciativa do próprio, a 

que se juntava a disponibilidade e disposição dos outros técnicos, matéria prima para 

trabalhar e aproveitamento das oportunidades que iam surgindo. Dito de outra forma, 

no meu caso (e nos outros que me rodeavam), formar um técnico implicava uma 

aprendizagem não-formal e informal. Olhando à minha volta, ao ver economistas, 

gestores, psicólogos e outros quadros com cursos superiores, tive que fazer um esforço 

para não me render ao facilitismo de pensar “Para isto não eram precisos 5 anos de 

faculdade”, pois na verdade, mas foi essa a base de permitiu a todos nós que viemos de 

áreas distintas, utilizarmos estratégias adequadas e nos adaptarmos às mesmas 

funções. 

Aliás, um dos pólos identificados por Canário (1999) que na prática conduz à formação 

de adultos é precisamente a formação profissional contínua o que no meu caso se 

traduziu mesmo numa formação em contexto de trabalho. Contudo, e devido à minha 

condição de externo à organização, estive durante este tempo longe do conhecimento 

da estratégia e dos objectivos da organização, não existindo um envolvimento meu 

nesta nem na sua estratégia de envolver activamente e de modo responsável os 

trabalhadores nos contínuos processos de mudança na formação, agora ligada à gestão 

dos recursos humanos, em prol dos interesses organizacionais. De resto, a ideia da 

“mudança contínua” nas organizações, apesar de estarmos em pleno início da década 

de 90, não foi por mim sentida, pese embora tenha integrado a ideia de aprendizagem 

contínua e de auto-formação, no posto de trabalho, como pilares fundamentais que 

reforçavam as minhas garantias de sobrevivência naquele posto. Também neste 

capítulo, existe um paralelismo com o estudo de Cavaco (2002) a respeito dos adultos 

pouco escolarizados, bem patente na afirmação de que “A experiência no caso dos 

adultos não escolarizados é transformada no instrumento mais importante de 

sobrevivência e de acção, pois é com base nela que os indivíduos adquirem saberes e 

competências e podem fazer face aos desafios que se lhes colocam ao longo do seu 

percurso de vida”. 
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Nesta organização onde iniciei a minha caminhada profissional, a massa crítica, a 

reflexão e a produção (escrita/falada) daí resultante, passando assim a capital comum 

da empresa, que ganha personificação na afirmação já vulgarizada de que “as empresas 

aprendem”, não se fazia, pelo menos em sede de grupo de trabalho alargado. Esta 

situação pode ser potencialmente perigosa para a organização, pois o saber-fazer tende 

a particularizar-se, o que pode ser difícil de gerir na eventualidade dessas pessoas 

manifestarem interesse em sair. Esta tem sido, de resto, uma fragilidade que tenho 

constatado ao longo da minha carreira profissional. 

Percebi claramente que, para além do que era regular (fazer bem, quando fosse 

necessário, ser assíduo e pontual, etc.), teria que ir mais além. Era preciso tornar-me 

imprescindível!  

Esta reflexão levou a que na prática eu abrisse ainda mais o meu leque de 

aprendizagens em todas as áreas possíveis, pelo que, quando foi necessário integrar 4 

novos elementos na equipa, me disponibilizei a fazê-lo. Beneficiei ainda da minha 

“paciência” e “disponibilidade” para “ensinar”, reconhecida pelos outros membros do 

grupo, que mais não era fruto do tal reconhecimento da vantagem em partilhar, discutir 

soluções e reflectir sobre novas situações. Estava portanto diante da minha primeira 

acção como formador e do primeiro paradoxo a nível profissional, pois com base numa 

formação informal, feita pelos corredores no dia-a-dia, sobre o que já tinha adquirido 

até aí de conhecimento da arte de analisar processos, dei por mim a planificar 2 dias de 

formação formal em sala, embora de cariz muito prático e específico, em torno do 

modo de realizar uma análise a um processo. 

Este foi um momento de evolução profissional, pois praticamente estive sozinho nesta 

tarefa, embora me tenha socorrido dos meus colegas no sentido de validarem as 

minhas ideias a aplicar na formação. Foi uma responsabilidade que assumi com alguma 

tranquilidade, por quanto me sentia capaz de o fazer, para além de que isso contribuiu 

para a elevação da minha auto-confiança e motivação para o desempenho das funções 

que detinha.  

Apesar de saber que não seria possível em tão curto espaço de tempo dotar aquelas 4 

pessoas de todas as competências para o desempenho das funções que lhes seriam 

pedidas com total autonomia, pude revisitar os meus primeiros tempos na Delegação e 

colocar em prática as minhas ideias de partilha e de resolução de problemas concretos, 

apelando à participação dos formandos e sobretudo à compreensão de como se fazia e 
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porquê. Desta forma tentei criar uma grande cumplicidade com todos eles, assente na 

abertura, na disponibilização de toda a documentação possível, pois sabia que de 

seguida estaríamos a trabalhar no mesmo espaço e eu seria um contacto privilegiado 

para o esclarecimento de dúvidas. Registei ainda três mais valias emergentes deste 

momento, que se prenderam, por um lado com a aprendizagem, enquanto participante 

na minha primeira acção de formação formal (onde fui formador formal e aprendiz 

informal), pela necessidade de eu próprio me organizar ao sistematizar dossier com o 

que era essencial para o exercício da minha própria actividade e por outro reflectir 

sobre questões colocadas por quem não está por dentro do sistema e que não estavam 

de facto suficientemente explicitadas. 

Contudo, e dado que este momento de formação ocorreu cerca de 1 ano após o início 

da minha actividade profissional, confrontei-me com as minhas primeiras interrogações 

sobre a minha competência para formar, pois se a nível técnico específico eu me sentia 

seguro, já quanto à melhor forma de abordar as questões, sua sequência e modo mais 

eficaz de comunicar, as referências anteriores eram meramente teóricas.  

Nesta altura a minha cabeça fervilhava de certezas que geram mais interrogações. 

Comecei a reflectir sobre uma das grandes questões que tem atravessado o meu 

percurso profissional e que se prende com o como e quando se formam os peritos nas 

organizações e de que forma são legitimados a dar pertença formação a formadores. 

Como é que eu, acabadinho de sair da faculdade, chego a um local e identifico quem faz 

melhor ou menos bem se até aí não sabia sequer da existência desse serviço? Como é 

que numa organização que funciona da forma que descrevi, em poucos meses consigo 

identificar e avaliar mentalmente o desempenho de cada um? Como é que me tornei 

competente para, não só exercer a actividade, como para dar formação a outros se eu 

próprio não tive uma acção de formação formal? Será que é assim que as organizações 

formam os seus técnicos, ou seja, por via não-formal e informal? 

Chegado o momento, contudo, depressa de adaptei à minha nova função que de resto 

eu já tinha visto outros fazerem comigo, informalmente, em episódios, associados a 

momentos que integraram a minha própria aprendizagem. Dei por mim a pensar que 

até parecia que essa era a minha actividade principal, ser formador. Hoje percebo que 

de facto no contexto laboral, em especial no dia-a-dia, imperam as aprendizagens de 

cariz não-formal e informal, as quais permitem consolidar os adquiridos e não 
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raramente vão servir de suporte a aprendizagens formais, por via de acções de 

formação formal. 

Josso (2005) faz referência a dois aspectos que foram estando presentes nestes 

primeiros tempos e que caracterizam a minha evolução como formador dizendo que 

“As resistências e os recursos mantêm-se um tesouro para nós, formadores, professores 

e aprendentes com os quais trabalhamos, permitem-nos ganhar um outro olhar sobre o 

que é a formação e o que é a educação.”. 

Deu-se então a minha primeira mudança de instalações, pois toda a Delegação Regional 

se transferiu de armas e bagagens para o Saldanha o que coincidiu com a minha 

passagem para o núcleo de acompanhamento, onde passei a ir ao terreno, situação que 

representou uma aprendizagem fundamental, pois pude verificar quão redutor era o 

trabalho, quando feito apenas nos gabinetes, em frente aos papéis. Justifica-se aqui 

referir que, os primeiros 3 anos e quase 2 meses de trabalho foram realizados sob a 

espada dos famosos recibos verdes, ou seja, perante uma incerteza que, de tão 

constante passou a só vaguear na minha mente nalguns momentos-chave, em especial 

perto do final de cada ano civil ou quando era necessário justificar e autorizar novo 

período de trabalho. Aprendi nesta altura o que é viver sem saber se amanhã teria 

trabalho (lembro-me que numa altura me despedi dos meus colegas, pois o ano tinha 

terminado e não havia ainda autorização para continuar) e não mais esqueci o que isso 

significava, pelo que fui sempre muito sensível às questões dos meus colegas que 

comigo trabalharam nestas circunstâncias. Tenho aqui que dizer que estou neste 

Mestrado, para além da minha vontade e motivação pessoal, também porque fui 

desafiado por duas colegas (a Ana Barros e a Liliana Cunha), a me juntar a elas neste 

novo projecto académico, depois de com elas ter trabalhado recentemente. Ambas 

estavam a recibos verdes e juntos passamos (elas “por dentro”, eu “por fora”) por 

algumas situações difíceis, o que reforçou os nossos laços de confiança mútua e 

amizade.  

Voltando aos meus primeiros anos, aos poucos fui conseguindo nivelar os meus 

conhecimentos com o dos meus colegas e a minha estratégia passou sempre por ir mais 

além nos meus conhecimentos, alargar cada vez mais o meu horizonte de experiências 

e não ter receio de perguntar quando não sabia. Assim sendo, a partir de certa altura, o 

meu quotidiano em nada era diferente do dos meus colegas de trabalho que tinham 

vínculo com o IEFP.  
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 Apesar do produto do nosso trabalho ser desejavelmente o mesmo (análise de 

processos, visitas e feitura de relatórios), os adquiridos de cada um eram fruto de uma 

estratégia muito pessoal, com as suas especificidades, as suas estratégias, os seus 

ritmos próprios as suas prioridades e importância que atribuíamos aos vários aspectos 

técnicos.  

Daqui resulta, como refere Josso (2005), uma evidência por todos nós já vivenciada de 

que não aprendemos da mesma maneira, nem com a mesma velocidade face a 

diferentes aspectos de aprendizagem, nem comparativamente a outros adultos, o que 

implica que é muito importante saber como conhecemos, “como nos desenvencilhamos 

para aprender”. No fundo, que estratégias utilizamos para aprender.  

Em meados de 1995 (então já integrado nos quadros do IEFP), senti pela primeira vez o 

quanto uma mudança de chefia directa pode pesar no nosso rumo profissional, mesmo 

se, numa casa com a dimensão do IEFP, uma simples coordenação de um serviço 

regional, quase não seja notícia. De repente, a reboque de uma mudança de sentido 

político, passei a ter uma coordenação directa que aliava uma total passividade e 

indecisão a uma dificuldade de comunicação, para além do distanciamento técnico 

daquela área específica. Tanto eu como os meus colegas nos empenhávamos por 

continuar a realizar o nosso trabalho, mas as coisas simplesmente paravam ali. Pela 

primeira vez também dei por mim e questionar mentalmente por que teria aquela 

pessoa aceite aquele cargo e pela primeira vez também percebi que a minha chefia 

directa tinha menos domínio técnico que qualquer um de nós, o que era difícil de gerir. 

A situação foi-se arrastando e um dia, nos inícios de 1996, o então Director de Serviços 

decidiu que a partir daí, eu iria assumir informalmente as funções de coordenação, ou 

seja, passámos a ter uma coordenação formal e uma operacional. Se fosse hoje, com a 

minha actual maturidade, talvez resistisse, mas na altura era um miúdo e é certo que 

este foi um momento de crescimento. Logo à partida, tive que gerir a minha relação 

com a chefia formal e o relacionamento com o Director de Serviços, mas o mais difícil e 

surpreendente foi gerir a relação com os meus colegas, os quais agora se sentiam 

“abaixo” de mim, pois passei a ser o responsável pela distribuição de serviço. Mesmo 

mantendo-me na mesma sala, que partilhava com outra colega, as relações pessoais 

alteraram-se de facto. Comecei a aperceber-me que as relações interpessoais 

determinam muitas vezes as relações laborais e não o contrário. A situação tornou-se 

insustentável de tal forma que decidi que era hora de mudar de ares. Aquela patologia 
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organizacional estava a dar cabo da minha sanidade mental e toda esta experiência em 

torno desta verdadeira patologia organizacional, permitiu-me encarar a dura realidade 

sobre o mundo laboral. De facto, apesar das questões profissionais serem em teoria e 

por definição e que deve nortear a nossa permanência ou não em determinados locais, 

a verdade é que as relações pessoais são por vezes os verdadeiros motores de mudança 

ou ineficiência organizacional e se a ela juntamos questões de liderança, alicerçadas em 

bases políticas, então percebe-se de onde vem muitas vezes a ineficiência dos serviços. 

As organizações são constituídas por pessoas e estas transportam para o palco do 

trabalho toda a sua história de vida pessoal, social, familiar, adicionando ainda uma 

nova categoria de vida profissional ou, melhor ainda, deslocando essa sua vida lá de 

fora para o contexto profissional.  

Voltando ao meu percurso, foi isso que se passou comigo. Dei por mim a abdicar da 

minha organização de origem (a Delegação Regional), dos meus colegas de origem (com 

algumas saídas e entradas, face ao grupo inicial), do meu trabalho de origem (análise e 

acompanhamento de projectos), ainda que gostasse do que fazia. Sai porque as 

relações que se criaram se encontravam no patamar mínimo de realidade compatível 

comigo. 

Um comentário sobre as minhas angústias com uma colega chegou aos ouvidos de um 

nosso ex-colega que então assumiu funções na então Direcção de Serviços de 

Reabilitação e depois do convite dele, foi formalizada a mudança, pelo que rumei a 

Xabregas, aos serviços centrais de IEFP. Passado o “estado de graça”, rapidamente me 

apercebi que o mundo de uma estrutura regional nada tem que ver com um serviço 

central, mais distante do terreno, com menos contacto com o exterior, mais ligado às 

questões conceptuais. No entanto, dos cerca de 3 anos que lá estive, destaco como 

importante uma maior proximidade com a minha formação de base, não só porque 

muitos dos colegas eram psicólogos e sociólogos, como porque as questões andavam 

em torno da reabilitação e das pessoas portadoras de deficiência, bem como das 

instituições que as apoiam.  

Outro aspecto importante foi ter a visão de conjunto e comparativa do trabalho 

efectuado nas várias regiões, bem como o contacto com os respectivos colegas. Senti 

nalgumas reuniões o peso institucional de estar num serviço central que por definição 

dá orientações às estruturas regionais e tive que assumir o papel de seu representante.  
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Este período teve o condão de não deixar qualquer dúvida sobre o meu perfil 

profissional, ou seja, sou claramente uma pessoa virada para o terreno, para o contacto 

com outros! Mas enfim, o período da adolescência é o que nos permite questionar, 

comparar, explorar, crescer. Num serviço muito normalizado, com pouco ou nenhum 

espaço de intervenção pessoal, comandado por uma pessoa há muito tempo, com 

conhecimento e controlo absoluto das situações e que tudo decidia, não tenho como 

marcante propriamente ninguém em particular. Aliás, é curioso como apesar desta 

proximidade, constatei haver maior divisão no relacionamento interpessoal, mais 

subgrupos. Devo no entanto realçar o trabalho com as Delegações Regionais como 

muito positivo, não só pelo conhecimento diferenciado que isso me permitiu, como 

porque percebi na primeira pessoa, por um lado que, apesar das orientações dadas, 

cada região apresentava os seus dados para execução de relatórios de progresso à sua 

maneira e por outro que os serviços centrais, porque constantemente tinham que 

uniformizar dados, não desenvolviam o seu suposto trabalho de concepção, pois não 

dispunham de tempo para tal. A norma ia a tal ponto que as informações que 

acompanhavam os processos (para além de analisarmos candidaturas de CERCI’s e 

entidades afins, analisávamos relatórios decorrentes de auditorias), eram 

superiormente alteradas em pormenores como a passagem de um “porém” para um 

“contudo”, caso isso se aproximasse mais da escrita do decisor.  

Não admira portanto que um dia, sem que na altura o perspectivasse sequer, uma 

simples folha A4 que chegou timidamente à minha secretária se transformasse no 

passaporte para a minha fase adulta, profissionalmente falando. Tenho presente na 

minha memória que tinha em mãos um processo imensamente burocratizado, 

contendo uma informação com muitos despachos apostos que se estendiam por um 

período temporal que a mim me parecia quase infinito, face ao conteúdo que me 

parecia que carecia de maior urgência e que me tinha deixado preso de movimentos. 

Olhei se soslaio para aquele papel estranho que invadia a minha secretária e pensei “o 

que mais vem aí?”. Ao ler percebi que era uma circular interna e nela se pedia um 

técnico para algo que se chamava Grupo de Missão para o Desenvolvimento da 

Educação e Formação de Adultos. Era uma parceria com o Ministério da Educação e 

funcionava na Av. 5 de Outubro, sua sede. Entendi que estavam a sondar a 

disponibilidade e eu achei que não perderia nada em “ir a jogo”. Afinal de contas, 

aquele sítio estava a prender-me os movimentos físicos e mentais, a tal ponto que 
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muitas vezes chegava a casa e tinha necessidade de me entreter a arranjar alguma coisa 

ou a inventar algo. Precisava de algo mais vivo. Na altura estávamos a começar a ter 

acesso à Internet e nos dias seguintes pesquisei a informação disponível sobre o tema 

que me agradou. Seguiram-se tempos (meses!) sem qualquer novidade sobre o tal 

papelinho, pelo que aos poucos assumi que o lugar tinha entretanto sido ocupado e 

resignei-me ao quotidiano. Um dia, porém chamam-me para uma entrevista e, após 

algum tempo de indecisão, lá me deixaram rumar para novo desafio. Não sem antes, 

contudo, ter assistido a alguns episódios de disputa por mim (de repente parecia que 

me tinha tornado importante para o serviço), o que até poderia ter sido motivante, não 

fosse o caso de as mesmas mais não serem que um medir de poderes. E eis que, o que 

de início tinha sido apenas um impulso, tornou-se numa vontade crescente, pois 

enquanto não havia uma decisão, foi-me pedido para participar nalgumas reflexões que 

eu fazia na minha hora de almoço e fora do meu período laboral, embora tenha disso 

dado conhecimento.  

Esta relação foi-se intensificando de tal forma que em Fevereiro todo o Grupo de 

Missão (do qual eu ainda não fazia parte oficialmente) se reuniu num fim-de-semana, 

com o objectivo de debater, reflectir, colocar em comum as nossas ideias em torno da 

educação e formação de adultos, bem como os desafios que se colocavam ao Grupo. Foi 

para mim um momento mágico, de aprendizagem, na medida que, para além do Dr. 

Alberto Melo e sua equipa, tive a oportunidade de reflectir em conjunto com a Drª 

Márcia Trigo (que mais tarde viria a ser minha Presidente) e o Dr. Acácio Catarino (que 

tinha sido Presidente do IEFP, na altura em que eu ainda estava a recibos verdes). 

Apesar de estar a milhas destas 3 ilustres personagens, dei por mim a passar, para além 

do contacto diário, as 2 noites quase em claro, tal o fervilhar de ideias que afluíam ao 

meu cérebro, muitas das quais eu próprio não sabia identificar de onde tinham surgido. 

Hoje penso que se tratou de convocar ideias latentes, retidas na minha memória em 

períodos temporais diversos, na expectativa de um terreno fértil para brotarem, plenas 

de oportunidade e significado. Se dúvidas tivesse sobre o poder ilimitado da 

participação activa e esclarecida dos adultos na construção de um caminho, esta 

experiência eliminou-as por completo.  

Entendo assim porque é que a educação de adultos deixou de estar assente numa 

mudança social e passou a estar instrumentalizada, ao serviço do capitalismo, como diz 

Matthias Finger (2003). De facto, a livre expressão generalizada, retira tempo de antena, 
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protagonismo e espaço de manobra para exercer o poder, por parte de quem dele vive 

em regime de exclusividade, para além da força impulsionadora que tem numa 

organização. 

A minha passagem para o Grupo de Missão para o Desenvolvimento da Educação e 

Formação de Adultos, consumou-se em Março de 1999 e abriu a minha fase adulta, de 

consolidação profissional. Representou uma mudança como ainda não tinha 

experimentado, porquanto se traduziu por uma saída do IEFP, embora tenha mantido o 

vínculo à casa. Apesar do Grupo de Missão ter durado apenas mais 6 meses, comecei 

aqui verdadeiramente uma nova etapa no meu percurso profissional. Num espaço físico 

claramente limitado no 6º andar na Avenida 5 de Outubro, em plena sede do Ministério 

da Educação, onde os computadores e impressoras não eram compatíveis uns com os 

outros em termos de versões do Offfice, as pessoas ocupavam os espaços disponíveis e 

que mais compatíveis eram com o que estavam a fazer, para além de que não estavam 

todas juntos ao mesmo tempo, estando uma nuns dias, outras noutros, umas mais de 

manhã, outras de tarde, enfim algo que para quem tinha vindo de uma organização com 

cartão de ponto e todas as formalidades, era algo que não me ocorria sequer como 

possível. Apesar deste aparente desnorte, desta desorganização visual, a verdade é que 

aos poucos fui entendendo que algumas daquelas pessoas estavam ali numa situação 

ainda por definir, ou seja, ainda tinham tarefas penduradas a realizar noutros locais 

algumas delas no Centro e Norte do país, no fundo algo próximo do que eu tinha feito 

nos 3 meses anteriores, até o IEFP formalmente me deixar sair. Outra coisa que me 

impressionou logo à partida foi que todos se tratavam informalmente e todos 

partilhavam tudo com todos, numa espécie open space alargado às secretárias e 

material informático. Ao todo éramos cerca de 12 e desde logo se destacaram 2 

pessoas, uma delas, o Professor Alberto Melo, permanece ainda hoje como uma 

referência, que assumia o papel de Encarregado de Missão e a Drª Dulce José, uma 

verdadeira operacional, cuja permanência no local era uma constante.  

Comparando com o que me tinha sido dado a conhecer até ao momento, claramente 

que aqui era notório que as coisas estavam a (re)começar, com um projecto novo, com 

novos desígnios, pelo que os momentos de reflexão, partilha, troca de experiências, 

crítica, ao invés de assumirem um papel complementar e pontual na organização, eram 

o prato do dia, o que dava o tal ar de aparente desordem, onde nada parecia decidido 
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ou estável e o que ontem tinha sido pensado de uma maneira, hoje afigurava-se de 

outra.  

Estávamos a viver o período pós “V Conferência Internacional sobre Educação de 

Adultos”, em Hamburgo, realizada em 1997 e na qual o próprio Professor Alberto Melo 

tinha participado, registando-se uma convergência entre as recomendações da UNESCO 

e os objectivos do Grupo de Missão, como a promoção da cidadania activa, com vista ao 

melhoramento da cidadania e o reconhecimento do papel das ONG’s neste âmbito, a 

criação de serviços de informação e aconselhamento â população e o desenvolvimento 

de métodos para validar os adquiridos ao longo da vida. Era a primeira vez que tinha a 

possibilidade de trabalhar numa organização, com contacto directo com o decisor 

máximo e logo uma figura incontornável no âmbito da educação e formação de adultos. 

Até aqui, tudo o que fazia entrava numa tuba transformadora, com intervenções 

variadas e das quais não tinha, regra geral, conhecimento do impacto do meu trabalho. 

Dito de outra forma, eu servia clientes internos da minha organização. Foi a partir desta 

altura que para mim a educação e a formação casaram e eu a elas me associei. 

Aquilo que mais me impressionou no Dr. Alberto Melo (para além do seu conhecimento 

que parecia inesgotável) foi a simplicidade com que falava, ouvia, sintetizava, 

congregava, gerava consensos, dava valor ao que ouvia e potenciava reflexões, a forma 

como disponibilizava toda a informação pertinente, enfim um verdadeiro humanista. Na 

realidade, só muito mais tarde aprofundei o seu percurso, em especial ligado à 

Direcção-Geral de Educação Permanente, nos pós 25 de Abril de 1974, bem como todo 

o seu percurso até ali chegar. 

Sem o saber nessa altura, estava numa estrutura que aparentemente tinha como 

missão proporcionar o ressurgimento da educação de adultos, partindo do 

reconhecimento de que não existia realmente um sistema de Educação de Adultos (EA). 

Há portanto uma ruptura com a EA escolarizada e formal, indo ao encontro da citada 

Declaração de Hamburgo de 1997. A Alberto Melo caberia a missão de retomar a 

educação popular e de base de adultos, sendo definida uma “lógica de serviço público” 

com uma “lógica de programa”, abrangendo as áreas de formação de base, ensino 

recorrente, educação e formação ao longo da vida e educação para a cidadania, 

lançando assim as bases de um novo instituto público com competências na área da 

educação e formação de adultos. 
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Para além das intervenções que fazia a nível do apoio informático (resolução de 

problemas do quotidiano, compra de software e hardware), comecei de imediato a dar 

corpo a um dos objectivos que o Grupo de Missão (criado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 92/98, de 14 de Julho), queira atingir e que dizia respeito ao lançamento 

do Concurso Nacional S@bER +, com o objectivo de dar visibilidade “às experiências 

mais relevantes” no domínio da educação e formação de adultos. Pude então 

acompanhar todo o processo, desde o primeiro esboço, até à entrega final de prémios. 

A Drª Dulce José, embora me tenha sempre acompanhado, deixou-me à vontade para ir 

pensando na forma de erguer o Concurso, a par de alguma documentação que existia. 

Foi aí que eu me comecei a aperceber que havia registo de alguns projectos, sobretudo 

ligados à educação não-formal e informal de adultos, que se estavam a realizar em 

vários locais do país por entidades (sobretudo privadas), mas que tal acontecia, sem o 

merecido ênfase, sem uma organização em rede, isoladamente, sem portanto uma 

expressão que pudesse fazê-la constar como tal a nível nacional. Estávamos ainda 

presos ao ensino recorrente, escolarizado que cruzou o nosso país nas duas décadas 

anteriores e fundamentalmente pretendia-se retomar o pulso às outras iniciativas que 

apesar de viverem sobretudo da carolice de alguns resistentes e praticamente sem 

apoios, com excepção de alguns locais. Pretendia-se que o Concurso fosse uma primeira 

afirmação de que existiriam por esse país fora muitas e boas práticas no âmbito da 

educação e formação de adultos, bem como, naturalmente, pessoas que as 

desenvolviam e entidades suficientemente sustentadas e sustentáveis para as apoiar. 

Quanto a estas últimas, queríamos conhecer com maior profundidade que entidades as 

promoviam e qual e sua distribuição geográfica. 

Percebi de imediato que estavam reunidas as condições para aprender sem limites e 

recebi com todo o entusiasmo o meu primeiro projecto, que teria de construir de raiz, 

pois não existiam referências recentes nesta área. Foi assim que me foram parar às 

mãos todas as tarefas que envolviam colocar de pé o dito Concurso, ou seja, para além 

da elaboração do regulamento do Concurso (que discutia que todos e cada um dos 

presentes, tentando incluir os seus saberes, as suas reflexões, aquilo que consideravam 

essencial), era preciso recolher todos os contactos possíveis de entidades que 

desenvolviam actividades de EA usando o Access (que eu nunca tinha utilizado), para 

além de toda a burocracia que envolvia a publicação em Diário da República (que me 

ajudou a perceber a razão de tanta demora para fazer sair um Diploma legal). Os 
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Ministros e Secretários de Estado, tanto do Ministério da Educação, como do Trabalho e 

da Solidariedade passaram a fazer parte do meu dia-a-dia e das minhas preocupações, 

já que para além das informações que era preciso fazer subir com a justificação e o 

enquadramento do Concurso, depois seguia-se uma longa espera pela sua 

concordância. Por esta altura, comecei também a perceber por que é que qualquer um 

de nós, por mais tecnologia e serviços on-line que tenhamos, sempre que precisamos de 

tratar de algo nos serviços estatais, temos invariavelmente que percorrer todas as 

capelinhas, mesmo que no mesmo Ministério, Departamento, Serviço ou mesmo piso: é 

que cada um tem as suas atribuições e ninguém vai para além disso. Neste caso 

concreto do Concurso, os Ministérios não se articularam superiormente e assim 

priorizaram de forma diferenciada a informação que lhes seguiu, o que fez com que no 

Grupo de Missão tivéssemos que aguardar por todos os pareceres. Outra aprendizagem 

que fiz a reboque deste Concurso foi olhar para um plano de actividades de toda uma 

organização, bem como ao seu orçamento associado. Tantas vezes me senti perdido em 

pensamentos que eu achava filosóficos, sobretudo por aqueles corredores de Xabregas, 

em torno de interrogações como “o que faço, serve para quê?” e afinal bastaria dar a 

conhecer o todo, tal como se faz a qualquer estudante que estuda questões geográficas 

ou outras ligadas ao planeta se dá um globo. O facto de eu perceber que fazia parte 

daquele todo, com que recursos, porquê e para quê, não mais fez em mim o que no 

fundo todos os que queremos verdadeiramente queremos educar e formar adultos 

pretendemos, ou seja, que as coisas tenham significado, utilidade, que nós 

compreendamos o seu impacto, que possamos optar por nelas participar, com todo a 

informação disponível, e o façamos de forma motivada, responsável e activa. 

Esta sensação de juntar o que paira em várias cabeças e em vários documentos de 

referência e fazer nascer algo novo em que participamos e cujo significado entendemos 

e consideramos útil constitui um marco profissional tão formativo que se torna quase 

viciante. Este projecto permitiu-me interiorizar o quão ténue e por vezes fortuita ou 

mesmo instável pode ser a fronteira entre optar por um percurso certinho, sempre no 

mesmo local, com o mesmo tipo de funcionamento e um outro que assenta em 

experiências variadas. Eu apostei, talvez empurrado pelas circunstâncias, num percurso 

com algumas mudanças, mas a verdade é que reflectindo sobre isso, creio que 

procurava o meu âmbito de intervenção e o certo é que esta vinda para a Grupo de 

Missão teve mais esse condão. Portanto, para além de um homem de terreno, que 
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gosta do contacto com as pessoas, a isso junto o prazer de fazer erguer algo novo, de 

conceber, sendo a EA a área de eleição. 

Como os prémios a atribuir eram em número limitado, o Júri do concurso, liderado pelo 

Dr. José Portela, para além da análise dos projectos, teria que os seriar, segundo 

critérios definidos por esse órgão. Ao contrário do que viria a suceder nos anos 

seguintes, não fiz parte do Júri, mas dada a minha responsabilidade no projecto, fui nos 

anos seguintes brindado com mais um momento importante e que se relacionou com a 

metodologia de análise das candidaturas, que passou por uma grelha de análise 

quantitativa, em função dos objectivos expressos em regulamento, sendo que cada 

projecto (candidatura) seria vista por 3 dos elementos do Júri. Para aferir a escala, o Júri 

reuniu após as primeiras análises, para debater os resultados e eventuais ajustamentos 

a fazer. Daquilo que fui ouvindo e mais tarde do que pude observar dos projectos, sobre 

quem, o quê, onde, com quem, para quem e como se estavam a desenvolver 

actividades de educação e formação de adultos no país, fez com que a minha 

perspectiva e o meu conhecimento na área se alargassem, para além do conhecimento 

de como no fundo funcionava e se organizava um Júri, ainda por cima tendo em conta 

que os projectos que nos chegavam não estavam balizados, em termos da sua 

implementação. A discussão e reflexão sobre o desenvolvimento dos trabalhos 

permitiram que logo ali surgisse a versão zero do regulamento do concurso do ano 

seguinte. 

Uma palavra, ainda não final, sobre este primeiro de quatro concursos em que fui o seu 

responsável para referir que a sua adesão ascendeu a pouco mais de uma centena de 

projectos e permitiu identificar metade das organizações privadas que viriam a ser 

convidadas a participar nos primeiros 13 cursos EFA em observação, lançados em 2000.  

Hoje sei, da convergência das leituras de base, nomeadamente de Canário (1999) e 

Alberto Melo (2006) que subjacente a esta ideia de envolver de forma significativa 

entidades privadas estava uma tentativa de recuperar a dimensão não-formal e 

informal com que estas foram desenvolvendo de forma resistente e por vezes 

clandestina, a educação de adultos, ao longo do longo período em que dominou a 

educação formal, escolarizada ou mesmo nos tempos do Estado Novo. Por outro lado, 

tratava-se de recuperar o conceito de educação permanente por parte de Alberto Melo, 

o qual encabeçou a Direcção-Geral de Educação Permanente, criada logo após a 

revolução de Abril de 1974. Em acréscimo, o modo como se desenvolvem as práticas 
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locais de educação de adultos, nas instituições privadas (sobretudo as desenvolvimento 

local), onde a participação directa dos interessados é forte e a tónica está nos processos 

de proximidade, bem como a ênfase da dimensão não-formal da educação no 

desenvolvimento da animação sócio-cultural, reforçam as escolhas feitas. 

O próprio desenvolvimento dos cursos EFA, partindo da história de vida (cuja 

investigação se tinha iniciado nessa década de 90), onde os adquiridos ao longo da vida, 

não só proporcionavam (pelo menos do ponto de vista conceptual) um percurso 

formativo à medida, como eram reconhecidos e validados, colocam o adulto no centro 

da formação. 

Tendo em conta que Alberto Melo considera o desenvolvimento local (em contraste 

com a mundialização e a globalização), como uma forma de encontrar soluções 

específicas para grupos minoritários, entende-se, num projecto com estas 

características, que a escolha tenha recaído em grande medida sobre as entidades 

privadas. 

Mas houve outro condimento que, no âmbito do Grupo de Missão eu adicionei a esta 

sopa da pedra que representa o meu percurso profissional e que viria a ser em muitos 

casos determinante para antever, posicionar-se, enfim saber-estar. Trata-se da 

interiorização que fiz da omnipresença das questões políticas. Com frequência se 

questionava se esta ou aquela possibilidade seria bem aceite pela Tutela e aos poucos 

eu comecei a perceber também aquela linguagem e a minha condição de técnico da 

Administração Pública, representando o Estado, liderado por um Governo, eleito em 

sufrágio universal e a quem cabia definir as políticas educativas e formativas. Comecei a 

acompanhar mais de perto os acontecimentos políticos, sobretudo ligados à temática 

de EA, as leis, medidas e propostas, os conflitos com os sindicatos e, quer quisesse ou 

não, a ouvir as manifestações ao frente ao Ministério da Educação. 

Foi um tempo de aprendizagem intensiva e muito abrangente, onde ainda houve 

espaço para incluir a participação nos primeiros números da revista S@bER + que teve 

origem no Grupo de Missão e em cujo lançamento tive o privilégio de trabalhar. No 

número um da revista apenas contribuí com uma pequena informação sobre o 

concurso, mas estive em toda a parte mais logística, fazendo as cartas de convite (e 

assim ir conhecendo as entidades e seus responsáveis, bem como colocá-las mental e 

geograficamente no mapa), imprimir as etiquetas, preencher os dados nas guias dos 
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CTT e ir com um carrinho de compras cheio de envelopes com revistas, pela rua fora, 

entregar tudo nos correios, duas centenas de metros adiante! 

Cerca de 2 meses antes de ser decretado o fim anunciado do Grupo de Missão, 

adquirimos finalmente a nossa independência e rumámos à zona do Largo do Rato, 

onde nos esperava um local potencialmente interessante, mas que precisava de obras e 

equipamentos adequados. 

Eu já estava completamente rendido ao projecto, à forma unida e em equipa de 

trabalhar, às inúmeras possibilidades de aprender com cada projecto, à inigualável 

sensação de já não saber ao certo o que mais gostava de fazer. 

Foram meses intensos, que passaram a voar, em que aquele local de trabalho era 

sentido como se fosse a minha casa, tendo-me envolvido em tarefas em que não 

imaginava participar, como escolher uma central telefónica, prever quantos postos de 

trabalho deveriam comportar cada sala e adjudicar a instalação das cablagens, a 

montagem do servidor e toda a rede informática ou a escolha do mobiliário. Cheguei 

mesmo a vir munido de casa de berbequim em punho, para fixar nas paredes os 

quadros que tínhamos, sobre projectos, como os 6 primeiros Centros de RVCC ou os 

primeiros 13 Cursos EFA em observação. Este foi um período muito marcante, na 

medida em que a minha capacidade de adaptação, de mobilização de saberes e 

competências, de exercício cognitivo e de procura de soluções para novos problemas 

foram amplamente convocados. Tinha a sensação de que podia fazer qualquer coisa 

que fosse necessário, de qualquer área, parecia que de repente, tudo estava lá, ou pelo 

menos os ingredientes principais, como se fosse uma daquelas sopas instantâneas a que 

só falta juntar água, a qual aqui dava pelo nome de necessidade, aquela mesma que, diz 

o ditado popular (creio que nascido da tal educação popular) aguça o engenho. Percebi 

também que a minha formação de base, complementada com a experiência que já 

detinha, se traduziu num cocktail de sucesso. Quando um dia estava a discutir uma 

questão técnica em torno das melhores soluções informáticas e o interlocutor da 

empresa referiu-se diversas a vezes a mim como Engenheiro, apesar de ter sido a ele 

apresentado como Doutor, não pude deixar de sorrir internamente e pensar que de 

facto seria mais natural que ali estivesse o dito Engenheiro. Nesta altura entendi 

perfeitamente a importância das competências adquiridas em contextos não-formais ou 

informais e também que o técnico Paulo Santos daqueles tempos de Xabregas, estava a 
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milhas deste outro, capaz de se envolver em qualquer tarefa. Os contextos e acima de 

tudo as pessoas são o factor determinante a evolução a nível profissional. 

Portanto, a minha condição de técnico, a par da de formador, foi sendo construída em 

função do meu percurso profissional, na maioria das vezes assente numa navegação à 

vista, onde a produção de conhecimento é uma constante, com efeitos formativos 

exponenciais, que assentam numa história de vida particularmente rica neste período. 

Nestes momentos, como em mais nenhuns até aí, a aquisição de adquiridos, se constitui 

em si mesmo como uma formação. 

Um primeiro balanço destes meses fora do IEFP permitiu-me pôr de lado alguns 

conceitos que tinha em relação à Educação em geral. O mais interessante assenta no 

facto de eu ter ideia de que o Ministério da Educação era um mundo à parte, fechado, 

obscuro, formal. Apesar do Grupo de Missão ser uma iniciativa da responsabilidade, 

também do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, a verdade é que o tratamento 

informal, a abertura de trato, a partilha e a reflexão constituem-se como aliados e 

potenciadores de boas práticas. Decididamente, fazendo a comparação com a realidade 

mais formal, distante e estanque que já tinha testemunhado, pude comprovar a eficácia 

das práticas no Grupo de Missão. A aprendizagem é também feita por comparação, em 

que vamos colocando a fasquia cada vez mais acima, desde que as situações 

profissionais em que estamos envolvidos o permitam. A mudança portanto, abre 

horizontes e faz-nos crescer, alargar, alcançar mais longe, na medida em que nos 

elevamos ao colocarmo-nos sobre a nossa história de vida profissional. 

Não poderia fechar este capítulo do Grupo de Missão sem referir três dos seus 

elementos que viriam a ter uma importância acrescida em momentos posteriores, uma 

que a nós se veio juntar, sobretudo para a área da informativa, a Helena Vicente (Lena 

para os colegas), as outras duas, que viriam a representar a ANEFA na Eegião Centro 

(Drª Lisete de Matos) e outra na Região Norte (Drª Olívia Santos Silva, que ainda hoje 

coordenada a equipa das Novas Oportunidades naquela região). 

Apesar da criação da Agência Nacional para a Educação e Formação de Adultos (ANEFA) 

remontar legalmente a Setembro de 1999, só em Fevereiro do ano seguinte a 

Presidente (Drª Márcia Trigo) e o Vogal (Dr. José Alberto Leitão), tomaram posse, a eles 

se juntando mais tarde o outro Vocal, este indicado pelo Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade. Pelo meio ficaram alguns meses de incertezas e uma certa paragem, pois 

basicamente só era possível realizar aquelas actividades correntes. Ainda que com a 
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aparente garantia de que a ANEFA era mesmo para avançar, percebi que aqueles que já 

há muito trabalhavam na área se mostravam apreensivos e preferiam ver para querer.  

Quando finalmente a Drª Márcia Trigo, rodeada por alguns dos seus colaboradores que 

com ela tinham trabalhado no PEPT (Programa de Educação para Todos), mais os que 

tinham transitado no Grupo de Missão, começou deste logo a formar uma equipa, 

assumindo a proveniência como um factor neutro. Passado que estava este momento 

inicial, todos nós, um a um, começamos a ir à oral (orais!), de que a Drª Márcia não 

dispensou à priori ninguém. Percebi então que ela queria (e podia) fazer aquele 

projecto à sua imagem e que pretendia saber o que cada um fazia na organização, quais 

os seus interesses e motivações e sobretudo o seu perfil, começando a encaixar, a 

dispor as peças para que a engrenagem melhor funcionasse. Poucas pessoas saíram, 

mas posso dizer que esses momentos constituíram para mim um momento importante 

de análise e reflexão do que fazia, pois muitas vezes, quando entramos num certo ritmo 

de cruzeiro, interrogamo-nos cada vez menos sobre as nossas rotinas. Dado que estava 

com o concurso, ela literalmente não me largou, enquanto não ficou satisfeita. É 

curioso que, passado o primeiro embate, esta forma construtiva de abordagem me 

deixou ainda mais satisfeito, motivado e confiante no que estava a fazer. 

Depressa me apercebi pois de que estava perante uma mulher carismática, 

omnipresente, mesmo quando quebrava a sua rotina diária que começava às 7:30 da 

manhã e terminava geralmente mais de 12 horas depois. Não havia um papel por 

assinar (a menos que dela tal não dependesse), entrava geralmente por qualquer dos 

nossos gabinetes, sentava-se na ponta de uma secretária, e ali ficava à conversa, uma 

vezes participando na que eventualmente podia estar a decorrer, outra lançando o 

tema que muitas vezes servia de rampa de lançamento para algum projecto. E ali 

estava, como que nascido do nada, uma reunião ocasional onde depressa esquecíamos 

que estamos diante da Presidente da ANEFA. Isto dava-nos atrevimento e lançávamos 

para o espaço comum aquilo que nos trespassada pelo cérebro ou pela alma, sem 

qualquer constrangimento, hesitação ou sentimento de inferioridade. A sensação de 

estar a discutir opções estratégicas, caminhos, projectos com a Drª Márcia Trigo, num 

ambiente de igualdade de tratamento, espaço de intervenção e em que todo o clima 

que se gerava transmitia a mensagem clara de que o nosso contributo era importante 

(determinante mesmo!) para o futuro da educação e formação de adultos. Não raras 

vezes (ainda hoje guardo quase com nostalgia) distribuía cópias de textos ou artigos, 
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com o rótulo de “leitura obrigatória”, pelo que, passado pouco tempo éramos 

convocados para uma daquelas reuniões para partir pedra ou colocar ideias em comum. 

Tudo isto nos fazia crescer, nivelava o nosso conhecimento, permitia ir ganhando uma 

marca ANEFA, dava sentido e utilidade ao que fazíamos, fazia-nos sentir, não mais um 

mas aquele específico, único, enfim senti na pele aquilo que creio deverão realmente 

sentir os adultos quando estão envolvidos em processos de educação e formação. 

Portanto, ao contrário do que era tradicionalmente aceite, a Drª Márcia Trigo assentava 

a sua estratégia de intervenção organizacional, de funcionamento dos vários sectores 

da ANEFA e da motivação das pessoas numa fusão entre os aspectos sociais, relacionais, 

pessoais e os profissionais. Como exemplo, sempre que havia motivo para festejar (um 

aniversário, um nascimento, etc.), todos sem excepção paravam uns momentos para 

assinalar esse evento. Um dia, também eu fiz anos e, como havia nas nossas instalações 

uma reunião importante (estava a ser assinado um protocolo com uma entidade 

financiadora), eu dei como certo que “escaparia” a esse momento. Qual não foi o meu 

espanto quando fui abordado no corredor para me juntar aos ilustres convidados 

externos e em poucos minutos estavam todos a rodear-me, de garrafa de champanhe 

em punho e onde não faltaram os “parabéns a você”, momento para o qual os ditos 

ilustres foram “convidados” a participar! Ainda hoje, quase uma década depois, ao 

escrever estas linhas constato que os olhos humedecem, escapando ao meu controlo, 

por mais que eu conte ou escreva este episódio, por mais tempo que passe. Deparo-me 

por vezes com pessoas que falam em motivação, expressando que querem pessoas 

motivadas e depois não percebem que é a partir destas pequenas coisas, marginais ao 

trabalho, aparentemente contrárias a ele, fortuitas e não planeadas que surge uma 

equipa de trabalho. 

Como consequência de todo este clima geralmente pelas 8:30 da manhã quase todos já 

se encontravam a trabalhar a 100% e às 19 horas poucos ainda tinham ido para casa. 

Em conversa recente com um antigo colega desses tempos, recordávamos com saudade 

os momentos vividos e ele dizia-me “eu gostava mesmo era de podermos juntar toda a 

gente de novo. É que nós trabalhávamos com gosto e o tempo que fosse preciso”. E 

afinal, a fórmula mágica está pois ao alcance de todos. 

O projecto da ANEFA é, visto do lado de dentro, isto mesmo; um conjunto de trabalho 

emotivo e emocionante, vivido, sentido, com sentido e com reconhecida utilidade. 
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A forma de trabalhar na ANEFA começou para mim a ser directamente visível logo a 

seguir ao referido momento de apresentação. Quis o acaso que o primeiro acto público 

visível da ANEFA fosse, nem mais nem menos que a cerimónia de distribuição dos 

prémios no primeiro Concurso Nacional S@bER +, a qual, por ter sido feita durante o 

primeiro mês efectivo da Drª Márcia na ANEFA, ocorreu nas instalações desta. Tudo foi 

feito com a “prata da casa”, deste a preparação dos singelos “comes e bebes”, até à 

escolha do texto a constar no Diploma a atribuir, o tipo de papel a utilizar, os convites a 

enviar às pessoas que gostaríamos que estivessem presentes e tudo o mais. A Drª 

Márcia, tendo acompanhado de perto todo a processo e decidindo em última instância, 

não deixou de dar a devida autonomia para que as ideias de cada um fluíssem, 

atribuindo-me a responsabilidade pelo evento. Dado que era necessário fazer um 

pequeno discurso de boas vindas que enquadrasse aquele momento, a Drª Márcia 

solicitou-me que escrevesse o mesmo e, após alguns acertos, lá chegámos, em 

conjunto, ao texto final. Tudo corria bem, pois nesses momentos eu recordava aquele 

fim-de-semana que fiz com o Grupo de Missão, onde ela e outros Deuses estiveram 

presentes e agora ali estava, com a salutar ilusão de que havia algum nivelamento na 

nossa troca de opiniões. De repente, soaram dentro de mim os alarmes quando ela me 

disse, naquele seu tom decidido de quem já decidiu “Pronto, já tem o seu discurso no 

papel”. Já tenho o MEU discurso no papel???, pensei alarmado. Durante aquele tempo 

todo sempre assumi que a Presidente quereria assumir o natural protagonismo, pois 

além de tudo era, como disse o primeiro momento em público. Ainda argumentei que 

não me sentia à vontade com os holofotes sobre mim, que, apesar de gostar muito do 

contacto com as pessoas, aquilo para mim era uma multidão de gente. Nessa altura a 

Drª Márcia emitiu um daqueles seus sons agudos (uma das suas imagens de marca!) e 

disse “Claro que consegue, você é óptimo!”. E deu por terminada a questão. Sai dali 

com um enorme peso às costas, não pela tarefa em si, mas porque de facto era algo em 

que não me sentia confortável. Faltavam poucos dias e o ritmo e diversidade de 

assuntos não deixaram grande espaço e tempo para pensar muito nisso e só voltei a 

essa questão na véspera, onde tive alguns momentos para me preparar. E chegou 

finalmente o dia, onde na sala de reuniões estavam cerca de 120 pessoas, em pé, todos 

de baterias viradas para mim, excepto a Drª Márcia, os membros de Júri e mais uma ou 

outra figura. Às primeiras palavras, algo hesitantes, corresponderam os meus colegas 

que de imediato vieram em meu socorro, assim que para eles busquei confiança, com 
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os seus sorrisos abertos, como que dizendo “estamos contigo”. O resto foi tudo simples, 

como se este fosse só mais um discurso, entre outros que supostamente já teria 

realizado. Na altura, acabei por dar comigo a pensar “És mesmo complicado! Vê lá se 

era assim tão difícil. Afinal era uma coisa sem importância nenhuma.”, mas hoje 

percebo que aquele momento foi precioso para mim. A verdade é que a partir daí, 

nunca mais parei e se hoje dificilmente deixo de dormir quando me dizem “Olha que 

vais ter 200/300 pessoas à tua frente e a situação está difícil”, apesar de toda a atenção 

a que naturalmente a situação me obrigará. 

Na ANEFA, quase tudo se estava a fazer pela primeira vez (ou pelo menos para as 

pessoas que a constituíam assim era) e a estratégia passou por ter uma equipa coesa, 

multifacetada, confiante, criativa e motivada. 

As minhas actividades dividiam-se entre o concurso e as questões ligadas às 

telecomunicações, informática e aquisição de mobiliário, o que geralmente me deixava 

pouco tempo livre para o chamado “trabalho de secretária”. Resultante de uma das 

múltiplas reuniões que tinha que realizar, foi necessário assinar um contrato com uma 

operadora de telecomunicações móvel, cujo projecto envolveria algumas centenas de 

telemóveis, a distribuir pelas estruturas regionais e locais da ANEFA. Como era habitual, 

esse documento foi-me entregue e eu, recuperando o que tinha ficado definido, pude 

verificar que estava tudo em conformidade. Contudo, dado que o contrato continha 

termos jurídicos que eu não dominava, deixei um post-it dirigido à Drª Márcia, com a 

indicação de que, em termos técnicos estava tudo correcto, mas sugeria que se enviasse 

o contrato para o Jurista analisar os aspectos de enquadramento legal. Deixei o assunto 

com a Secretária e sai em socorro de um colega, cujo equipamento informático não 

funcionava. Quando regressei, alguns minutos após, ao meu local, verifiquei que o 

documento estava de novo em cima da minha secretária…já assinado! Pensei que o 

meu coração iria parar, tal o choque que senti. No entanto, depressa me recompus e 

percebi que provavelmente esta mulher já teria assinado dezenas de contratos na sua 

vida e este era mais um, onde aquelas questões jurídicas eram “chapa 5” para todos os 

contratos. De qualquer forma, aprendi a lição e não mais lhe dei nada a assinar sem 

antes correr as capelinhas todas e disso lhe dar conhecimento. Nunca me falou disto, 

nem a isso deu importância, mas para além da lição percebi que a Drª Márcia, para além 

de me dar total autonomia, aliava a isso uma tal confiança que isso, apesar gerar uma 

grande motivação, fazia aumentar a minha responsabilidade e, mais que isso, levava-me 
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a ter uma atitude responsável, pois eu era, nalgumas matérias, o último filtro. Ela só 

estava lá para assinar e fazia-o “de cruz”. Um líder, para além de muitas outras coisas, é 

alguém que nos leva a chegar até onde não ousamos pensar chegar ou simplesmente 

não sabíamos que esse lugar existia. 

A partir de certa altura, a Direcção da ANEFA ficou finalmente completa, primeiro com a 

chegada do Dr. José Alberto Leitão e depois com a vinda do Engº Ramiro. O primeiro fez 

um trabalho de referência na ANEFA, o qual “prolongou” com a sua posterior passagem 

para o IEFP. Dotado de grande capacidade técnica, acompanhou de perto todo o 

trabalho de lançamento dos primeiros 6 Centros de RVCC e também dos 13 primeiros 

cursos EFA em observação, sendo para além disso um apoio fundamental para a Drª 

Márcia nas decisões a tomar. Todas as terças-feiras reuniam, geralmente o dia todo, 

para definirem estratégias de actuação. O seu funcionamento era exemplar, mesmo se 

discordavam num ou noutro ponto, sempre sabiam encontrar o ponto de convergências 

ideal. Já o outro elemento, não se envolvia, estava muitas vezes ausente e tinha o 

condão de chegar muitíssimo atrasado às reuniões (às vezes com toda a ANEFA), 

embora não esquecesse as devidas desculpas, “amenizadas” por um enorme ramo de 

flores que não evitava um comentário pouco satisfeito da Drª Márcia. Este elemento 

que claramente fugia à regra, saiu rapidamente de cena e o que considero mais 

interessante é que, ao contrário do que é habitual, a coesão do grupo enquanto tal 

prevaleceu em relação ao gheto que constituía a Direcção da ANEFA, pois na realidade, 

na maior parte dos momentos, a diferença hierárquica não se fazia sentir. 

A ano de 2000 foi um ano ímpar na medida em que foi necessário, para além de toda a 

logística para instalar a ANEFA, lançar os então primeiros 6 Centros de RVCC e também 

os primeiros 13 Cursos EFA de nível básico, como anteriormente referi. 

Pessoalmente, tive a grata tarefa de discutir com a Drª Olívia Santos Silva, a “mãe” dos 

cursos EFA originais, questões como a obrigatoriedade de inclusão ou não de uma 

língua estrangeira, ao nível da certificação de equivalência ao 9º ano, bem como da 

estrutura de todo o referencial em si. Mais uma vez, apesar da diferença de experiência 

e conhecimento que existia entre mim a Drª Olívia Santos Silva ou a Drª Lisete Matos, as 

reuniões que tínhamos eram um verdadeiro exercício de educação permanente, nos 

termos defendidos por Alberto Melo, ou seja, democrática, informada, participada. Saia 

sempre destas reuniões com a sensação de que tinha aprendido mais do que dado ao 

projecto, num misto de satisfação e alguma frustração, mas na realidade eram os meus 
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primeiros passos nos Cursos EFA e nisso baseio muitas das minhas actuais reflexões, 

sobretudo quando denoto algum desvio face aos aspectos mais característicos desta 

oferta (agora modalidade!) educativa/formativa. Com a entrada de mais pessoas para a 

ANEFA, as funções, embora aumentando, foram distribuídas, tendo eu passado a 

exercer funções mais de (pouca!) supervisão dos aspectos informáticos e foi com muito 

gosto que a minha colega Helena Vicente assumiu, informalmente, as despesas da área 

informática e equipamentos. A redistribuição por áreas técnicas, fez com que, para 

além do concurso nacional, eu tenha passado a integrar a equipa de “Oferta de 

Educação e Formação de Adultos - OEFA”, coordenada pela Drª Ana Canelas. Por esta 

altura, era frequente ter reuniões nesta equipa, onde estava sob a alçada da Drª Ana 

Canelas para logo a seguir ter outra, com os responsáveis dos vários sectores/projectos, 

nos quais me incluía e aí estava ao nível da minha coordenadora de equipa. Tudo isto se 

passava sem qualquer dificuldade, sendo encarado portanto com naturalidade, situação 

só possível num ambiente criado de e para quem nele vivia, à medida, onde todos se 

reviam no que era o espaço comum. 

Foi na OEFA que entrei em definitivo nos Cursos EFA, pois era a partir daqui que se 

lançavam as bases para a reflexão, discussão, concepção e devidas orientações para a 

operacionalização desta oferta (hoje rebaptizada recentemente de modalidade). 

De referir que a ANEFA tinha a particularidade de, para além da dupla tutela (do 

Ministério da Educação e do Trabalho e da Solidariedade), ser dotada de uma estrutura 

central (junto ao Largo do Rato), 5 estruturas regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do 

Tejo, Alentejo e Algarve) e ainda vários (no final, pouco mais de 50) organizadores locais 

de educação e formação de adultos (os chamados OLEFA’s), escolhidos a dedo e que 

antes estavam ligados às Direcções Regionais de Educação e se intitulavam 

Coordenadores Concelhios. A ANEFA era assim uma espécie de fruto desejado para 

quem a ela aspirava e inimigo público nº 1, para quem ficava de fora. A verdade é que a 

Direcção da ANEFA podia escolher com quem queria trabalhar, a nível central, regional 

e local, socorrendo-se na maior parte das vezes de recursos do IEFP (em menor número) 

e do Ministérios da Educação que também possuíam (possuem) esses 3 níveis de 

intervenção. Pude viver de perto o que acontece quando, de repente, um novo 

organismo público nasce e começa a ocupar o espaço que antes era do Ministério da 

Educação e do IEFP (que representava o Ministério do Trabalho). Para mais, 

desenvolvendo uma então denomina por alguns como de segunda oportunidade, a qual 
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passava por reconhecer e mais que isso tornar válido e certificável, para todos os efeitos 

legais, aquilo que os adultos apreenderam fora da escola ao longo da sua vida, ou 

propor-lhes uma formação, numa abordagem por competências, onde o centro da 

formação eram os adultos e o objectivo não era ensinar-lhes nada e sim propor-lhes 

tarefas para que eles desenvolvessem, com vista a, com a necessária orientação dos 

formadores, adquirissem competências. No entanto, o que, creio, mais chocou e gerou 

resistências foi o facto de tudo isto se começar a construir, sem o contributo das escolas 

públicas e com uma intervenção residual (ainda assim presente) do IEFP, ao contrário da 

grande abertura às entidades privadas. Nesta altura participei nalgumas reuniões, quer 

na ANEFA, quer no IEFP, onde ficou patente (e por vezes foi expresso), o grande 

cepticismo de quem estava de fora, face ao projecto e muitos achavam que não iria 

longe. A ideia da partilha, do trabalho em rede, do serviço público, da então paixão pela 

educação, pouco mais não eram que discursos políticos ou de circunstância. Mas o 

grupo, agora largado às regiões e localidades estava formado, funcionava em rede, 

estava unido e sintonizado e sobretudo, usufruía de momentos em que estávamos 

todos juntos. A ANEFA era a nossa Gália, o nosso refúgio e aí tomávamos a nossa 

porção mágica dos nossos 2 dirigentes (Drª Márcia e Dr. José Leitão) e aos poucos cada 

um de nós incorporou estas duas figuras e até parecia que nos transformávamos num 

deles, quando discutíamos um assunto de forma mais acalorada. No nosso espaço 

sentíamo-nos de facto invencíveis, aí parecia que não poderíamos deixar de conseguir, 

de resistir. 

Voltando aos Cursos EFA, tive a grata satisfação de verificar que foi decidido (nos 

termos que já enunciei) convidar 5 das entidades privadas que tinham vencido o 

concurso nacional S@bER + em 1999 a aceitar o desafio do lançamento dos primeiros 

cursos EFA em observação. Estes eram acompanhados a nível regional (daí resultando, 

para além de relatórios regionais, um de cada entidade) e também a nível central, 

tendo-se constituído uma equipa de acompanhamento nacional, da qual fazia parte o 

Dr. Rui Canário, com o qual pude estar em 2/3 reuniões e cuja capacidade de análise, 

síntese e também a simplicidade com que falava de coisas complexas retive de imediato 

e pude reforçar noutros momentos em que o ouvi em espaços mais alargados. 

Estávamos portanto em 2001 e era necessário, uma vez na posse dos relatórios e com a 

negociação da abertura de candidaturas ao Fundo Social Europeu, via Programa 

Operacional Empregado, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS), perspectivar o 
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alargamento. Comecei então a acompanhar a Drª Ana Canelas ao terreno, para visitar as 

entidades que tinham realizado cursos EFA em observação para sentir de perto toda a 

sua especificidade, bem como preparar a formação e o acompanhamento, aspectos 

considerados essenciais para uma formação de qualidade. Estes momentos serviram, 

para além da inquestionável mais valia com contacto com as pessoas, o território 

(perceber as dificuldades para chegar, mesmo de carro, o clima, as pessoas em redor ou 

a sua ausência e sobretudo para transmitir a mensagem de que lá em Lisboa também 

somos pessoas normais e que estamos todos no mesmo barco), também para cimentar 

uma cumplicidade que rapidamente se transformou em amizade. De resto, na OEFA 

juntaram-se pessoas que, embora na sua maioria não se conhecessem anteriormente, 

formaram um grupo de profissionais amigos. Para além da Ana Canelas (que 

carinhosamente continuamos a conotar de chefe), a Ana Moniz (que se reformou em 

2009), a Teresa Gonçalves (única resistente de forma contínua no projecto que hoje se 

designa por Agência Nacional para a Qualificação), A Clara Félix (que é hoje Directora da 

escola onde regressou) e a Sandra Rodrigues (que entre outras coisas está a fazer o 

Doutoramento, nesta mesma área) constituem comigo e com mais uma ou outra pessoa 

desse tempo, um grupo de amigos que regularmente se encontra e todos nós já 

visitamos a casa uns dos outros. 

Com a Região do Norte entregue à Drª Olívia Silva, a do Centro por conta da Drª Lisete 

Matos e o Algarve a caminho de ter como responsável uma antiga colaboradora da 

ANEFA que entretanto se mudou para essa região, falta cobrir o Alentejo e Lisboa, cujas 

equipas estavam mais atrasadas. Assim sendo, foi-me pedido que, por um período curto 

de tempo assegurasse, via telefone e junto de alguns OLEFA’s já a trabalhar a região do 

Alentejo, e também a região de Lisboa e Vale do Tejo, relativamente à qual continuei a 

manter funções de apoio técnico. 

Dos contactos com as regiões resultou que desde logo percebi que era necessária uma 

organização e sistematização da muita informação que circulava e também, fruto dos 

contactos com as regiões e directamente com as entidades, fomo-nos apercebendo 

que, por mais que possamos reflectir sobre algo novo, a realidade ultrapassa o nosso 

pensamento, a nossa capacidade cognitiva, mesmo a nossa imaginação. 

Lembro-me que nesta altura na maior parte dos dias não saía para almoçar, socorrendo-

me de um ou outro colega que me trazia algo para ir mastigando e hoje que esta 
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memória me veio à cabeça, apercebo-me que ela era na altura tão natural e 

inquestionável, como o inverso é hoje uma realidade. 

Por esta altura, dividia o meu tempo pelas funções na ANEFA e pelas incursões pelos 

caminhos de Portugal, não só para os acompanhamentos, como pelos primeiros 

momentos de formação, de cujo Norte foi pioneiro. Apesar da regionalização desta 

actividade, a Drª Ana Canelas estava sempre presente e no final fazia o fecho e síntese 

final dos trabalhos. Eu estive nalguns desses momentos que serviriam de ponto de 

partida para outros nas restantes regiões e, sentado na plateia, ainda sentia o peso e 

um cero nervosismo perante aquele mundo de gente, de olhos postos nos formadores. 

Foi sem surpresas que, após reflexão e discussão em equipa, começamos a realizar, na 

região de Lisboa e Vale do Tejo, a formação para os formadores que iriam desenvolver 

cursos EFA, na medida em que a estrutura regional mudava com grande frequência e 

não tinha coordenador fixo e com alguma experiência. Dado que era a minha região 

(cada técnico que trabalhava com esta oferta tinha, dentro da equipa, uma região por 

que era responsável), passei a assegurar, juntamente com a Drª Ana Canelas, a dita 

formação, na qual começaram a participar alguns OLEFA’s com vista à sua integração 

como formadores assim que fosse considerado possível. 

A minha actividade enquanto formador de formadores de adultos iniciava assim, no ano 

de 2001, sendo de destacar, por um lado a construção do momento de formação (desde 

os temas a abordar, até o número de dias a envolver, passando pelos aspectos 

logísticos, tudo foi por nós acautelado) e por outro a formação propriamente dita. 

Quanto ao primeiro, a Drª Ana Canelas optou por apresentar no inevitável power point 

uma proposta, sobre a qual toda a equipa se debruçou e debateu, apresentando as suas 

sugestões. Devo dizer que o nosso de grande proximidade e amizade não impedia 

minimamente que tivéssemos, quando assim o entendíamos, uma atitude crítica em 

relação ao que nos era apresentado e as reuniões eram geralmente inflamadas. Quem 

passasse perto do local que estávamos a usar poderia até pensar que estávamos até 

zangados, mas na realidade, quando nos dávamos por satisfeitos com o documento 

final que considerávamos melhor que a versão inicial, sentíamos uma satisfação enorme 

que muitas vezes era acompanhada com um almoço, sempre que as reuniões (como era 

frequente) se realizavam de manhã. Quando hoje penso nisso e olho para alguns 

documentos desse tempo e comparo com os actuais, consigo perceber onde estão as 

diferenças de estilo de liderança ou até de imposições hierárquicas. Na ANEFA, se a 
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equipa considerasse que, no caso, a formação seria desenvolvida dessa maneira, assim 

seria. Era habitual e natural que no final de cada momento nos reuníssemos para 

analisar a forma como correu e daí podia resultar uma alteração, com vista a optimizar 

a formação, sendo assim que desbravávamos o caminho nunca dantes percorrido, ou 

seja, caminhando. 

Mas por mais que debatêssemos as coisas, a formação em tempo real, directo e ao vivo 

é sempre um momento único, pelo que, por mais preparados que estejamos, parece 

que isso nunca é suficiente. Nas primeiras 3/4 sessões de formação, a minha condição 

de formador, embora com um momento autónomo em que assegurava a formação, era 

sempre presenciada pela Drª Ana Canelas que abria a sessão e fazia o enquadramento 

geral. Depois vinham os aspectos mais específicos de implementação dos cursos EFA e 

era aí que eu entrava em acção. Devo dizer que sobretudo da primeira vez, dei comigo 

nos primeiros minutos, mais preocupado com as possíveis reacções vindas do lado que 

propriamente dos 50/60 ouvintes que tinha diante de mim. Percebi nessa altura a 

importância das nossas reuniões, a força de uma equipa na verdadeira acepção da 

palavra e o que muitas vezes sem dar por isso aprendi com as inúmeras questões que 

me colocavam ao telefone aqueles que estavam com a mão na massa, por esse país 

fora. Ser formador é um processo contínuo, diário, feito de pesquisa de respostas a 

coisas em que nunca tínhamos pensado e com isso de inclusão de coisas novas. Um 

formador faz-se e refaz-se continuamente, assim tenha alimento. Senti então uma 

confiança naquilo que já tinha conquistado até ao momento e ao mesmo tempo uma 

responsabilidade diante de quem ansiava por respostas, por acrescentar algo ao que já 

sabiam, sobretudo porque estavam ali convocados por quem tinha concebido o 

projecto. À medida que a sessão foi decorrendo, dei por mim a pensar que a própria 

disposição em sala, facilitando é certo a exposição em power point, correspondia ao 

tipo de formação tradicional em que uns são detentores de conhecimento e o 

transmitem e outros assimilam-no. Na verdade, após os aspectos mais teóricos e logo 

que começamos a propor casos práticos, os actores da sessão como que se diluíram 

pelo espaço disponível (organizado em grupos, onde cada formador se ia integrando e 

inteirando do trabalho) e desta forma se fez justiça à real condição de todos os 

presentes, ou seja, estavam construindo algo de novo e estavam juntos desbravando o 

tal caminho. Todos eram formadores e formandos, todos ensinavam e aprendiam e no 

fim, todos estavam mais ricos. A partilha aliada ao saber-fazer ali explicitado, mesmo 
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que de forma simulada, teve um efeito muito para além da realização de um curso EFA. 

As pessoas ali presentes perceberem a sua potencialidade (porque chegamos à 

conclusão de que há várias formas, vários percursos igualmente possíveis e válidos), o 

que podiam ganhar com a troca de experiências e reflexões e também que o facto de 

uns estarem naquele momento na ANEFA (e amanhã podiam estar no terreno) e outros 

momentaneamente no terreno, não significava que as soluções tinham que nascer em 

Lisboa, na sede da concepção. Mais ainda, o nível de entendimento e confiança foi 

reforçado, pelo que o número de contactos (agora um pouco mais informais, dado que 

as pessoas já se tinham encontrado cara-a-cara) aumentou em quantidade e qualidade. 

Esta situação manteve-se nas outras sessões e dei por mim a dizer que todos estávamos 

ali para aprender e que o verdadeiro saber-fazer estava com quem de facto desenvolvia 

os cursos EFA. Ainda hoje, nos sítios onde estou, gosto sempre de deixar esta 

mensagem e na verdade, raros são os casos em que saio de qualquer sessão de 

formação ou visita de acompanhamento sem uma aprendizagem válida. 

A partir de certa altura, a Drª Ana Canelas saiu de cena e passei a ter como parceiros de 

formação 4 OLEFA’s, dos quais destaco o Dr. Manuel Louro (hoje a exercer funções Na 

Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo) e a Drª Irene Pedroso (que regressou 

posteriormente à sua escola de origem). Dado que a estrutura regional de Lisboa 

teimava em não estabilizar, com entradas e saídas permanentes, a formação desta 

região não saiu das esfera de decisão da ANEFA que assim definia a equipa de 

formadores para as sessões que se iam desenvolvendo, em função das necessidades 

específicas, sendo o objectivo que todos os formadores tivessem um momento de 

formação. O facto de deixar de ter a Drª Ana Canelas como rede não constituiu nenhum 

problema, pois na verdade só quando eu me senti e ela sentiu que eu estava preparado 

me deixou voar sozinho. Apesar de formarmos uma equipa bastante homogénea, os 

meus colegas OLEFA’s tratavam-me como se eu fosse detentor de mais competências 

do que realmente sentia que tinha. Muitas vezes durante os primeiros momentos 

admiti que não tinha conhecimento disso ou que tal nunca se tinha levantado, mas 

ficava sempre com esse trabalho de casa do qual dava conhecimento em sede de 

equipa e que depois resultava numa resposta aos interessados. Aconteceu também que 

um problema de operacionalização real, colocado em sede de formação, se 

transformasse num estudo de situação e ali mesmo se encontrasse uma via possível de 

resolução. Ainda hoje de quando em vez recebo telefonemas de pessoas que não 
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conheço, mas que ao falarem, sobretudo com o Manuel Louro (um antigo OLEFA, agora 

a exercer funções na Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo), são para 

mim canalizadas. Já sei que são sempre casos nada têm de comum ou mesmo raros, 

porque esses morrem ali no Louro, ou seja, são questões mínimo bizarras, de excepção. 

É para mim uma grande responsabilidade e nem sempre consigo satisfazer as 

expectativas, pois entre esses para mim verdadeiros momentos de ouro da ANEFA e a 

actualidade, vai uma distância infinitamente maior que a que poderíamos imaginar 

naquela altura, por mais imaginação que tivéssemos. 

À medida que os cursos EFA começaram a ter uma dimensão politicamente apetecível, 

quer isto dizer, em número que já fazia vista, os pedidos sobre a sua evolução 

aumentaram em proporção. No princípio, eram apenas uns quantos dossiers, cuja 

contabilização, embora incómoda, se fazia em meio-dia. Contudo, um dia, porque tal 

tarefa era para ontem, envolvia mais processos e os pedidos eram mais, a equipa OEFA 

literalmente parou quase dois dias para ter o resultado esperado. No final todos 

estavam verdadeiramente fartos daquela tarefa de lamber papel para fornecer dados 

que, daí a poucos dias estavam desactualizados, donde correríamos o risco de ser 

bombardeados com novos pedidos. Lembro-me de ter referido que “isto não pode ser! 

Temos que arranjar uma forma de ter isto sistematizado. Qualquer dia não fazemos 

outra coisa.” E recebi como presente da minha chefe um “então pensa nisso e propõe 

algo.”. E foi assim que surgiram uns quadros em Excel, onde constavam os dados 

considerados mais importantes sobre os processos e que também serviam para saber 

qual o estado dos processos. Assim, passei a fazer a gestão de todos os cursos EFA de 

todas as regiões. Foi enviado o quadro modelo para os responsáveis das regiões que 

preenchiam os dados iniciais até ao seu parecer regional, na chamada candidatura 

financeira, junto do POEFDS. Esse quadro era remetido depois à ANEFA, sempre que 

havia novos pareceres e aí essa informação era adicionada à já existente, cabendo a 

nós, ANEFA, completar a restante informação (a nossa homologação, o envio à entidade 

formadora a ao POEFDS, etc.) a dar regularmente conhecimento a cada uma das 

regiões. Desta forma era também possível ter um conhecimento actualizado e uniforme 

dos processos. Estes quadros (carinhosamente baptizados pelos colegas das regiões por 

quadros do Paulo Santos, eram referentes a cada ano de candidatura e estiveram no 

activo até à entrada em funcionamento do SIGO (Sistema Integrado de Informação e 
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Gestão da Oferta Educativa e Formativa) e ainda hoje a eles recorro para efeitos de 

pesquisa de informação de cursos antigos). 

Os tempos na ANEFA foram, direi, ricos em todos os seus momentos, onde o culto das 

relações interpessoais era o chão, fosse qual fosse o tema e disso estava era bem ciente 

a Drª Márcia Trigo e não resisto a trazer para estas linhas a nossa primeira festa de 

Natal, na qual o Centro Alimentar da Pontinha nos abriu as portas para o nosso almoço 

e as fechou para a restante comunidade. Aí, após um almoço em família, a Drª Márcia 

subiu ao palco e chamou todos, um a um, para receber uma prenda de troca e ouvir, 

diante de todos, elogios ao seu desempenho concreto, numa ou noutra área (a mim 

coube-me uma notícia sobre o concurso) tendo ainda preparado uma pequena e 

simbólica caixa com passas no seu interior que solicitou que cada um de nós entregasse 

em nossas casas, à nossa família, com o seu agradecimento pela compreensão e 

reconhecimento do muito tempo que o projecto retirava à família. 

Aqueles dois anos e meio passaram ainda mais depressa do que o meio ano de Grupo 

de Missão e quem viveu esse tempo, mesmo que para trás muito mais tenho 

presenciado e para a frente percorrido, comummente o apelidam, tal como eu, como o 

seu período de ouro ao nível profissional. Por vezes alguns colegas meus, intrigados por 

tanta gente falar de forma tão particular e elogiosa da ANEFA, me interpelam sobre o 

que afinal tinha um projecto pioneiro e de intervenção afinal insignificante (se 

pensarmos nas metas de hoje, cujos números são avassaladores) eu respondo com o 

mesmo silencio de outros que vivenciaram esses tempos. Acho que de tão óbvio e 

natural, tudo parece genialmente simples, mundano, qual ovo de Colombo, qual 

invenção tão simples que depois de inventada quase que nos sentimos ignorantes ao 

pensar “por que não pensei nisto antes?”. Um dia consegui, apesar disso, dizer a alguém 

algo que não ajuda, a esse alguém ou a mim mesmo a encontrar (se é que tem que 

haver) uma razão para este lugar tão especial que foi a ANEFA, mas que pode ser uma 

pista. Disse então a alguém “Só é possível enterrar a ANEFA, no dia em que alguém fizer 

algo de melhor”. Na minha modesta opinião, espero que essa pessoa já tenha nascido, 

mas ainda não chegou lá! 

Mas a ANEFA, por mais autonomia que tivesse, estava refém de dois aspectos 

incontornáveis. Por um lado, nunca conseguiu sair da situação transitória de Regime de 

Comissão Instaladora e por outro era fruto de uma opção política que se assumiu como 

de ruptura com o passado recente no âmbito da educação e formação de adultos. O 
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incómodo era grande e, na viragem do ciclo político, começaram a surgir os primeiros 

rumores sobre o futuro (nada promissor) da ANEFA. Apesar dos ventos vindos do 

exterior, lá dentro o trabalho continuava, embora a preocupação começasse a 

estampar-se nalguns rostos. 

Os piores receios viriam a confirmar-se e a Drª Márcia Trigo, no dia seguinte à saída da 

notícia da extinção da ANEFA fez, logo de manhã, uma reunião com todos os 

funcionários, naquela mesma sala que tinha servido de palco à sua própria 

apresentação, quando chegou, a tantos momentos de reflexão e crítica, a tantas 

comemorações, enfim, um espaço realmente polivalente. Eram cerca das 10/10:30 da 

manhã quando a reunião começou e nessa altura já há muito todos tínhamos falado, 

pela hora da pausa para o café, da “desgraça” que sobre nós tinha recaído, dando como 

sempre acontece nestas circunstâncias, azo à nossa imaginação, prevendo cenários 

muito variados e todos negros sobre o que nos iria acontecer. O peso da mudança 

política fez-se sentir na pele e eu, ainda sem o saber na altura, iniciava a minha 

aprendizagem de que ouvia os mais velhos falarem, mas que ainda não tinha 

verdadeiramente vivenciado, do que significa (ou deixa de significar) ser técnico em 

diferentes contextos políticos. Não posso deixar de trazer para este relato a análise de 

Licínio Lima (2006) onde refere que, de 1974 a 2004, se assistiu a um conjunto de 

políticas educativas descontinuadas, sem fio condutor estável. Não havendo grandes 

tradições instituições de dimensão considerável ou movimentos sociais suficientemente 

fortes, o Estado assumiu a tarefa de reinventar políticas de EA. Estava assim a viver em 

directo um desses momentos. 

Voltando à sala de reuniões, a Drª Márcia Trigo (que nestas situações era sempre a 

última a entrar, quando todos já estavam, evitando assim criar conversas mais restritas 

com quem já estivesse), entrou com o seu habitual ar “imponente”, e antes de qualquer 

cumprimento formal, deu uma olhadela para todos aqueles rostos angustiados, sorriu e 

disse em voz alta e firme “Viva a nossa ANEFA!”. Mais uma vez me senti pequenino (em 

termos de atributos, porque de estatura, estamos conversados!) diante daquela mulher 

que num ápice percebeu que a notícia tinha que ser encarada logo, sem delongas, 

diante de todos e que era necessário fazer passar a mensagem de continuidade e não 

de ruptura que ela nitidamente estava estampada nos nossos rostos e que ela captou. A 

reunião decorreu com a abertura e transparência habitual, com uma série de perguntas 

e respostas que a Drª Márcia respondeu sem hesitar, mesmo que tal implicasse assumir 
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que havia coisas que não estavam ainda definidas. Apenas acrescento o facto de ela se 

ter mantido fiel ao seu princípio de sempre informar primeiro para dentro da 

organização, relatando-nos que só no dia anterior à noite lhe tinha sido comunicada a 

decisão. Portanto, o nível de confiança mútua mantinha-se nesta situação foi de novo 

reforçado. Para mim este momento foi mais uma lição a que tive o privilégio de assistir 

na primeira fila, reforçando a minha aprendizagem sobre o saber-ser e saber-estar e a 

sua importância numa organização. 

Apesar de a sua extinção oficial se situar temporalmente em Outubro de 2002, durante 

algum tempo vivemos aqueles momentos de transição, numa angústia crescente, face 

ao que íamos ouvindo sobre o rumo a seguir e onde à Direcção cabia apenas os actos de 

gestão corrente. Nesta fase, assistimos ainda a uma maior actuação bem mais discreta, 

mais distante, mais calma da Drª Márcia Trigo e também à dolorosa mudança do seu 

gabinete para uma sala contígua, curiosamente a que estava mais perto da saída, agora 

tão anunciada como inevitável. A ideia que dava era que, se repente, o coração, o 

motor tinha deixado de bombear e por consequência os membros foram perdendo gás, 

pese embora todo o esforço para manter viva a chama.  

E lá veio o dia em que a primeira Directora da Direcção-Geral de Formação Vocacional 

(DGFV) se apresentou e reuniu com toda a equipa. Recordo-me claramente que todos 

nós, ao nos apresentarmos, mostramos a nossa vontade de continuar o projecto, de não 

parar, de ir em frente. Contudo, do outro lado estava uma mulher de olhos fundos mas 

não necessariamente profundos, olhos esses que não exibiam qualquer vivacidade ou 

entusiasmo pela disponibilidade que aquelas pessoas em seu redor manifestavam. 

Embora não tenha na altura querido acreditar, hoje sei que nesse dia, mesmo que 

inconscientemente sabia que nada iria ser como dantes. 

Analisando à distância, e começando desde logo pelo nome, a educação de adultos saiu 

da própria designação, para além de que a DGFV era simplesmente um estrutura central 

do Ministério da Educação, tendo perdido, não só a dupla tutela, como ainda as suas 

estruturas regionais (estava agora dependente das Direcções Regionais de Educação) e 

também as locais (a figura dos OLEFA’s desapareceu). Havia um certo acanhamento, 

uma certa retracção, enfim, uma nova política, não muito clara. A DGFV ganhou 

contudo as ofertas de jovens, as quais funcionavam a partir da Av. 24 de Julho, em 

Lisboa. 
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Desde logo começaram a entrar novos elementos na DGFV, para as várias áreas técnicas 

e de apoio que tinham em comum a grande proximidade à Directora, não tendo sido 

acautelada a integração das mesmas na organização que as acolheu. Aliado a este facto 

algumas pessoas começaram a procurar outros rumos, outros projectos e isso fez com 

que aos poucos a própria cultura da organização se fosse alterando, a tal ponto que 

deixou de ter uma identidade própria. Outro factor que gerou grande tensão foi o facto 

existir uma grande vontade (a raiar o absurdo) de apagar do mapa a ANEFA e todo o 

que ela tinha gerado. Para se perceber melhor, todas as publicações passaram a sair 

com um carimbo da DGFV, sobre o da ANEFA, as identificações internas foram todas 

retiradas, mesmo se nada houvesse para colocar no seu lugar, um dia de manhã, 

quando chegámos aos nossos locais de trabalho, os quadros que tinham sido feitos 

sobre os Centros de RVCC, os Cursos EFA e outras iniciativas desapareceram, sem nosso 

conhecimento ou consentimento. Para se perceber até que extremo se chegou, até a 

placa, colocada sobre o sinal de trânsito na via pública com indicação de ANEFA, 

conforme pedido de lugar de estacionamento reservado, pedido à Câmara, foi 

substituído por um da DGFV. Valha-nos a consolação de que o polícia de serviço deu 

pela ilegalidade e manifestou a sua incredulidade pelo acto. 

A mim pessoalmente valia-me imenso e minha equipa OEFA (agora transformada, na 

DGFV, em QCA – Qualificação e Competências de Adultos), onde mesmo assim aquele 

núcleo duro se mantinha, mas na realidade sentíamos que ter estado na ANEFA era algo 

indesejado, a esconder, algo desvalorizado e que não colhia junto da Directora. 

Os projectos lá iam deslizando, no terreno, graças ainda ao impulso dado noutros 

tempos e o alargamento a mais entidades fez-nos passar mais tempo de volta do 

trabalho corrente e menos espaço para reflexões. Mesmo assim, na QCA íamos 

conseguindo, com algum custo, fazer passar algumas propostas, designadamente no 

que concerne a orientações técnicas. 

A primeira directora da DGFV ainda nos acompanhou na nossa passagem para as 

instalações da Av. 24 de Julho, nº 138, mas pouco tempo depois saiu, a reboque de uma 

mudança de Ministro da Educação e de seguida assistiu-se a uma verdadeira dança de 

cadeiras a nível da direcção com a passagem de quatro direcções no espaço de tempo 

da gestação de um ser humano. Se no Largo do Rato, a distância que já sentíamos em 

relação à Direcção era algo atenuada por um edifício horizontal, na Av. 24 de Julho, do 

alto dos seus 7 andares, com a Direcção no apelidado 7º Céu, havia dias, semanas que 
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não víamos ninguém da Direcção. Este afastamento interno transpunha-se também 

para o exterior, pois a DGFV deixou de apostar na comunicação de proximidade, na 

formação e no acompanhamento, deixando as regiões e localidades cada vez mais 

entregues a si próprias. O buraco negro que representa a DGFV é bem patente quando 

se fala na história recente da educação e formação de adultos em Portugal, com os 

vários peritos a saltarem sistematicamente da ANEFA para a ANQ. 

Apesar de tudo isto, a DGFV acabou por, de forma involuntária, contribuir 

decididamente para a evolução da minha perspectiva em relação ao papel do formador 

de adultos. Na realidade, os apelos das inúmeras pessoas cujo conhecimento tinha 

travado nos anos anteriores e a falta de estratégia, de rumo, de projecto na DGFV fez 

com que percebesse que, perante a instabilidade que se vivia a nível central, precisava 

de me virar para fora, para os locais onde o saber-fazer, o saber-estar é, tenho que 

concluir, mais estável e, porque está mais distribuído, que nos serviços centrais, onde 

no meio de tantas trocas se vai perdendo em termos de organização, saber, 

conhecimento e competências.  

Assim que compreendi que a chave de sustentação da educação e formação de adultos 

estava naqueles que a operacionalizam, passei a perspectivar os (poucos!) 

acompanhamentos e sessões de formação de uma forma algo diferenciada, ou seja, a 

mensagem que passava era de que o papel destes formadores era absolutamente 

central no processo de mudança, primeiro deles próprios em relação ao modelo 

escolarizado no qual todos nós fomos formados e depois dos próprios adultos, cuja 

auto-estima era muito baixa pelo que o trabalho dos aspectos motivacionais era 

essencial. Deixei de me centrar nos nomes dos conceitos (que mudavam 

constantemente), nos aspectos legais, formais que norteavam os cursos EFA. Centrei-

me no processo, tão único quanto únicos eram todos e cada um dos adultos envolvidos, 

desvalorizando a modelo estruturado e incitando cada formador a lançar o desafio a 

cada adulto de construir o seu próprio caminho. No fundo ser agente de mudança 

reduzia à sua quase insignificância os pressupostos de uma acção de formação limitada 

no tempo e passava a encarar esta como uma luz que iluminava o caminho que cada 

adulto queria e podia delinear, assim que interiorizasse a sua capacidade e autonomia 

para tal. No fundo ser agente de mudança é criar em cada adulto um outro agente de 

mudança. Percebi que a sã vivência da educação e formação de adultos era muito mais 



 43 

fiável e garantida se integrada numa sociedade plural que nos corredores dos serviços 

centrais de qualquer ministério. 

Nos finais de 2004, a Drª Ana Canelas reuniu a equipa e anunciou-nos que iria sair do 

serviço, ela que estava desde o início da ANEFA, que tanto contribuiu e dedicou à causa, 

que vestiu a camisola, acabava de nos comunicar que ia bater com a porta! Hoje 

quando penso nisso reconheço que, se nós sofremos na pele todas as mudanças, ela 

como dirigente muito deve ter ouvido e sofrido, mas sempre conseguiu manter a 

equipa na redoma possível, filtrando o que não era absolutamente essencial para ir 

mantendo o barco à tona. Mas todos nós temos os nossos limites e entendemos 

(porque na altura, para além das relações profissionais éramos amigos) que, ou ela 

mudaria radicalmente, ou entraria numa rota de colisão com o sistema, cujo desfecho 

não seria difícil de prever. Tudo tentámos para a demover, mas todos sabíamos que a 

sua difícil decisão estava tomada. Deixámos portanto sair a chefe, com a promessa de 

que nos encontraríamos mais adiante, mesmo que informalmente, o que, como já 

referi, ainda hoje acontece. 

Nesta altura, o nosso local de trabalho era-nos cada vez mais estranho, distante e 

desconhecido. Ocupando 6 pisos que juntava as áreas técnicas ligadas aos adultos com 

as dos jovens, não raramente me cruzava com pessoas que, embora trabalhando na 

mesma organização, não conhecia, passavam-se dias sem ver muitas das pessoas, com 

prejuízo para os muito saborosos e frutuosos contactos informais, para já não falar nas 

maratonas que de tão distantes, pareciam agora coisa do mundo do imaginário. A 

grande maioria dos elementos da DGFV funcionava no seu gabinete, para dentro, 

embrenhado nas suas questões, desligado do resto da organização, sem reflectir ou se 

questionar o que fazia, sem saber para o que concorria, enfim, com a sensação de que 

éramos mais um que a qualquer momento podia ser substituído, qual peça de 

mobiliário. Se tivesse ainda alguma dúvida de que o sucesso do trabalho tem como pilar 

fundamental uma interacção clara, transparente, participada e de confiança que 

promova uma real motivação em quem está ligado a um determinado projecto. 

A equipa onde nós estávamos rapidamente percebeu que perder uma coordenadora 

implicava abrir a porta para o senhor (ou senhora!) que se seguiria, pelo que a angústia 

que já sentíamos aumentou com o receio do que ainda estaria por vir. Por esta altura 

aconteceu uma reunião de contornos únicos até ao momento no meu percurso 

individual. A Direcção da DGFV reuniu todos os técnicos da equipa com vínculo à função 
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pública, no sentido de nos pressionar (não encontro outro termo mais adequado) e que 

um de nós aceitasse assumir a coordenação. Foi um (longo!) momento de grande 

constrangimento, mas todos nós (que de resto já tínhamos informalmente colocado os 

vários cenários no período pós Ana Canelas) reiterámos a nossa solidariedade e 

compreensão com a posição da nossa chefe, pelo que ninguém nos arrancou mais que 

um contundente “não”. Sabíamos que estávamos condenados à entrada de uma nova 

liderança, mas assumir algo em que de facto já não acreditávamos e cujos pressupostos 

de actuação estavam muito longe do que considerávamos essenciais, estava 

definitivamente fora dos nossos objectivos. 

Se mal estávamos, pior ficámos quando, no início de 2005 a Drª Francelina nos foi 

oficialmente apresentada como nossa nova coordenadora. Tratava-se de uma pessoa 

sem grande iniciativa, sem conhecimentos técnicos à altura das exigências de uma 

coordenação, sem espírito de liderança e que não conseguiu entender que estávamos 

dispostos a agarrar o mundo, caso nos dessem possibilidade. Pessoalmente, fiz o meu 

papel, ao colocar-me à sua inteira disposição, pois tratava-se de uma pessoa que eu 

tinha “formado” nos EFA, aquando do seu ingresso, 2/3 anos antes, na estrutura 

regional de educação de Lisboa. Até aí, sempre que me ligava, eu era o representante 

do serviço central e ela era o do regional, com todas as, (direi!) fantasias que as pessoas 

formam em torno disso e das hierarquias que se formam, como se estar aqui um ali, por 

si só conferisse competências a alguém. Agora porém, deixei bem claro desde o início 

que para mim seria alguém a quem eu respondia hierarquicamente e que isso era para 

mim perfeitamente natural.  

Reflectindo sobre isso, não sei se foi a melhor opção, pois apesar de isso corresponder 

exactamente ao meu pensamento e intenção, a verdade é que o peso do nosso anterior 

relacionamento pesou na nossa relação e nunca consegui que estivesse à vontade 

comigo. Como corolário, a Drª Francelina evitava ao máximo colocar-me questões que 

não dominava, fechando-se sobre si e, pior, tomando por vezes opções que 

tecnicamente não eram as melhores. Portanto, deixámos de ter uma chefia 

participativa para ter uma chefia às voltas sobre a sua própria secretária, cada vez mais 

atulhada de papéis e que passava mais tempo reunida com a Direcção do que connosco. 

Para agravar, quando descia, vinha geralmente com uma ideia fresquinha de lá, em 

relação à qual, a sua principal preocupação era dela se aliviar, atirando-a para cima de 

nós, sem uma reflexão, sem uma ponderação, sem um filtro, sem sequer uma posição 
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pessoal sobre a mesma. Finalmente começámos a sentir o efeito do dito sistema sobre 

o nosso dia-a-dia e mais passámos a valorizar o trabalho feito anteriormente pela Drª 

Ana Canelas. 

Por esta altura, o último bastião, a último reduto, o último recanto do paraíso, mesmo 

que quase virtual que nos restava, a nossa equipa, caiu finalmente. O meu dia-a-dia era 

passado entre, a tentativa de acudir às solicitações do exterior, o esforço em 

descodificar os pedidos que eram feitos pela DGFV e a despacho, agora quase 

administrativo, rotineiro, maquinal, dos processos de candidatura dos cursos EFA. Neste 

cenário foi quase inevitável começarmos, cada um de nós (nós aqueles do tempo da 

pré-história) a pensar alto sobre a possibilidade de sair. Parecia que o que fazíamos não 

tinha sentido, nem era tido como importante na casa, não tinha aquela, direi 

visibilidade psicológica individualizada, apesar de nessa altura formarmos um grupo de 

cerca de uma centena, ou seja, o dobro dos momentos finais da ANEFA.  

Estava ou (sei que nesta altura o “eu” e o “nós” eram usamos quase como se da mesma 

realidade de tratasse, mas isso é o reflexo duma identidade que o tal núcleo duro foi 

criando sem que déssemos conta) a ponderar o que iria fazer e eis que se dá mais uma 

mudança de Direcção e, apesar da cada vez menor expectativa de que algo se poderia 

alterar, a mesma foi recebida com uma réstia de esperança. Na verdade, aquela que 

viria a ser a última Directora da DGFV conseguiu fazer-me perceber que é sempre 

possível ir mais além. Assim, depois das suas antecessoras terem, no coopto geral, 

retirado o sangue e a alma ao projecto inicial, tornando-o em algo incaracterístico, 

indefinido, amorfo, mantendo o barco a funcionar em piloto automático e transformado 

as pessoas em autómatos não pensantes, a última Directora, após o momento da 

apresentação oficial, onde percorreu os gabinetes, não mais deu notícias durante quase 

dois meses. Durante esse tempo (no qual não consigo sequer dizer se estava dentro ou 

fora das instalações), se era despachado um ofício por dia da casa era muito (algo que 

apurei ao questionar pessoas dos serviços administrativos de saída de correio), o que 

para quem tinha centenas de processos, só nos cursos EFA, para despachar, era algo 

impensável. Ou seja, durante esse tempo, nós, DGFV, parámos. Dava ideia que o motor 

tinha sido desligado e já se falava no fecho da DGFV. 

Finalmente, ao fim desses 3 meses, lá veio a primeira reunião de equipa, onde a Drª 

Francelina, auxiliada por um outro técnico trazido pela Directora, nos presenteou com 

uma reunião, basicamente para dizer que tínhamos que alterar muitos dos 
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procedimentos, pois a formalização dos processos não estava de acordo com o que 

entendia ser o melhor. Até hoje, esta foi a única reunião em que entrei e saí sem nada 

dizer, apesar dos olhares insistentes dos meus colegas e membros de Direcção, na 

medida em que o tema principal foram os meus EFAS. Ainda hoje não sei como me 

aguentei a ouvir o que ouvi, mas creio que o litro e meio da garrafa de água cujo 

conteúdo fiz desaparecer, terão algo que ver com o assunto! 

Estávamos em Março/Abril de 2005 e por esta altura, os responsáveis das entidades a 

quem tinha dito há 3 meses atrás que o processo estava para despacho superior (até aí 

era norma dizer-se isso, pois tratava-se basicamente de uma assinatura), começaram a 

contactar-me e eu ali ficava meia hora ou mais a tentar explicar que tinha havido 

mudanças e que os novos dirigentes estavam a inteirar-se dos assuntos, que eram 

muitos. A partir de certa altura, do lado de lá da linha começaram a querer falar com 

Deus, pelo que tive que fornecer as indicações e contactos. Acto contínuo, fui chamado 

à Direcção, onde me foi comunicado que não devia proceder assim e, ao questionar o 

que dizer às entidades, foi-me dito que deveria indicar que os processos estavam em 

análise. Depois de mais algum tempo, lá fui convocado para uma reunião onde, para 

além da Drª Francelina, estava a Jurista e a Directora. A reunião decorreu na sala da 

própria Directora e só nesse momento eu tive a real percepção do que são 4 meses a 

fazer subiu processos. Para além da mesa e do sofá, o chão estava repleto de processos 

que foram sendo justificados e alguns deles despachados. 

Apesar disso, o marasmo continuava rei e já ninguém conseguia esconder o incómodo 

que tal provocava em cada um. Estávamos em Junho quando recebi mais uma 

reclamação pelo telefone, a propósito de um processo que ainda não tinha sido 

despachado. Não registei o nome da pessoa ou da entidade, mas a pronúncia do Norte, 

ainda hoje está bem presente na minha memória. Depois de alguns minutos em que 

coloquei a cassete (tenho que me actualizar o passar pelo menos a CD!), a senhora 

interrompeu-me e disse-me assim. “Ò Dotor, sabe qual é o seu problema? É quem nem 

bocês aí sabem o que se passa, com’é que quer agora explicar-me?”. Confesso que não 

faço a mínima ideia do que se seguiu, apenas que a chamada acabou algures no tempo, 

mas provavelmente deixei de escutar nesse momento. Tão simples quanto isso! Foi 

preciso vir alguém de fora, que não deveria conhecer nada nem ninguém e afinal 

percebeu tudo. Eu não sabia (ou resistia em admitir), não percebia (ou fugia da 

compreensão) e afinal o que fazia eu ali, preso a um passado a um projecto que não 
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existia, enfim preso no passado? Quando pousei o telefone, senti abater-se sobre mim 

uma estranha serenidade, misturada com uma nostalgia e uma saudade e finalmente 

despertei para a realidade. Virei-me para a Ana Moniz (que então era a minha 

companheira de sala) disse-lhe simplesmente “vou-me embora”. Ela olhou-me, do alto 

da sua já muito vivida vida e apenas comentou “é o que faz de melhor, Paulo”. É curioso 

que apesar de toda a nossa amizade, nunca achámos importante ultrapassar o trato 

mais formal, nem isso foi em momento algum um constrangimento. 

Em suma, se a ANEFA me tinha ensinado o saber-ser, o saber-estar, o saber-fazer, a 

DGFV, foi mais do que a negação disto (com o que também se aprende, como referi). 

Com a DGVF percebi claramente quão afinal as inconstâncias políticas fragilizam 

qualquer projecto que se queira implementar. É de facto possível acabar simplesmente 

com um projecto, sem analisar os seus impactos e o seu eventual sucesso (ou 

insucesso), portanto, sem promover qualquer estratégia de continuidade na política 

educativa e formativa. 

Ao fim de 6 anos e meio não é fácil partir, mas depois das férias, em Setembro, aí estava 

eu de regresso ao IEFP, a Xabregas, agora no Departamento de Formação Profissional, 

onde estava o Dr. José Leitão (que tinha sido Vice-Presidente da ANEFA) e também os 

Centros de RVCC, o RVCC Profissional, enfim os projectos de educação e formação de 

adultos. Não se tratando propriamente de uma intenção de retornar a Xabregas, ao sair 

essa era a opção lógica e ao fazê-lo, tive sempre em mente estar ligado de alguma 

forma à educação e formação de adultos e, quem sabe, algum dia abraçar 

outra…ANEFA. Era o meu sonho e entretanto tentei concentrar-me nas minhas novas 

tarefas. 

Curiosamente, foi nesta altura que passei a ter uma intervenção técnica ao nível dos 

Centros de RVCC, que pouco depois passaram a Centros Novas Oportunidades. Foi a 

altura do lançamento da Iniciativa Novas Oportunidades, apresentada em Setembro de 

2005 e com ela uma verdadeira caça à adesão, primeiro das estruturas locais do IEFP 

(Centros de Formação Profissional de Gestão Directa e Indirecta), depois de adultos. 

Fiquei então num pequeno núcleo, então sob a Direcção do Dr. José Leitão, o qual 

dirigia o Centro Nacional de Formação de Formadores, função que começou a 

desempenhar após a sua saída da DGFV, no início de 2005. O conhecimento que tinha 

do sistema que ele mesmo viu nascer no tempo da ANEFA, aliado à dimensão do IEFP, 

fez com que rapidamente se alargasse às quase 60 estruturas locais de formação o 
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processo de RVCC Escolar. Como tinha vindo da DGFV, fiquei ligado, não só à 

constituição das equipas técnico-pegadógicas dos Centros de Formação Profissional, 

como a fazer a ponte com a DGFV, nomeadamente quando era necessário algum 

contacto directo. 

Para além destas funções, também acompanhei a implementação do dispositivo de 

RVCC Profissional, o qual foi sendo implementado gradualmente junto dos Centros de 

Formação Profissional, abrangendo uma dúzia de saídas profissionais. 

Ao voltar ao IEFP retomei o contacto com uma realidade com que já não estava 

familiarizado, porquanto ali, para além de estar muito distante da cúpula e de existirem 

várias hierarquias pelo meio, os nossos passos eram bem mais limitados e um simples 

telefonema, ou era de rotina, ou tinha que ser autorizado superiormente. No entanto, o 

que mais me impressionou (embora não me tenha propriamente surpreendido) foi o 

facto de, apesar do as modalidades de educação/formação e os enquadramentos legais 

serem idênticos, os procedimentos eram muito diferenciados, fruto de normas internas 

que no fundo ajustavam as ofertas ao que já e como se fazia, mudando os nomes. O 

resultado (inevitável!) era que nalguns casos a legislação parecia passar para segundo 

plano. Precisei de algum tempo para me adaptar a este sistema de funcionamento e aí 

descobri que, as várias alterações que fui vivenciando, sobretudo nos últimos tempos, 

na DGFV tornaram-me mais flexível, mais todo-o-terreno, aumentando a minha 

capacidade de lidar com situações novas, quer ao nível técnico, quer relacional. No 

fundo, percebi que tinha chegado à minha fase madura, onde a novidade quase se 

transformava em banalidade e em que, a realização de qualquer tarefa era encarada 

como possível (exceptuando as muito mecanizadas e rotineiras, bem como as de ordem 

financeira, para as quais não tenho a mínima apetência exigível). 

De novo tive a fortuna de estar ali no momento em que, como disse, o RVCC 

Profissional estar a arrancar, o que me proporcionou, para além de uma participação na 

discussão interna (pois o Departamento de Formação Profissional é uma estrutura 

central do IEFP, como de concepção), um alargamento do contacto às estruturas 

regionais e também locais, quer por via de reuniões para recolha de contributos, quer 

depois em contexto formativo, junto dos técnicos que viriam a desenvolver o processo, 

o qual na altura era apenas realizado no IEFP. 

Sobretudo a partir do lançamento da Iniciativa Novas Oportunidades, percebi 

claramente o peso e centralidade política desta, desde logo bem patente pelo facto de o 
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próprio chefe de Governo, chamar a si, desde o primeiro momento o controlo da 

execução dos seus objectivos. Os pedidos da tutela eram constantes e foram muitas as 

horas, dias, semanas que parámos para dar em tempo as respostas, as quais eram 

pedidas às estruturas regionais que por sua vez as solicitavam às locais que depois 

faziam subir nós. Mais uma vez confirmei que entre um pedido e a sua satisfação, há um 

mundo de formas e tempos de resposta que só reforçam a pouca uniformização de 

procedimentos e sistematização dos serviços. 

Durante este tempo, no qual continuei a me relacionar com os elementos da minha 

antiga equipa na DGFV, fui-me mantendo atento aos ecos que de lá vinham, cujo 

conteúdo fazia prever um próximo. Como já antes tinha sucedido, a extinção da DGFV 

não foi fruto de qualquer avaliação sobre o trabalho que se estava a realizar, mas antes 

resultou de uma mudança política, abrindo-se assim a era da Agência Nacional para a 

Qualificação (ANQ). Tal como tinha acontecido nos primeiros momentos da ANEFA, a 

criação de uma “nova” ANEFA, também duplamente tutelada e com competências 

anunciadas que esvaziavam o IEFP das competências ao nível da gestão dos referenciais 

de formação profissional, quer ao nível da implementação do RVCC Profissional, criou 

alguma agitação a que desta vez assisti no IEFP. Não tendo necessariamente uma ou 

outra pessoa (para além do incontornável Dr. José Leitão), de referência, não posso 

deixar de destacar a vinda de um grupo de técnicos do extinto IQF, cujo objectivo era 

trabalhar na elaboração do que veria a ser o futuro Catálogo Nacional de Qualificações e 

no RVCC Profissional.  

Mais do que a sua valia técnica, contribuíram para uma lufada de ar fresco e trouxeram 

um pouco da sua cultura organizacional que connosco partilharam. Aos poucos, com o 

erguer da ANQ, a quase totalidade destes técnicos foi integrar o seu quadro e um dia o 

(não posso esconder) ansiado convite chegou-me, por via da Drª Cristina Rodrigues, 

vogal do IEFP. A presença da Drª Ana Canelas na Direcção era para mim garantia 

suficiente e a expectativa de estar perante uma nova, mesmo que diferente ANEFA fazia 

parte do meu imaginário. A presença no IEFP tinha sido curta, como que de passagem 

mas contribuiu para o meu enriquecimento técnico, pelo que o trabalho que desenvolvi 

assumiu-se uma certa continuação do trabalho na área, se bem que noutro local. Creio 

mesmo que, sobretudo a partir do momento em que se deu a mudança governamental, 

tanto o IEFP como eu próprio tomámos como certo, mesmo que inconscientemente, 

que mais dia, menos dia, eu sairia de novo da entidade com a qual tenho vínculo 
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laboral. De uma forma ou doutra, as baterias estavam carregadas e em Maio de 2007, aí 

estava eu de novo na Av. 24 de Julho, acompanhando a transição do processo de 

implementação do RVCC Profissional, cuja competência tinha passado para a ANQ.  

A primeira sensação que tive quando cheguei à ANQ foi o ar de mudança que se 

respirava. Ao percorrer os vários pisos, para a tradicional apresentação, deparei-me 

com muita gente nova, mas também com alguns resistentes que sobreviveram ao 

Inverno chamado DGFV e que agora me pareceram com traços visíveis do desgaste, mas 

igualmente com um brilho de esperança algo tímida no olhar. Numa rápida reunião tida 

num momento prévio à formalização do meu regresso, tinha sido definido que, face ao 

meu perfil e experiência passada, iria estar ligado ao acompanhamento das ofertas, com 

especial destaque para os cursos EFA. Contudo, dado que tinha estado a trabalhar no 

processo de implementação do RVCC Profissional e havia um compromisso para o 

alargar a mais áreas de formação e mais entidades, essa foi a primeira actividade em 

que estive envolvido. Nesta altura, estabilizada que estava a metodologia de concepção 

dos referenciais específicos a utilizar no âmbito do desenvolvimento dos processos de 

RVCC Profissional, bem como os instrumentos a utilizar, passámos a uma fase intensa 

de formação de conceptores e avaliadores e, posteriormente, dos tutores e avaliadores, 

ou seja, a quem iria implementar o RVCC Profissional, junto dos adultos.  

O trabalho decorria a um ritmo frenético, muitas vezes saltando de uma qualificação na 

área da agricultura, onde discutia as questões de aplicação da metodologia com os 

conceptores questões ligadas à fruticultura, para de seguida passar à mecânica e acabar 

a discutir o ITEC e a sua aplicação para a qualificação dos electricistas. Foram momentos 

de intensa reflexão e discussão onde mais uma vez pude presenciar o efeito benéfico de 

colocar em comum, de partilhar, de encontrar soluções consensuais por um lado e 

adaptáveis às várias realidades (quase 250 qualificações implicam algum jogo de 

cintura, na utilização de uma metodologia). Foi um bom exercício onde percebi a 

fragilidade de alguns referenciais e também tomei o pulso às diferenças que existem 

entre o que é exigível no papel, para uma qualificação e o que se passa, no terreno, ou 

seja, o modo como os ditos profissionais dessa área trabalham. Foi nesta altura que 

ficou claro para mim que convidar alguém a realizar uma qualificação inicial (total), é 

bem mais fácil de gerir que confrontar alguém com um referencial, com vista a 

posicionar a pessoa e eventualmente validar competências, por via da sua experiência 

profissional. Constatei que em diversas profissões, o fosso entre a forma de saber e o 
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que estava conceptualmente definido era tão grande que o processo de RVCC 

Profissional, a ser aplicado nesses casos, se arriscava a afastar os adultos da tão 

desejada meta de dupla certificação, escolar e profissional, tendo como teto e nível 

secundário e 3 de qualificação profissional que a Iniciativa Novas Oportunidades 

reclamava. 

Pouco tempo depois de ter chegado, fui integrado num grupo que estaria a tratar dos 

processos de certificação dos cursos EFA ditos “antigos”, pois estavam enquadrados 

legalmente por Despachos-Conjunto anteriores à implementação do processo de 

candidatura (e consequente certificação) no SIGO. Quando peguei no primeiro processo 

para analisar, tive dificuldade em me inteirar do mesmo, o que me fez levantar um 

conjunto de questões junto da pessoa que estava a tomar conta dos bebés, expressão 

que carinhosamente utilizava para designar os volumosos pacotes com documentação 

que continham os dados de certificação de cada curso. Foi assim que conheci a Drª 

Nazaré Maia, uma professora que, como é habitual nos matemáticos era extremamente 

organizada e metódica, pelo que tinha tudo bem controlado.  

Mas as questões que eu tinha para colocar eram de cariz estritamente técnico e as 

respostas que obtive deixaram-me algo apreensivo. Nada disse ali, mas dado o meu 

histórico, não consegui ficar indiferente à situação. Por coincidência, poucos dias após 

fui almoçar com a Drª Ana Canelas que logo me perguntou “Então como vão os EFAS?”, 

ao que lhe respondi “Logo vi que isto de estar no grupo de análise tinha mão tua!”. “E 

então?”, perguntou ela, voltando à carga. Ela conhecia-me bem e se há coisa que 

sempre tive dificuldade e nenhuma vontade, foi de dizer o que penso, on-line, em 

directo, o que nem sempre me traz grandes benesses, mas estava com uma amiga que 

para além disso era dirigente e não podia, por todas as razões esconder a minha 

preocupação. Disse-lhe então “Se queres que trabalhe nos EFAS, preciso de me inteirar 

melhor sobre o que se está a fazer, mas pelo que vi, as coisas não estão famosas”. Não 

foi preciso continuar o diálogo, pois ambos sabíamos que, em Agosto de 2005, quando 

eu saí, saíram também várias pessoas que dominavam esta área e com elas levaram o 

seu saber-fazer, não tendo ficado ninguém com conhecimento suficientemente 

sustentado a trabalhar ai (de referir que este serviço central sempre viveu 

maioritariamente dos recursos humanos do Ministério da Educação e, quando algum 

Professor saía, em Agosto, outro era coloca no seu lugar, só se apresentando em 
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Setembro, pelo que não se cruzavam e não havia lugar à passagem de testemunho). 

Dito de outra forma, estávamos perante uma autêntica falência técnica. 

A notícia de que eu tinha estado a trabalhar com os processos de certificação nos EFAS, 

espalhou-se, não só junto da Drª Nazaré Maia, como da equipa de 3 pessoas que tinham 

sido contratadas no exterior, para esta tarefa específica, o que fez com que estes quatro 

elementos me visitassem com frequência na minha sala. À medida que as questões se 

levantavam e eu ia percebendo o que faziam e com que conhecimento, mais alarmado 

ficava. Havia peças dos processos que não estavam a ser analisadas, falar do Gestor dos 

fundos comunitários era uma novidade, para além da pouca reflexão que tinham 

(faziam assim porque lhes disseram que era assim). 

Depois de algum tempo a funcionar como uma espécie de consultor, fui surpreendido, 

em plena reunião de Departamento de Gestão da Rede de Centros Novas 

Oportunidades (DCNO), onde estava a trabalhar, pela decisão proferida aí, em primeira 

mão pela Directora, de que iria coordenar, juntamente com a Drª Nazaré Maia, a equipa 

responsável pelo certificação dos cursos EFA antigos. Na altura estava tão preocupado 

com a questão em si que não reflecti muito sobre, não a decisão em si, mas sim a forma 

e o contexto em que ela tinha sido dada. Nem eu nem a Drª Nazaré Maia tínhamos tido 

conhecimento prévio da decisão, não fomos abordados no sentido de perceber as 

nossas motivações e interesses, simplesmente soubemos ali, diante de todo o 

departamento. Para além de todo o trabalho que já acumulava, agora tinha que 

coordenar (informalmente) uma área que estava como que moribunda, na qual era 

necessário juntar de novo as pontas. Para dar uma ideia, com a transição da DGFV para 

a ANQ, várias foram as pessoas que saíram, entre elas a Drª Francelina, deixando para 

traz 7/8 caixotes cheios de processos pendentes, cuja dimensão era tal que tinham que 

ser arrastados, corredor fora, rumo ao meu gabinete (que entretanto passou a um 

contíguo ao da restante equipa). Encontrar um processo era tarefa que às vezes 

demorava meio dia, pois a lógica anterior de cada técnico tratar de uma região 

manteve-se, mas cada vez que saía alguém, na sala ficavam os ditos processos, pelo que 

existiam umas cábulas, que ocupavam 4 páginas A4, com as salas onde estavam os 

processos. Os 2 anos anteriores de caos exibiam-se agora, com todo o seu esplendor, e 

o objectivo era terminar a tarefa rapidamente. Aproveitei um momento de mudança 

física (de reorganização dos Departamentos) para juntar, de forma organizada, todos os 

processos pendentes ou por analisar nos nossos 2 gabinetes, por uma questão funcional 
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e também para termos uma visão dos contornos da crise. Nunca como nessa altura 

tinha sentido o peso responsabilidade quase solteira, no sentido de, perante um 

problema, ter tantas caras à espera que me pronunciasse. Daqui decorria que raros 

eram os dias em que não enviava 4/5 e-mails à Directora de Departamento, com 

indicação do problema e eventuais possibilidades de decisão. Apesar de alguns casos 

mais complexos, aos poucos fomos resolvendo as situações e percebi que para cada 

problema existe pelo menos uma solução. 

O maior desafio que enfrentei, porém estava reservado para o conjunto do 3 pessoas 

que eram externas à organização, portanto, com contrato a termo e que trabalhavam 

de forma escolhida. Foi preciso colocar as pessoas a falar, a tomar partido, a propor 

soluções, a partilhar, enfim e dar sentido ao que faziam, numa acção que só pude 

realizar porque tive convivi de perto com verdadeiros mestres na arte da liderança. No 

fundo, o objectivo era trazê-las para dentro da organização, envolvê-las, fazê-las sentir 

o projecto como seu, dar-lhes a importância que de facto tinham. Esta foi também a 

parte mais grata deste processo, pois rapidamente a confiança e cumplicidade se 

estabeleceu entre nós e a eficácia no trabalho reflectiu-se. 

A mudança de 2007 para 2008, trouxe uma alteração na equipa externa que manteve a 

Liliana Cunha e a ela se juntou a Ana Barros (que já trabalhava na ANQ, no projecto de 

certificação nos Centros Novas Oportunidades). Estas duas jovens, são, juntamente com 

o Dr. Rui Canário (este indirectamente) os responsáveis por estar a escrever estas 

linhas, mas isso deixo para outro documento. 

O ano de 2008 marcou em definitivo a imagem de marca da ANQ. Passado o primeiro 

ano de estruturação da casa, onde cada um estava empenhado em reerguer o projecto, 

por esta altura comecei a perceber que eram muitos os eventos, muitas as 

apresentações públicas, muitas as divulgações, mas tudo para fora. Não raramente 

sabíamos dos eventos quando as entidades externas nos questionavam sobre os 

mesmos, algumas entradas de chefias intermédias chegavam ao nosso conhecimento, 

por consulta da lista interna na ANQ e, pior que tudo, uma eventual alternativa era vista 

como uma mais valia, mas como algo dispensável. Esta viragem coincidiu com a saída da 

Drª Ana Canelas e a subida da nossa Directora de Departamento para ocupar o lugar 

daquela, ou seja, o estilo de gestão alterou-se e isso repercutiu-se na nossa motivação. 

Os pedidos de informação ou o cumprimento das metas foi elevada a níveis nunca antes 
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vistos nem pensados e com a definição dos objectivos pessoais, a reboque destas 

tornou a clima algo tenso e nem sempre muito transparente. 

Porém, entre os fins de 2007 e princípios de 2008, no cumprimento de uma das metas 

internas, tivemos que realizar visitas a todos os Centros Novas Oportunidades. As 

reuniões decorriam nas instalações de um destes e envolvia 4 a 6 equipas técnico-

pedagógicas, perfazendo 40 a 60 pessoas.  

Durante 6 meses, quase todas as sextas-feiras (muitas vezes a ter que sair no dia 

anterior) lá rumava ao Norte do país, zona que me foi adstrita. Foi por intermédio desta 

actividade que mais duas colegas se destacaram, a Cristina Duarte e a Rita Castilho. Com 

elas fiz a maior parte das visitas e o bom relacionamento que já tínhamos, foi 

amplamente reforçado por muitas horas de contacto “forçado”. Tornámo-nos amigos e 

isso fez aumentar o nosso nível de confiança, facto essencial quando tínhamos que gerir 

reuniões, por vezes “quentes”, já que sobretudo os Centros Novas Oportunidades mais 

antigos vinham de um longo jejum do tempo da DGFV, onde o acompanhamento foi 

nulo, pelo que ainda existia um clima de alguma crispação.  

Esta actividade fez-me perceber o muito caminho que ainda faltava fazer para termos 

uma verdadeira rede de Centros a funcionar. Para além das 3 sub-redes (Centros do 

IEFP, das Escolas e das entidades privadas), tínhamos uma explicitamente reconhecida 

concorrência entre Centros, que guerreavam zonas de intervenção, organizações e 

pessoas, efeito directo das famosas metas impostas na Iniciativa Novas Oportunidades, 

depois vertida para os Centros. Para além da questão das metas (que os Centros 

consideravam inatingíveis, sem comprometer a qualidade), confrontámo-nos com 

responsáveis de centros que mostravam algum cepticismo quanto ao rumo agora 

tomado, com o argumento de que já tinham visto muita coisa, desde 2000/2001, 

quando tudo começou. Era uma forma simples, mas clara de recordar que no terreno se 

questionava se valeria a pena fazer tão grande esforço para tentar atingir algo que 

poderia ser mais à frente, posto de lado. Estava perante o reflexo no terreno das 

mudanças recorrentes e frequentes das políticas de educação de adultos, alinhadas com 

os ciclos políticos que frequentemente cortam os projectos a meio, sem que finalizem e, 

por consequência, sem uma avaliação do seu impacto. 

Por meados do ano, os controversos contornos da avaliação por objectos, ou seja, a 

implementação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP), dissiparam todas as dúvidas que poderia ter sobre os 



 55 

interesses que norteavam o trabalho na ANQ. Ao me serem apresentados os objectivos 

pessoais para um ano que já ia a meio, verifiquei que de cursos EFA, nem uma palavra, 

ou seja, o trabalho para trás não iria entrar nas contas, nem tão pouco as visitas aos 

Centros. Tentei argumentar, mas rapidamente verifiquei que a palavra “negociação” 

está na lei por mera questão “política”. Para reforçar, ficámos (todos!) sem avaliação 

em 2007, alegadamente por não ter havido condições para tal. Mais que a questão 

formal, mais uma vez a forma (imposta) de colocar as questões, sem a mínima 

flexibilidade e sem um reforço positivo pelo trabalho efectuado, deixou-me, a mim e a 

outras pessoas com que falei, bastante desiludidas. 

Caíam assim por terra as minhas expectativas iniciais. Ao fim de pouco mais de um ano, 

compreendi que não tinha regressado a outra ANEFA. A ANQ era uma máquina de 

alimentação directa e sem questionar de uma Iniciativa (Novas Oportunidades), 

monitorizada ao mais alto nível e que portanto as metas eram para cumprir, fosse qual 

fosse a via. Portanto, eu (todos nós!) não éramos agentes de mudança, mas sim 

transmissores de metas a cumprir. A certificação ultrapassou o conceito de 

aprendizagem que passou para segundo plano e os próprios referenciais reflectem esta 

realidade, ao estarem organizados em função de resultados de aprendizagem. Ninguém 

mais pergunta pelo processo, pelo modo como se chega lá, o que conta são as metas a 

que se chegam. 

Como corolário desta situação, ponderei voltar ao IEFP, mas eis que mais uma 

anunciada reestruturação entre Departamentos me colocou na expectativa. Não posso 

deixar de referir que, depois de uma reunião interna de Departamento em que o 

terreno foi preparado pela Directora de Departamento, referindo que haveria 

deslocação de competências e possivelmente de pessoas, as quais seriam abordadas 

nesse sentido, outra se seguiu, externa, no âmbito do lançamento de um livro onde 

foram anunciadas as alterações concretas. No final da reunião, portanto, havia muitas 

pessoas fora da organização que sabiam mais sobre a sua reestruturação que a maioria 

dos elementos da ANQ. Foi sem surpresa, uma vez que sabendo que os cursos EFA e o 

RVCC Profissional iriam sair do Departamento (áreas em que trabalhava), fui informado 

da decisão (nada portanto de abordagens iniciais!) da mudança de Departamento. 

Estávamos no início de 2009 e decidi pagar para ver, ou seja, olhando a minha 

experiência anterior, já tinha havido momentos em que a liderança tinha sido 

determinante, para o bem e para o mal e assim lá fui eu atrás dos cursos EFA para o 
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Departamento de Gestão Integrada de Sistemas de Qualificação, nome que designa o 

local onde se respondem às questões em torno das várias ofertas, para jovens e 

adultos. Senti uma certa consolação ao verificar que o outro Departamento (que iria 

acolher a concepção do chamado Kit de avaliação do RVCC Profissional), tentou 

negociar a minha ida para lá, mas, ao contrário do que se passava ao nível dos cursos 

EFA, esta área tinha mais especialistas. 

Esta foi (ainda é!) a fase em que o conhecimento que capitalizei ao longo do tempo, é 

colocado ao serviço da entidade, o que, se por um lado me dá algum prazer, pois é 

sinónimo de reconhecimento do percurso feito, por outro constitui uma verdadeira 

inquietação, porquanto sinto que as competências não estão propriamente 

incorporadas na ANQ, num conjunto de elementos de uma equipa, mas são propriedade 

de alguém que em especial. No meu caso concreto, que sei que terei que voltar ao IEFP 

até ao final de 2010 (fazendo fé de que a legislação não se altere) este aspecto é ainda 

mais crítico, pelo que o meu grande desafio actualmente passa por resolver o maior 

número de questões pendentes possível e ir sistematizando informação, resolução de 

casos concretos, promover a discussão e reflexão e chamar o maior número possível de 

colegas para a discussão. Para este propósito, conto com o DR. João Barbosa que desde 

o início se preocupou em não me deixar a falar sozinho e se inteirou das questões e sua 

possível resolução. 

Neste momento, encontrei o meu espaço na ANQ, muito devido à actuação do Dr. João 

Barbosa, o qual, para além de ter uma grande capacidade técnica e organizativa, é uma 

daquelas pessoas que está geralmente bem disposta, com a qual se pode brincar em 

serviço, mas nunca com o serviço, que não retém, manipula ou esconde informação e 

cuja postura, perante as situações é de tentar, da forma mais célere a definitiva, 

resolver os problemas, salvaguardando os interesses últimos dos cidadãos, num 

exemplo de verdadeiro serviço público. 

O contacto com os Cursos EFA no terreno tem sido uma constante e cada vez mais 

acredito que, o seu sucesso passa por três eixos essenciais. O primeiro por responder à 

verdadeira massificação generalizada, mas muitas vezes não acompanhada, naquilo que 

é a especificidade dos Cursos EFA e que, quanto a mim, na sua essência não se 

alteraram. Dito de outra forma, apesar de existir um ou dois referenciais que conduzem 

à certificação formal a nível escolar e profissional, o percurso, o caminho, o processo as 

estratégias, os instrumentos são definidos em sede de desenvolvimento de cada curso. 
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Este primeiro aspecto abre um leque beneficamente incontrolável de aprendizagens 

não-formais ou informais que reforçam a presença incontornável dos outros dois eixos, 

ou seja, ao adultos, que com o seu saber e a sua participação vão enriquecer os 

momentos formativos e os formadores que basicamente contribuem para que as 

aprendizagens possam ter um significado na vida dos adultos, muito para além do 

certificado que estes recebem. 

Florentino Fernández (2006), já refere que nos anos 70/80 emergiu a sociedade da 

aprendizagem permanente, onde o referente deixa de ser a escola e passa a ser a vida, 

não é a academia, mas as necessidades sociais, não é a formação, mas a aprendizagem, 

não são os ensinamentos dos professores, mas as procuras dos aprendizes. Foi assim 

que me “formei “, “especializei”, passei à categoria de técnico, perito. Não tinha CAP, 

não tive formação formal, mas era reconhecido como tal pela organização em que 

estava inserido e, por inerência, pelas entidades que se assumiam como os seus clientes 

externas. 

De resto, os locais de trabalho estão impregnados de conhecimento e portanto eu tive 

que encontrar estratégias que me permitissem incorporar esse conhecimento, 

cruzando-o com o meu saber-ser e saber-estar. Os locais de trabalho são autênticos 

armazéns de conhecimento, nem sempre estruturados, organizados, sistematizados e 

visíveis, tendo mesmo níveis de acesso diferenciados, mas estão lá e quanto mais 

procuramos, investimos, mais longo, mais fundo, mais alto chegamos. É preciso ter 

capacidade de investigação (de aventura, mesmo!), questionar as coisas, por mais 

estáveis e garantidas que se nos apresentem, arriscar fazer uma pergunta, mesmo que 

de tão básica, nos possa expor ao ridículo, ir no encalço da dúvida, mesmo que a certeza 

nos brinde com um novo conjunto de dúvidas. É um processo de construção e 

reconstrução, aquele que nos leva à aquisição de competências, mesmo que 

temporalmente efémeras. O saber-fazer múltiplo, porque encerrado em cada um, 

levava a práticas variadas, por vezes a raiar o contraditório, o que me obrigava ainda 

mais a reflectir sobre qual a melhor opção. Portanto, como diz Florentino Fernández 

(2006), “o trabalho é um local de aprendizagem, porque cada vez mais a forma de 

aprender é fazendo”. 

Marie-Christine Josso (2005), para quem a educação” é a acção de uma sociedade, tal 

como ela é pensada pelas instâncias políticas, o que implica a educação depende das 

políticas”, vai exactamente ao encontro daquilo que defendo quando afirma que “Nesta 
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perspectiva de educação, eu, vocês que estão presentes, enquanto professores, 

formadores, são agentes do Governo, dos nossos Governos. Podemos estar mais ou 

menos de acordo, mas somos, ainda assim, agentes de Governos. Neste sentido, 

enquanto agentes de um poder político, temos um papel muito importante a 

desempenhar nos processos de mudança. Veremos adiante como podemos 

desempenhar este papel fundamental sem nos tornarmos “escravos” das políticas com 

que estamos mais ou menos de acordo. Esta é a dimensão educação”. 

Para além destes aspectos focados por Marie-Christine Josso, direi que em Portugal, 

dada a inconstância das políticas educativas, que mudam ao ritmo e sabor dos ciclos 

políticos de governação, os “Agentes de mudança” precisam ainda mais e quase 

paradoxalmente, que ser também o fiel da balança que garante a estabilidade do saber-

ser, saber-estar e saber-fazer da EA, mas atenção, porque o objectivo não é mudar o 

adulto e sim mudarmos primeiro do paradigma escolarizado em que nos formamos e 

caminhar para uma intervenção efectivamente centralizada no adulto, sendo a nossa 

função contribuir para que os adultos (direi de forma um pouco redutora, apenas para 

não me repetir), caminhem para uma cidadania plena. 

O Agente deve estar atento ao acto informal, clandestino que cada um exerce ao 

formar-se, através da reflexividade, a qual deve ser explicada, para que no final, os 

Agentes não passem de “meros” formadores, satisfeitos porque deram o programa que 

estava pré-definido, em tempo útil, sem absentismo, o que os leva a concluir que a 

acção teve sucesso. O Agente de mudança preocupa-se com o caminho que vai do 

emissor ao receptor (sendo que os actores assumem um ou outro papel), razão pela 

qual aquele acompanha o desenvolvimento do adulto no seu percurso formativo, indo 

ao encontro dos seus interesses e resoluções próprias, respeitando a sua idiossincrasia, 

baseada em aspectos sociais, culturais, emocionais e vivenciais. No fundo é necessário 

estar à escuta para entender que adulto temos connosco num momento de formação, 

prolongado em cada dia e que se prolonga, não raras vezes, por mais de um ano, 

constituindo-se como um momento único para muitos adultos. Somos, diz Hameline, 

agentes duplos. 

Precisamos de assumir mais “a figura do passador”, no sentido de que a nossa nobre 

missão não passa por levar os outros até onde queremos que vá, mas antes, sabendo 

para onde queremos ir, ajudá-lo a lá chegar, sem esquecer que tal deve incluir 

estratégias para que ganhe cada vez mais autonomia. É importante que os formadores 
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passem também por formandos, podendo tal fazer-se por via das histórias de vida. No 

fundo é colocarmo-nos enquanto aprendentes para perceber o que aumenta a nossa 

capacidade de intervenção junto dos adultos. A construção das nossas próprias ideias 

vai determinando e sendo determinante na nossa história de vida. Este processo é de 

base, interno e cabe aos agentes de mudança promover a sua exteriorização, tal como 

pude constatar no tempo da ANEFA. 

Mas Marie-Christine Josso (2005) dá-nos mais um contributo sobre um aspecto que 

muitas vezes identificamos mais com o qual nem sabemos lidar ao expressar que “Por 

detrás da compreensão do processo de conhecimento, temos de descodificar, para nós 

próprios, formadores, professores, onde estão as resistências à aprendizagem, pois aí se 

encontram os fundamentos, as ideias com que nos identificamos completamente”. 

Ter identidade, ter recursos, ter hábitos é importante, mas saber que os podemos 

mudar, que podemos ser criativos é também fundamental. Desta forma podemos, 

assumir como papel principal não o formar (enformar) as pessoas, mas sobretudo ser 

facilitadores, orientadores da sua (e é sua, de mais ninguém), adaptabilidade à 

mudança, direi, sustentada, na medida em que não é radical. A formação formal, por 

mais longa, estruturante e qualificante que seja é apenas uma parte do nosso 

continuum, da nossa história de vida e por isso deve ser encarada numa óptica de 

formação contínua, que não começa no início desse momento formativo específico 

(tem uma história que suporta esse novo ponto de partida), e não vai terminar com o 

encerramento desse mesmo momento. Provocando a mudança, percebemos as 

resistências dos adultos a esta, bem como à própria aprendizagem. Marie-Christine 

Josso é de novo brilhante ao afirmar que “As resistências e os recursos mantêm-se um 

tesouro para nós, formadores, professores e aprendentes com os quais trabalhamos, 

permitem-nos ganhar um outro olhar sobre o que é a formação e o que é a educação.” 

Daqui resulta uma evidência por todos já vivenciada de que não aprendemos da mesma 

maneira, nem com a mesma velocidade face a diferentes aspectos de aprendizagem, 

nem comparativamente a outros adultos, o que implica que é muito importante saber 

como conhecemos, “como nos desenvencilhamos para aprender”, no fundo, que 

estratégias utilizamos para aprender. Tudo isto é uma ameaça à forma que temos (nós 

formadores) de trabalhar. Geralmente, temos sempre uma estratégia a propor (quando 

nos impomos) às pessoas. Esta postura é muitas vezes reforçada por uma atitude 

passiva, de braços cruzados, que a plateia diante de nós adopta, cientes do ser lugar, da 
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sua condição de receptores que estão lá para que alguém superior lhes transmita algo. 

É aqui que sai o formador e entra o Agente de mudança. Se percebermos quais as 

estratégias de aprendizagem dos adultos, podemos acompanhá-las muito melhor que 

se impusermos psicopedagogia. E por que o faremos? Porque eles (adultos) vão 

continuar a aprender, após a nossa intervenção. 

São os meus óculos e não tenho sequer a pretensão de considerar o meu relato como 

uma realidade absoluta que, a ser conseguida, implicaria outras perspectivas e outros 

pontos de vista. 

No fundo, o meu percurso até ao momento é feito de relações profissionais, pessoais, 

de interacções e de emoções, enfim é feito de e com pessoas e o que tenho realizado, 

com excepção dos cursos EFA, é balizado no tempo, no tempo, não continuado, pelo 

que recorrentemente o que faço de vai renovando, numa certa inconstância que acaba 

por acompanhar a vida profissional de qualquer técnico que está num serviço central a 

quem se pedem responsabilidades sobre a execução das políticas de educação, num 

país que nesta matéria apresenta as características que todos conhecemos. 

A cerca de duas décadas (pelas regras actuais e se tudo correr bem) do final da chamada 

“vida activa”, já tenho ideia clara sobre o que mais gosto de fazer, mas não me sinto 

neste momento preocupado com o facto de puder vir a integrar novos projectos. 

Curiosamente, o que pode vir a ser mais determinante nas minhas escolas, são as 

pessoas que vão estar envolvidas. 

Ao olhar para trás, e quando me confronto com o que escrevi, penso que não relatei a 

parte da minha história de vida, centrada no percurso profissional, mas uma versão (a 

possível), com a distanciamento do momento (menor para o que é hoje o meu 

presente). Se começasse agora, provavelmente sairia diferente e diferente seria se 

escrevesse daqui a algum tempo. O próprio relato dos acontecimentos, porque 

explicitados, porque reflectidos, são transferidos para o dia seguinte, e com o contexto 

profissional dinâmico, tudo gira, tudo tende a mudar. 

Durante os anos já decorridos, e voltando ao início, parece que o pano de fundo foi 

sempre o meu percurso de vida e o percurso profissional foi uma espécie de chão 

flutuante, muitas vezes determinado por relações (ou falta delas!) interpessoais. 

Quando falo com colegas e amigos, apercebo-me que isto é muito comum, embora nem 

sempre suficientemente valorizado e diagnosticado. 
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Entre outras coisas, aprendi que ser formador pode até significar uma actividade 

provisória, transitória, passada puramente no exterior da própria pessoa, onde alguém 

tem um objectivo e nos contrata para que o cumpramos. Agora para se ser agente de 

mudança, temos que primeiramente estar preparado para aceitar possíveis mudanças, 

vindas do exterior ou do choque de ideias interior, no limite estar disponível para nos 

criticarmos, implica perceber que a nossa contribuição pode nem ser decisiva, mas o 

mais importante é conseguimos manter dentro de nós as células estaminais, a génese, a 

semente a partir da qual a educação e formação de adultos pode acontecer, no fundo é 

assegurar que enquanto existir um representante vivo da espécie homo sapiens sapiens, 

existe esperança, porque existe vida e assim existe também educação e formação de 

adultos. 

 

Em síntese, a forma como hoje em dia me vejo como formador é resultado da evolução 

do meu percurso profissional. De facto, a uma construção inicial do meu saber 

conseguido sobretudo por via informal, eu respondi, do alto da minha insegurança, com 

os primeiros momentos de formação muito fechados, formatados, “rezando” para que 

não se registassem questões à margem do que estava no papel. Aos poucos, não só pelo 

distanciamento crítico e posicionamento pessoal face aos assuntos em discussão, mas 

também muito pelas oportunidades de contacto com verdadeiros Mestres, fui vendo 

cada momento em que me assumia como formador como um excelente campo de 

aprendizagem, de actualização e até de reciclagem. Hoje não consigo ir para uma 

formação sem “uma folha de faces opostas”, onde de um lado tenho um plano formal, 

pré-definido e ao virar da página não tenho nada, ou visto de outra forma, tenho o que 

chamo o “plano B”, onde cabe tudo o que aquela situação concreta pode necessitar 

conter. Sinto cada vez mais a necessidade de, tendo embora uma formação estruturada, 

incorporar as necessidades, as prioridades e até as reflexões que os outros formandos 

(eu também assim me considero) me apresentam. Sempre que tenho essa 

possibilidade, tento que a formação seja útil para quem ela é dirigida, em vez de ficar, 

como Josso (2005) refere, no conforto do que planeei, quando percebo que esse não é 

o caminho mais eficaz. Em tudo isto, as dimensões não-formais e informais da educação 

estão muito presentes, pois estas permitem que, não só se crie um verdadeiro 

compromisso entre todos, esbatendo-se as diferenças entre formador de formadores e 

formadores formandos, que proporcionam um cenário de aprendizagem mútuo. 
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Outro aspecto que considero importante no meu perfil do formador, diz respeito à 

constante tentativa que faço para que os formadores de formadores ganhem 

autonomia, encontrem soluções onde existem problemas e de facto entendam que o 

seu papel é tão importante e insubstituível, quanto cada adulto, com a sua história de 

vida como génese do processo formativo, e isso implica uma intervenção casuística. 

Faço isto há 10 anos, desde o início dos cursos EFA e é interessante perceber que, 

quanto mais se tentar formalizar o desenvolvimento da modalidade e aumentar as 

metas, mais ansiedade e preocupação mostram os formadores. Parece (empiricamente) 

que há um limiar de quantidade que, uma vez ultrapassado, parece capaz de ameaçar a 

qualidade de intervenção de maior proximidade, tornando a ideia de uma formação 

com percursos individualizados um mito. 

Actualmente, o meu grande desafio como formador passa por não perder de vista e 

passar esta ideia de que é possível realizar uma formação indo também ao encontro dos 

interesses dos adultos, ou seja, para além do formalmente instituído, mesmo sabendo 

que isso causa algum desconforto para os formadores. Para além disto, tento com eles 

equacionar como é que os formadores podem incluir as dimensões não-formais e 

informais da educação e assim proporcionar aos adultos uma formação útil e centrada 

nos seus interesses. Ultimamente, por via das reuniões de acompanhamento que 

realizo, tenho discutido com os mediadores e formadores a questão da planificação dos 

percursos formativos a seguir nos Cursos EFA e constato que a maior dificuldade é 

ultrapassar a herança cultural que uma educação formal pela qual todos passámos 

muitos anos, deixou em todos nós e que nos leva tendencialmente a transportar para a 

realidade destes cursos.  

Claramente que esta ideia de valorizar e dar utilidade ao que cada um aprende, sendo o 

aprendente (que tem uma história de vida a valorizar e integrar) o elemento mais 

importante num processo formativo, em que o formador é sobretudo um animador e o 

adulto tem um papel activo na sua própria formação, me coloca idealmente mais 

próximo do modelo Dialógico Social, definido por Fernández (2006). Contudo, a minha 

actual presença na Agência Nacional de Qualificação leva-me a integrar o modelo 

actualmente dominante (o Económico Produtivo), pois a formação de adultos está hoje 

virada para resultados de aprendizagem, assente em desenvolvimento e 

reconhecimento de competências a adquirir pela população activa, com vista a 
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alimentar as necessidades de aumentar a produtividade das empresas e assim 

supostamente beneficiar a economia do nosso país. 

Sou assim um formador flexível mas resistente, que dando como adquirido (no actual 

contexto político e económico) que, formalmente, a aprendizagem que os adultos 

realizam tem um fim último de índole economicista, existe um lado social que, mesmo 

sendo indirecto é fundamental que os formadores trabalhem, abrindo assim portas para 

uma efectiva educação permanente. Esta pode ser a diferença entre os formadores dos 

“serviços mínimos”, ou seja, que alimentam o formal e que lhes é directamente 

“encomendado” dos Agentes de Mudança que vão mais longe e abrem aos adultos o 

espaço para a dimensão não-formal e informal da educação. 

 

Reflectindo sobre o meu percurso como formador, verifico que, como formador de 

formadores, tenho menos requisitos formais que os formadores de adultos, aos quais é 

exigido o Certificado de Aptidão Profissional (CAP), o curso de formador de formadores 

(devidamente certificado), as habilitações para a docência, a experiência profissional, 

entre outros aspectos que possam constituir mais valias. 

Pela minha parte, o facto de estar num serviço central e de concepção do Ministério da 

Educação/Trabalho e Solidariedade, aliado ao percurso de pesquisa, reflexão, 

interiorização e partilha generalizada, foi permitindo a construção deste formador que 

sou, com toda a sua idiossincrasia. Actualmente considero que sou como que uma peça 

de um puzzle onde outras “peças” que vão entrando e saindo (técnicos como eu) se 

ajustam e reajustam continuamente na tentativa de manter alguma continuidade ao 

trabalho que se faz lá fora, no chamado “terreno”. Sustento a minha intervenção no 

conhecimento alargado que tenho do que directamente acompanho nas visitas de 

acompanhamento, do contacto directo com os formadores (quer em acções de 

formação, quer em momentos de reflexão, quer ainda em Seminários, Congressos, 

Reuniões, Feiras e outros locais de encontro) e também por via das muitas questões 

que são colocadas e que, pela sua pertinência nos fazem questionar o próprio sistema. 

O facto de ter estado ligado a projectos inovadores em Portugal, sem um histórico a que 

nos pudéssemos ancorar, bem como o facto de a escassez de recursos levar muitas 

vezes a atribuir responsabilidades de projectos a uma só pessoa, levou a que a 

autoformação fosse determinante na construção do meu “eu” formador. No entanto, 

tive, como atrás relatei, muitos momentos que posso identificar como próximos de uma 
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heteroformação, apesar de se desenvolverem sob formatos diferentes, pois envolviam 

especialistas que desenvolviam temáticas integráveis no meu trabalho enquanto 

formador. Finalmente, o contributo da ecoformação para a minha condição de 

formador está patente na forma como me defino, integrando os saberes que a minha 

vivência profissional me proporcionou ao viver em contacto directo com as mudanças 

ocorridas em Portugal na última dúzia de anos e seus impulsionadores (sobretudo 

Alberto Melo e Márcia Trigo). A ideia de que a educação de adultos não se reduz a um 

processo de alimentação de uma necessidade do mercado de trabalho e que a vertente 

da formação humana e permanente é o garante da própria educação de adultos (sem 

adultos realmente interessados a sua mobilização é uma situação “a prazo”) não é para 

mim uma utopia, mas um caminho a percorrer. Aprender é algo natural e inerente à 

espécie humana, assumindo um carácter dinâmico e contínuo que em o “saber +” faz 

tudo o sentido. Contudo em Portugal esta lógica mais ecológica está neste momento 

subjugada por interesses economicistas, financiados a nível comunitário, tornando 

assim o nosso trabalho tão mais difícil quanto importante, pois algum dia (quiçá no pós 

2013), deixaremos esta tendência consumista que passou para o mundo da educação e 

poderemos perspectivar uma intervenção mais próxima dos interesses de cada adulto. 

 

Formo-me todos os dias. A minha condição de formador é alimentada e alimenta o meu 

quotidiano. Passou a ser uma forma de estar profissionalmente, mesmo que não seja 

formador a tempo inteiro. Passei a ter uma maior capacidade de integração de outras 

ideias, qualquer que seja a sua origem, a congregar as diferentes culturas e 

sensibilidades de pessoas que estão em diferentes serviços, dos ME e MTSS, quer a nível 

central, regional ou local, as quais fui conhecendo melhor e com elas estabelecendo 

uma relação de confiança e proximidade.  

 

Rui Canário, não deixa de realçar a necessidade de a educação e formação seguir um 

novo rumo, de ser um actor-chave na mudança social que o planeta (por vezes 

demasiado silenciosamente) reclama e que e que tem tido nas acções que visam 

efectivamente soluções mais ecológicas, um exemplo a seguir, afirmando mesmo a 

necessidade de “construção de uma sociedade educativa em que os indivíduos vivam de 

forma permanente situações que lhes permitam “aprender a ser” (ou seja a determinar 

o seu futuro individual e colectivo) é um imperativo de civilização.” 
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O Agente de mudança deve estar atento ao acto informal, clandestino que cada um 

exerce ao formar-se, através da reflexividade, a qual deve ser explicada, para que no 

final, os Agentes não passem de “meros” formadores, satisfeitos porque deram o 

programa que estava pré-definido, em tempo útil, sem absentismo, o que os leva a 

concluir que a acção teve sucesso. O Agente de mudança preocupa-se com o caminho 

que vai do emissor ao receptor (sendo que os actores assumem um ou outro papel), 

razão pela qual aquele acompanha o desenvolvimento do adulto no seu percurso 

formativo e vai ao encontro dos seus interesses e resoluções próprias, respeitando a sua 

idiossincrasia, baseada em aspectos sociais, culturais, emocionais e vivenciais. No fundo 

é necessário estar à escuta para entender que adulto temos connosco em formação, 

muitas vezes prolongada por mais de um ano, constituindo-se como um momento único 

para muitos adultos. Somos, diz Hameline, agentes duplos. Precisamos de assumir mais 

“a figura do passador”, no sentido de que a nossa nobre missão não passa por levar os 

outros até onde queremos que vá, mas antes, sabendo para onde queremos ir, ajudá-lo 

a lá chegar, sem esquecer que tal deve incluir estratégias para que ganhe cada vez mais 

autonomia. É importante que os formadores passem também por formandos, podendo 

tal fazer-se por via das histórias de vida. No fundo é colocarmo-nos enquanto 

aprendentes para percebermos como isso aumenta a nossa capacidade de intervenção 

junto dos adultos. 

 

Ter identidade, ter recursos, ter hábitos é importante, mas saber que os podemos 

mudar, que podemos ser criativos é também fundamental. Desta forma podemos, não 

só formar formalmente as pessoas, como também ser facilitadores, orientadores da sua 

(e é sua, de mais ninguém), adaptabilidade à mudança, direi, sustentada, na medida em 

que não é radical. A formação, por mais longa, estruturante, qualificante que seja é 

apenas uma parte do nosso continuum, da nossa história de vida e por isso deve ser 

encarada numa óptica de formação contínua, que não começa no início desse momento 

formativo específico (tem uma história que suporta esse novo ponto de partida), e não 

vai terminar com o encerramento desse mesmo momento. 
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2. A Educação e Formação de Adultos ao longo dos tempos 

 

2.1. Uma perspectiva histórica da Educação e Formação de Adultos 

 

A educação, considerada em sentido lato e mais ainda se a colarmos ao conceito de 

aprendizagem, será pelo menos tão antiga quanto os primeiros seres inteligentes que 

habitavam o planeta Terra. Esta ligação, forte e prolongada no tempo, entre o Homem e 

a educação conduziu mesmo ao aparecimento de um conjunto de ditados populares, 

fruto da dita sabedoria popular (cuja tradução “científica” poderá ser educação não-

formal ou informal), de que são exemplos as expressões “Aprender até morrer” ou “Já 

nasce ensinado”, esta última quase apelando a um compromisso genético. 

 

Aliás, por via dessa liberdade que, mesmo quando e se não é expressa existe dentro de 

cada um de nós, o homem começou a aprender por via da educação informal, muito 

antes do aparecimento da educação formal e institucionalizada. 

 

Pese embora a origem da escrita remonte ao tempo dos Egípcios, 5.000 anos a. C., 

situando-a entre a pré-história e a história da nossa civilização, o facto é que só a partir 

do século XI a escrita passou a acompanhar a história da Educação, na medida em que 

ganhou importância para fazer prova, informar, conhecer, etc. Os símbolos (imagens) 

foram sendo substituídos por informações escritas e com esta surgiu o conceito de 

analfabeto, cuja definição foi evoluindo ao longo dos tempos, mantendo-se contudo a 

ideia de que uma pessoa estaria alfabetizada se soubesse dar utilidade à escrita e 

leitura básicas.  

Ao longo dos tempos, a percentagem de analfabetos foi diminuindo à medida que 

foram crescendo as necessidades de escrita e leitura, para a vida quotidiana (escrituras, 

registos, heranças, etc.) e estas se tornavam mais importantes. O analfabetismo não 

poupava classes, pois não se considerava útil saber ler e escrever. Apesar de no século 

XIII os locais onde se realizava a alfabetização terem aumentado, até essa altura ser 

analfabeto era comum e só com a evolução das sociedades (que passaram a ser mais 

letradas) isso começou a ser tido como incómodo, logo algo a combater. O aumento da 

aprendizagem da leitura e da escrita era visto, por um lado, como algo positivo, uma vez 

que permitia a expansão da boa rotina, mas por outro era uma forma de espalhar ideias 
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que não agradariam aos centros de poder (Fernandez, 2006). Esta lógica de rivalidade (e 

por vezes de aliança) com o poder instituído iria repetir-se ao logo dos tempos. 

 

Já no Século XVI, a escrita passa a contribuir para uma presença em sociedade mais 

reconhecida, verificando-se mesmo a existência de ofícios que só podiam ser 

efectuados por quem soubesse ler, numa primeira ligação entre Educação e Trabalho. 

No entanto, a maior parte da população não sentia a necessidade de aprender a ler e a 

escrever, já que o conhecimento necessário ao dia-a-dia era transmitido por via oral 

(Fernandez, 2006). 

 

Até esta altura, as questões sobre Educação estavam associadas a necessidades 

funcionais que as pessoas sentiam no seu quotidiano ou na realização dos seus ofícios, 

pelo que se utilizava sobretudo, a via experiencial para adquirir saberes. No entanto, no 

século XVII, com o começo da aquisição de uma identidade social própria para as 

crianças (cuja educação até aí era garantida no seio familiar e indiferenciada face à 

educação dos adultos), regista-se uma evolução na educação destas e na própria 

concepção de aprendizagem. Deste facto resultou a necessidade de arranjar espaços 

sociais próprios adequados a crianças, logo surgindo a ideia de escolarizar em massa e 

de forma sistematizada, surgindo então as escolas públicas. Inicialmente estas tinham 

um carácter social (dirigidas a crianças pobres), sendo que, até ao final do antigo regime 

(século XVIII), a escola era quase sinónimo de educação (Fernandez, 2006). Esta herança 

histórica e cultural ainda hoje pesa em muitas decisões no âmbito Educação de Adultos 

(EA).  

 

A generalização da alfabetização chegava assim à Europa Ocidental, já no Século XIX, 

aquando da revolução industrial. A educação deixou de ser baseada numa relação de 

um para um (mestre aluno), para uma relação de um para muitos, vistos como clones 

uns dos outros. A massificação foi feita então de modo uniforme (Fernandez, 2006). 

 

Foi neste cenário que a escola se assumiu como o palco ideal para disciplinar e 

alfabetizar os adultos. Durante anos a alfabetização incidiu sobre as crianças de forma 

generalista e sobre os adultos já fora da idade escolar, daí que exista ainda actualmente 

uma tendência de identificação da Educação de Adultos com a escolarização de adultos, 
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num trabalho que era o prolongamento do que se fazia com as crianças, sendo que, 

nesta altura, alfabetizar era ensinar o mínimo, ou seja, ensinar a falar, a ler, a escrever e 

não se ensinando a pensar e a criticar. Este contexto conduziu a Educação à etapa da 

massificação (onde o objectivo era abranger o maior número possível de pessoas, a fim 

de se dinamizar o desenvolvimento industrial), assentando a premissa na ideia de que a 

educação em massa era condição indispensável para que um país tivesse uma economia 

moderna, argumento mantém actualidade (Fernandez, 2006). 

Na Europa, no século XIX pensava-se que era possível, a partir da educação, construir 

uma sociedade de cidadãos iluminados, responsáveis e racionais. A educação era por 

conseguinte a ferramenta da modernização e os indivíduos o seu veículo. Assim sendo, 

a EA emergiu e desenvolveu-se a partir das transformações causadas pelo iluminismo (a 

construção de uma sociedade assente nos referidos cidadãos iluminados) e mais tarde 

pela modernização industrial (Finger, 2003).  

Neste mesmo século nascia na Dinamarca Nikolai Grundtvig (1783-1872), considerado o 

pai da educação de adultos no Ocidente, o qual já na época se apresentava como um 

aliado da educação permanente, defendendo que cada indivíduo, independentemente 

da sua idade ou do percurso e experiência de vida, deveria ter a oportunidade de 

continuar a aprender continuamente. Politicamente contudo, só mais tarde estas ideias 

passaram a ser postas em prática. Ainda no Século XIX apareceram as primeiras escolas 

de adultos que não mais eram que uma extensão da escola para crianças. Esta 

concepção durou até meados do Século XX. 

 

A EA na Europa foi marcada pela emancipação e luta das classes operárias que queriam 

uma sociedade mais justa, livre e democrática. A educação traria (acreditava-se) um 

mundo melhor e as práticas estabelecidas (alfabetização, formação de trabalhadores, 

etc.) eram também uma compensação para os não escolarizados, aos quais era 

proporcionada educação (Finger, 2003). Assim sendo, historicamente, a educação de 

adultos emerge portanto no Século XIX, ligada a dois processos sociais; o movimento 

operário (de massas) e a formação e consolidação dos sistemas escolares nacionais 

(Canário, 1999). 

 

Este foi o período temporal (entre o século XIX e meados do século XX) em que o 

modelo de educação de adultos dominante foi o que Fernández (2006) designou como 
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Modelo Receptivo Alfabetizador, e onde se alfabetizou aplicando massivamente o 

modelo escolar infantil na expectativa de que a população ficaria alfabetizada com 

passar das gerações. Alfabetizava-se assim a população adulta que já não tinha idade 

para a frequência regular da escola. Neste modelo, a prioridade é ensinar a receber, 

facilitando-se a memorização, recordação, mais do que o pensamento crítico. O 

objectivo central é que os adultos aprendam a ler (mais que a escrever) e a receber 

mensagens (mais que a emitir), pelo que realizam aprendizagens da formação básica 

literária, assumindo o papel de receptores passivos. O formador é aqui a figura 

dominante e autoridade especializada. Podemos referir no entanto que apesar da sua 

massificação, a percentagem de leitores adultos não ultrapassou os 30, sendo este 

também o peso de analfabetos funcionais nos EUA. Entretanto, em França surge o 

conceito de iletrismo, para classificar os adultos que, tendo ido à escola e aprendendo, 

não retiraram daí qualquer sentido prático nem funcional para o que formalmente 

aprenderam. Actualmente temos 20% de adultos analfabetos no mundo, facto que nos 

leva a questionar a eficácia da medida. (Fernández, 2006) 

 

Durante o século XX (altura em que se deu a expansão do modelo escolar a todos os 

países), como dizia Fernandez (2006), primeiro estudava-se e depois trabalhava-se. 

Portanto, o caminho da escola ao trabalho era feito uma só vez e sem que o caminho de 

retorno se colocasse como hipótese. Na escola educava-se, no trabalho aprendia-se. 

 

A escola aparece desta forma como inimiga do trabalho infantil e aliada dos adultos no 

trabalho. Para os jovens, a escola é um lugar de socialização, de civilização, de génese 

da sociedade. No entanto, o acto de massificar tem, como defende Finger (2003) um 

preço que a escola pagou ao formatar, formalizando, ao impor programas rígidos, iguais 

para todos e a respeito dos quais prioritariamente todos tinham que dar provas, 

amputando o informal, o diferenciado, o próprio, o singular. 

 

É com o fim da 2ª Guerra Mundial (GM) que a escola, é pela primeira vez, colocada em 

questão, denotando o sistema escolar fragilidades e limitações que as alterações sócio-

económicas colocaram a nu, sobretudo com o aumento da imprevisibilidade. Os adultos 

passam assim a ser um grupo prioritário em termos de intervenção educativa. 
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A EA deu um contributo importante para a tentativa de pôr fim (teórico?) à educação 

exclusivamente formal, sobretudo por via das acções sociais. O alargamento aos 

contextos (profissionais, sociais, familiares, etc.) assim como o aumento da diversidade 

de entidades envolvidas (também elas bastante diferenciadas), equilibrou as acções 

educativas, pois aquelas entidades, por via da sua variedade de intervenções, 

complementaram as que visavam a educação escolar, formal, formatada (Canário, 

1999). 

 

Após a 2ª Guerra Mundial, em 1945, com a criação de organismos de representação à 

escala planetária, deu-se um ponto de viragem importante, também ao nível da EA. De 

entre os organismos supranacionais, destaca-se a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), organismo fundamental no impulso dado às 

campanhas de alfabetização de adultos. Verificou-se assim um boom da EA, deixando 

esta o seu cariz restrito e passando a algo imposto a todos. Foi assim que, com 

naturalidade, em 1949, na Dinamarca (Elsinor), a UNESCO realizou a 1ª Conferência 

internacional de EA, sob os ecos do final da 2ª G.M., onde os valores da paz, tolerância e 

educação cívica se assumiram como temas-chave na Europa. 

 

A tónica na alfabetização está relacionada com o facto de, em 1950, cerca de 50% da 

população adulta mundial ser analfabeta estando hoje esse valor fixado em 20% 

(Fernández, 2006). 

 
Porém, ao longo do século XX a eficácia das medidas de combate ao analfabetismo tem 

sido muito reduzida. As sucessivas campanhas vão caindo no esquecimento, sem 

avaliação. 

 

Para Fernández, foi na segunda metade de Século XX, a aprendizagem ocupou o lugar 

do ensino. O enfoque passou a ser colocado na procura (não na oferta), com uma visão 

positivista (centrada nas potencialidades da aprendizagem) e não colocando a nu os 

défices do ensino. Tudo isto faz com que o aprendente seja considerado como o actor 

principal do processo de aprendizagem, cabendo ao “mestre” o papel de orientar. O 

espaço e tempo em que isto se opera é alargado e o que se aprendeu durante a vida 

passa a ter importância. O processo de aprendizagem é dinâmico, interactivo e 

mobilizador. É nesta fase que o Modelo Dialógico Social, tal como definido por 
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Fernández (2006), ganha importância. Este caracteriza-se por facultar aprendizagens de 

competências que permitam aos adultos interagir, de uma forma reflexiva e 

imaginativa, no dia-a-dia e na sociedade. A prioridade é dada à consciência crítica e ao 

pensamento do próprio adulto. O desenvolvimento de competências sociais 

(direccionado para o saber ser) também é priorizado. Aqui o formador é um animador. 

Neste modelo, a aprendizagem implica um continuum que se inicia nas relações sociais 

(não nas académicas) e que se prolonga pela vida fora. O educador vai exactamente 

trabalhar no sentido do reconhecimento, dinamização e potenciação deste continuum. 

Parte-se portanto das necessidades sociais dos adultos para definir os programas 

formativos. A aprendizagem não é uma obrigação, mas um direito. Neste modelo, é 

dada e reconhecida importância à aprendizagem já realizada e à sua possível 

capitalização e rentabilização. Assim sendo, a aprendizagem de pessoas adultas não 

começa nem termina com um programa de formação, pelo que tem em conta a história 

de vida de cada um. O objectivo da formação de adultos não é simplesmente fazer com 

que eles adquiram saberes académicos que não adquiriram na sua juventude. É preciso 

ter em linha de conta todo o contexto social em que o adulto vive, integrando este 

aspecto na estratégia a delinear e no percurso formativo que se vai desenhar. 

 

Paralelamente à educação de adultos, nos trinta anos que se seguiram ao fim da 2ª 

Guerra Mundial, a formação de adultos era desenvolvida num momento anterior à 

entrada no sistema de trabalho e exterior a ele, havendo autonomia de cada um dos 

sistemas. Portanto, “as relações com o contexto experiencial seriam relações de 

exterioridade, isto é, o sujeito é encarado como sendo sempre um produto da sua 

experiência e nunca um produtor de experiência” (Correia, J. (2005). A Formação da 

Experiência e a experiência da formação num contexto de crise do trabalho. In 

CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação e Formação de Adultos. Mutações e 

Convergências. Lisboa: Educa, p. 63). 

Em ambos os sistemas (formação e trabalho) se tinha como certo que a experiência em 

ambos era pré-formatada, isto é, não se construía no seu exercício, mas era anterior e 

exterior à experiência vivida. 

 

Na segunda metade do Século XX, entre 1945 e 1975 (conhecido como o período dos 30 

anos gloriosos), registou-se um crescimento exponencial e uma diversidade de ofertas 
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educativas segundo o modelo escolar, através das vertentes de alfabetização e de 

formação profissional. O modelo escolar saltou os muros das instituições escolares e 

disseminou-se por outro tipo de instituições, universalizando-se e enraizando-se nas 

sociedades e em cada um de nós. Porém, resultante da sua intenção massificadora, o 

que se transmite é igual para todos e independente do posicionamento relativo de cada 

aprendente face ao que já adquiriu.  

 

É ainda nesta altura, mais concretamente a meio do século XX que surge a perspectiva 

“desenvolvimentista” que coloca a educação ao serviço do crescimento económico, 

retirando-lhe um espaço próprio, independente, centrado no adulto. A educação passa 

a ser um argumento político cujos resultados, ao nível de cada pais constituem um 

indicador importante para o reconhecimento do nível de desenvolvimento de um país 

(desenvolvido, em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvido). 

 

Nos anos 60/70, a UNESCO começou a fazer um maior esforço ao nível da EA. Em 1960 

(Montreal), a UNESCO organizou nova Conferência Internacional sobre EA que 

representou um ponto de viragem, focalizando a educação na questão da pobreza no 

terceiro mundo.  

Em 1964 a UNESCO realiza a Conferência de lançamento de um programa experimental 

de alfabetização (em África e na América Latina), de onde se destaca a metodologia da 

alfabetização funcional. Este novo conceito de analfabetismo funcional é aplicável a 

adultos com escolarização e que por um processo de regressão, deixaram de ter 

competências de escrita e leitura, devido ao seu não uso. Tal significa que uma pessoa é 

funcionalmente analfabeta quando não é capaz de realizar todas as actividades para as 

quais a alfabetização é necessária. 

 

No contexto europeu registou-se, nas décadas de 60/70, um crescimento da EA, 

concretizado por um aumento dos programas educacionais, sendo as actividades de 

educação de base e profissional organizadas e financiadas pelo Estado. Ao mesmo 

tempo, várias outras organizações desenvolveram actividades de EA, orientadas para a 

mudança social (como a Alfabetização e a Educação de Base de Adultos). Foi nesta 

altura que emergiu o conceito de educação permanente, por influência da educação 

popular, baseada numa visão integral de educação (formal e não-formal), coincidente 
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com todo a ciclo de vida e em oposição à lógica cumulativa e escolar de aprendizagem. 

O objectivo vai além da simples transmissão de um conhecimento, como a aquisição de 

um saber-fazer, que parte de experiência do adulto e se estende pela interacção com os 

restantes, visando uma formação integral (Finger, 2003). 

 

No decorrer dos anos 60, houve uma tentativa de definir o que significa o termo adulto, 

o que levou à conclusão de que os modelos para jovens e crianças não são adequados 

aos adultos, daí se partindo à procura de uma metodologia específica para a EA 

(andragogia por oposição à pedagogia). Dada a flutuação do termo adulto ao longo dos 

tempos, este é considerado sobretudo um construto social, cuja definição é elaborada 

em função variados factores, como a idade, a situação profissional, a maturidade 

psicológica, a construção de família, entre outros. Até meados da década de 60, fruto de 

uma sociedade de produção, o mais comum na sociedade era o Adulto-Referência (ou 

padrão), caracterizado por ser um indivíduo equilibrado que constitui família, que tem 

um emprego estável que está instalado e sustentado por um percurso de vida 

previamente definido. 

 

Os anos 60 marcaram ainda o surgimento da Teoria do Capital Humano, proposta por 

Gary Becker em 1964 que considera que, de base, cada pessoa detém um património 

próprio, único de saberes, saberes-fazer e experiências, cujo desenvolvimento pode ou 

não ocorrer, dependendo disso o seu maior ou menor capital. O investimento em 

capital humano pode ser, por exemplo, por via da educação, da formação profissional 

ou da saúde, preconizando-se nesta teoria que daqui decorrerá um retorno positivo, 

não só para um adultos (na medida em que aumenta a sua empregabilidade e 

remuneração) mas também ao nível das organizações. De acordo com esta teoria, o 

grande objectivo da educação será produzir qualificações, conhecimentos e 

capacidades, aumentando assim o número de trabalhadores qualificados e com isto 

aumentar também a produtividade, a competitividade e a riqueza de um país. Aliás, a 

educação e formação dos adultos, orientada para a produtividade, para a modernização 

da economia, ligada à produção de mão-de-obra qualificada e à empregabilidade, 

corresponde ao modelo hoje dominante (o económico produtivo) definido por 

Fernández (2006). Ao longo das décadas têm-se multiplicado os estudos que vão 

sustentando esta teoria, sendo actualmente defendido que o aumento da escolaridade 
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está associado ao crescimento anual, pelo à elevação do Produto Interno Bruto (PIB). 

Do mesmo modo, os estudos da OCDE foram associando o aumento das qualificações 

dos adultos com o desempenho nas organizações, as condições de empregabilidade e 

salariais dos adultos e o crescimento económico dos países, medido a nível 

macroeconómico pelo PIB. 

Nesta teoria, a aprendizagem do adulto é uma constante e estende-se a longo prazo, 

dependendo desta a sua empregabilidade. 

 

Em contraponto com esta perspectiva, começou a ser adoptada, na década de 70, uma 

nova abordagem que ainda hoje serve de referência à educação de adultos, e que foi 

designada por educação permanente. A própria UNESCO passou a adoptar o referido 

campo, cuja ideia central passava por “criar uma sociedade em que todos estejam 

sempre a aprender” (Finger, 2003, p. 30), aqui entendida “como um movimento 

institucional e, talvez, como um discurso sobre a mudança social, mas nunca como uma 

pedagogia.” (Finger, 2003, p. 30 e 31). 

 

Basicamente, educação permanente apresentava quatro desafios à sociedade, 

centrados, por um lado, na forma como a sociedade respondia ao desenvolvimento 

acelerado e à mudança crescente, por outro no modo como a ciência e a tecnologia se 

podiam assumir motores dessa mudança e aceleração, um terceiro desafio relativo ao 

crescimento da informação gerada e por fim o controlo desta político, como ganhar 

vantagem face a outras sociedades (Finger, 2003). 

É neste contexto que surge, a partir de meados da década de 60, num ambiente de 

modernidade e progresso, um novo modelo de adulto (Adulto-Perspectiva), este 

caracterizado pelo seu dinamismo, encontrando-se em constante desenvolvimento mas 

sendo sempre um produto inacabado, fruto da contínua tentativa de conquistar a 

maturidade vocacional. 

 

A ideia de base é que as pessoas e as sociedades são de novo capazes de acompanhar o 

desenvolvimento e controlá-lo, razão pela qual a educação permanente é um meio para 

a humanização do desenvolvimento que se faz por via da educação e da aprendizagem, 

para que tenha “utilidade”. Assim nos anos 70/80 emergiu a sociedade da 

aprendizagem permanente, onde o referente deixa de ser a escola e passa a ser a vida, 
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não é a academia, mas as necessidades sociais, não é a formação, mas a aprendizagem, 

não são os ensinamentos dos professores, mas as procuras dos aprendizes. 

 

A educação permanente distingue-se da tradicional, porque esta última “é elitista, 

teórica, abstracta e afastada da experiência” (Finger, 2003, p. 32), é conservadora, 

reforçando as desigualdades e está assente na relação autoritária professor-aluno e em 

terceiro lugar, a educação tradicional separa a racionalidade e a criatividade. A 

educação permanente, por sua vez, é popular, dirigida a todos, próxima da realidade e 

da experiência, baseada numa relação de ensino democrático, em que o aprendente é o 

ponto de partida e este ensino o vai ajudar “a tomar consciência das responsabilidades 

no processo de controlo do desenvolvimento” (Finger, 2003, p. 32). 

 

A educação permanente não é limitada a um período de vida, estando em todo o lado e 

presente nas várias dimensões educativas (formal, não-formal e informal). A vida é a 

principal fonte de aprendizagem, sendo a educação para todos, constituindo-se como 

uma abordagem flexível e dinâmica, com o processo de aprendizagem a assumir o papel 

mais importante. O seu objectivo é melhorar a qualidade de vida e constitui-se como 

um movimento social. 

 

A partir da década de 70, a importância das empresas aumentou e com ela também a 

da Formação Profissional. Esta passou a responder às mudanças, ligadas às 

transformações tecnológicas e à necessidade de assegurar condições que permitissem 

manter o posto de trabalho. A experiência passou a ter uma conotação negativa, sendo 

encarada como um obstáculo à readaptação ou inserção profissional (Correia, J. (2005). 

A Formação da Experiência e a experiência da formação num contexto de crise do 

trabalho. In CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação e Formação de Adultos. 

Mutações e Convergências. Lisboa: Educa). 

 

A EA evoluiu então com e em função da sociedade, primeiro envolvendo movimentos 

sociais de operários e sindicais, juntando-se depois a estes movimentos culturais e 

ecológicos. Finalmente, a EA entrou no mundo profissional, pela mão da Formação 

Profissional (FP), sobretudo a contínua, como remédio para a evolução tecnológica e as 

constantes mudanças que tornavam obsoletos os saberes fazer, estar e ser. 
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A tónica mais na aprendizagem que na formação caiu nos finais dos anos 80, início de 

90, ressurgindo, como mais adiante se indica, no virar do século XX, por via da 

experiência que conduz, inclusive, ao reconhecimento de competências que os adultos 

adquiriram em vários contextos e sua validação. 

 

No ano de 1990 surgiu no plano internacional, o Programa Educação Para Todos, na 

sequência de uma Conferência Mundial realizada na Tailândia, tendo como objectivos 

proporcionar educação básica a todas as crianças e reduzir drasticamente o 

analfabetismo entre os adultos até ao final da década. Uma década depois, no Fórum 

Mundial da Educação que decorreu em Dacar, no Senegal, reafirmou-se o 

empenhamento na Educação Para Todos e determinou-se, no campo dos adultos, que 

até 2015 dever-se-ia responder às necessidades educativas de todos os adultos, tendo 

por objectivo a aquisição de competências necessárias e melhorar em 50% os níveis de 

alfabetização. Contudo o relatório de monitorização da UNESCO de 2010, aponta para 

um ténue avanço no combate ao analfabetismo, registando-se actualmente 759 

milhões de pessoas no mundo que não sabem ler nem escrever, dos quais 2/3 são 

mulheres (UNESCO, (2010). Reaching the marginalized. Disponível em  

http://www.unesco.org/en/efareport/reports/2010-marginalization/) 

 

Quase ao virar do milénio, surge uma nova etapa no desenvolvimento da educação e 

formação de adultos esta centrada numa decisão política, sustentada a nível 

internacional sobretudo no lançamento do Livro Branco da Comissão Europeia sobre 

Educação e a Formação (em 1995), do Ano da Educação e Formação ao Longo da Vida 

(em 1996) e da V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos em 1997.  

 
Quanto ao Livro Branco, é o produto de uma União Europeia, onde os seus Estados-

Membros definem políticas comuns, depois transpostas para cada país, autónomos 

quanto à operacionalização nacional das medidas comummente definidas. Neste caso, o 

objectivo do Livro Branco visava colocar a Europa no caminho da sociedade cognitiva, 

baseada na aquisição de conhecimentos, onde ensinar e aprender são um processo 

contínuo ao longo da vida, através da concretização de políticas de educação e 

formação. Esta necessidade assentava na premissa de que a vivência numa sociedade 

de informação implica uma mudança a nível da natureza do trabalho (que passa de 
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maioritariamente braçal, característico da era industrial, para essencialmente cognitivo) 

e ao nível da organização do trabalho. Como tal não se pode realizar sem pessoas, cabe 

ao indivíduo adaptar-se às novas formas de trabalhar, as quais estão em constante 

mudança. Para aumentar o nível de complexidade, tudo isto acontece num mundo cada 

vez mais globalizado, qual aldeia global, onde a informação corre ao ritmo de um 

simples clique ou e-mail, factor que anula em parte o conceito físico de fronteiras, no 

que a empregos e mercados de trabalho diz respeito.  

No Livro Branco considera-se que a educação e formação podem dar respostas, não só 

através da revalorização de cultura geral (como via para a aquisição de outras 

competências técnicas), como desenvolvimento e aptidão para o emprego (validando as 

competências adquiridas ao longo da vida, em vários contextos). Tal permitiria que se 

avançasse então mais rapidamente para a sociedade cognitiva, através do vector 

económico (reforçando a competitividade dos países por via da criação e exploração do 

saber-fazer especializado) e também do lado social (aqui nivelando mais os saberes e 

evitando a exclusão social). 

No Livro Branco está bem expressa a malha em que a educação e formação de adultos 

opera e a sua cumplicidade com o emprego. No entanto, este documento aponta para 

um conjunto de aspectos a serem transpostos para o âmbito nacional, como a 

introdução de um dispositivo europeu de acreditação de competências ao nível técnico 

e profissional, uma maior aproximação entre escola e empresas, combate à exclusão 

(sobretudo dos jovens sem habilitações escolares) e o domínio de três línguas do espaço 

comunitário. 

 

A Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV) passou a dominar a agenda política, sobretudo 

a partir de 1996, Ano Europeu da Educação e Formação ao Longo da Vida, assim 

designado em 1996 pelo Conselho Europeu, marca em definitivo, a instalação no 

contexto europeu do conceito de Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV).  

Apesar da aparente manutenção do discurso anteriormente utilizado na educação 

permanente, existe a este nível, uma perspectiva diferenciada, registando-se mesmo 

uma erosão das ideias anteriormente defendidas em que assenta a educação 

permanente, pois embora o discurso seja semelhante (o objectivo centrava-se na 

sensibilização dos adultos para a importância da educação permanente), a perspectiva 

em que o adulto é colocado é diferente, estando este subordinado do ponto de vista 
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funcional, às políticas educativas e formativas. O adulto é, agora, um instrumento, um 

veículo, utilizado de forma camuflada, assumindo a responsabilidade e o dever de 

aprender, servindo deste modo os interesses económicos, sendo necessário qualificar 

para assim produzir mais e melhor, com reflexos ao nível económico. O adulto deixa de 

ter só o direito de aprender, como aprender passa a ser um dever que cada um deve 

assumir como responsabilidade sua e, consequentemente, o problema do emprego 

deixa de ser uma questão social para se transferir para a esfera pessoal (Finger, 2003). 

Paradoxalmente, numa sociedade cada vez mais global, o adulto aparece cada vez mais 

isolado no assumir das suas responsabilidades e deveres. Nesta altura, é no triângulo 

formado pela educação, formação profissional e emprego que assenta de forma 

dominante, a estratégia de desenvolvimento da EFA. A ideia de estabelecer uma rede 

de interacção entre as estruturas de educação e formação (geralmente públicas) e as 

empresas, sobretudo as PME, vai exactamente no sentido de centrar o benefício final 

no sistema económico, por via do aumento das qualificações, escolares e de formação 

profissional (inicial e contínua) dos adultos. Na ALV existe uma subordinação funcional 

da educação e formação (esta reduzida à vertente profissional, quer inicial, quer 

contínua) para além de que é orientada para os resultados dessa mesma aprendizagem. 

A Formação Profissional (FP) passou a ser uma alavanca para o combate ao 

desemprego. Esta lógica de educar e formar para o mercado, encerra ainda alguns 

“vírus”, como a ideia de superar os outros, de centrar o objectivo pessoal em ser 

competitivo profissionalmente, de saber conquistar, de chegar mais longe que outro 

qualquer, de ser o melhor, enfim, ser o vencedor. A centralidade no adulto, desde as 

suas livres escolhas em função dos seus interesses e motivações, até à utilidade que as 

actividades educativas e/ou formativas têm para si são sacrificadas pelo “bem comum” 

que representa o progresso económico. 

 

Esta ideia de aprendizagem ao longo da vida salta para a agenda política europeia, 

porquanto a consolidação de uma sociedade cognitiva não se concretiza sem a 

mobilização e sensibilização dos cidadãos para aprender de forma continuada, como 

única alternativa à permanente mudança que novas tecnologias, instrumentos, 

conhecimentos estratégias implicam. Dito de outra forma, a partir deste momento, 

todos temos que aprender de novo, várias vezes ao longo da nossa vida. 
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O conceito de sociedade cognitiva (que se pretende atingir), a qual se baseia na 

capitalização de conhecimentos e em que se ensina e aprende continuamente ao longo 

da vida está aqui presente. Esta ideia de dinâmica e instabilidade dos conhecimentos 

que um adulto detém decorre da constante necessidade de adaptação a novos 

instrumentos, conceitos e condições de trabalho, característicos de uma sociedade de 

informação vigente. A este aspecto se junta a mundialização, com impactos ao nível da 

criação e manutenção de empregos e a expansão de mercados de trabalho, o que eleva 

a fasquia das qualificações necessárias para qualquer adulto aceder ao emprego. 

Finalmente, os avanços científicos e tecnológicos, inicialmente vistos de forma benéfica, 

são agora entendidos como ameaças que eliminam mais postos de trabalho que 

aqueles que criam, mas paradoxalmente, é a necessidade de adaptação que temos que 

fazer um dos argumentos utilizados para justificar o investimento na educação e 

formação de adultos. 

 

Face a este cenário, o modelo de adulto, a partir dos anos 90 tem por base uma visão 

pessimista (Adulto-Problema), pois a sociedade em que vive é caracterizada pela 

incerteza, pela precariedade do trabalho e do sistema familiar, pelos riscos e pela falta 

de quadros estáveis de referência. 

 
Em Julho de 1997 realizou-se em Hamburgo a V Conferência Internacional sobre 

Educação de Adultos (COFITEA), numa iniciativa da UNESCO que reuniu 135 países de 

todo o mundo, reforçando assim a presença da educação e formação de adultos na 

agenda política internacional. 

 

Alinhando com as tendências do momento, nesta Conferência considera-se que a EA 

evoluiu de uma condição de subsistema educativo (ou como sector de especialização 

profissional, por via da formação profissional) para uma dimensão social, onde ganhou 

espaço e influência, através do incentivo à ALV. 

 
Da conferência resulta o consenso em torno do desenvolvimento a partir do ser 

humano e dos seus direitos, reafirmando-se a EA como a chave para o Século XXI, sendo 

definida como “o conjunto de processos de aprendizagem, formal ou não, graças aos 

quais as pessoas consideradas adultos pela sociedade a que pertencem desenvolvem as 

suas capacidades, enriquecem os seus conhecimentos e melhoram as suas qualificações 
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técnicas ou profissionais ou as reorientam de modo a satisfazerem as suas próprias 

necessidades e as da sociedade”. (Instituto de Educação da UNESCO (1998). V 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos–UNESCO - Hamburgo1997, p. 15. 

Lisboa: Ministério da Educação – Secretaria de Estado da Educação e Inovação). 

 
É notória a ligação da EA à aprendizagem, mais concretamente, aos processos de 

aprendizagem, ou seja, o enfoque é no “como” se realiza a aprendizagem. Por outro 

lado, é explicitado que a EA se faz através da dimensão da educação formal, mas 

também através de outras dimensões. É ainda expresso que a EA se estende ao campo 

profissional e que, para além dos interesses do adulto, existem os da sociedade em que 

ele se insere. Nota-se neste caso já um misto de direito (do adulto) e dever (do adulto 

perante a sociedade). 

A ideia de que cada adulto e cada sociedade controla o seu destino e constrói o seu 

futuro, de modo que “as abordagens da EA assentem no património, na cultura, nos 

valores e nas experiências anteriores das pessoas e que as diferentes maneiras de pôr 

em prática estas abordagens facilitem e estimulem a activa participação e expressão de 

todo o cidadão” (Instituto de Educação da UNESCO (1998). V Conferência Internacional 

sobre Educação de Adultos–UNESCO - Hamburgo1997, p. 16. Lisboa: Ministério da 

Educação – Secretaria de Estado da Educação e Inovação). 

Existindo, como anteriormente referido, outras conclusões que ressaltam desta 

Conferência (como o facto de se manter o compromisso clássico de erradicar o 

analfabetismo, garantindo a possibilidade a todas as pessoas de adquirirem e manterem 

as capacidades literárias consideradas necessárias), estas foram aquelas que 

sustentaram as decisões políticas de proximidade, sobretudo ao nível educativo e 

formativo. Uma ideia que sai reforçada é a de que cada adulto e cada sociedade 

controla o seu destino e constrói o seu futuro, sendo que “as abordagens da EA 

assentem no património, na cultura, nos valores e nas experiências anteriores das 

pessoas e que as diferentes maneiras de pôr em prática estas abordagens facilitem e 

estimulem a activa participação e expressão de todo o cidadão”. (Instituto de Educação 

da UNESCO (1998). V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos–UNESCO - 

Hamburgo1997, p. 16. Lisboa: Ministério da Educação – Secretaria de Estado da 

Educação e Inovação). 

Talvez o grande constrangimento da Conferência esteja, como refere Finger (2003), no 

não questionamento do desenvolvimento industrial. De facto, é reconhecido nesta 
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Conferência, não só a existência (evidente) de diversos sistemas políticos, económicos e 

sociais e respectivas estruturas governamentais existentes nos Estados-Membros, como 

também é reconhecido o direito dos Estados-Membros de, face às suas 

particularidades, adoptarem as medidas que entendam necessárias “para aprofundar o 

espírito” dos objectivos. Talvez não se pudesse, entre 135 Estados-Membros, encontrar 

um texto mais consensual, mas fica expressa a ideia da dependência da EA face ao 

poder político que no fundo está também em representação destes Estados-Membros 

na Conferência. 

 

O Estado continua a ser considerado como o garante da EA para todos e com os 

Parceiros Sociais deverá encontrar mecanismos facilitadores do acesso às 

oportunidades educativas ao longo da vida dos adultos. A ideia de envolver, para além 

do Estado outros actores como os parceiros sociais e as ONG, é uma estratégia que 

reforça o conceito de adulto como recurso humano e visa sintonizar as intervenções de 

entidades que tradicionalmente divergem na abordagem que fazem a esse mesmo 

adulto. 

 

Ao adulto resta encarar a EA como um dever e um direito em simultâneo, bem expresso 

quando se afirma que “ A educação básica para todos pressupõe que as pessoas, seja 

qual for a sua idade, tenham oportunidade, individual e colectivamente, de realizar o 

seu potencial. Não é apenas um direito, mas também um dever e uma responsabilidade 

para com os outros e para com a sociedade no seu conjunto” (Instituto de Educação da 

UNESCO (1998). V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos–UNESCO - 

Hamburgo1997, p. 18. Lisboa: Ministério da Educação – Secretaria de Estado da 

Educação e Inovação). 

 

Em Março de 2000, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, realizou-se 

o Conselho Europeu de Lisboa no qual se defendeu que a recente mundialização da 

economia e do crescimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), 

tanto a nível pessoal como profissional, têm implicado alterações a nível económico e 

social a que a Europa teria que reagir. 
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Assim, foram definidas as políticas comuns a adoptar numa Europa que entrou em 

definitivo na Era do Conhecimento, com as implicações económicas, culturais e sociais 

que acarreta para os indivíduos, no sentido da sua necessária e constante 

(re)adaptação.  

 

A então apresentada Estratégia de Lisboa visava transformar a Europa na economia do 

conhecimento mais competitiva e também a mais dinâmica do mundo, que fosse capaz 

de um crescimento económico sustentável, acompanhado da melhoria quantitativa e 

qualitativa do emprego e de maior coesão social, implicando isso o reforço das políticas 

educativas e formativas sob o grande chapéu da ALV. De resto, a ALV é um paradigma 

que vinha dominando o debate nacional e internacional de políticas educativas há 

algum tempo, e não apenas em relação à educação de adultos. Foi então concebido um 

sistema educativo em que o reconhecimento e importância da aprendizagem não 

formal e informal era equiparada à formal e deveria ser prolongada por toda a vida de 

cada pessoa (Comissão Europeia (2000). Conclusões da Presidência - Conselho Europeu 

de Lisboa - 23 – 24 de Março de 2000. Disponível em: 

http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/LegCE/Conselho%20Extra%20Lx%20-
%20conclusoes.htm). 
 

Em função desta decisão política, surgiu ainda no ano 2000, o Memorando Sobre 

Aprendizagem ao Longo da Vida, com o intuito de promover a nível europeu debates 

sobre a estratégia a seguir para colocar em prática a ALV, a nível institucional e 

individual, tanto no sector público como no privado. Os debates e respectivas acções 

partem de uma definição de ALV, estabilizada pela Comissão Europeia e Estados-

Membros, curiosamente no âmbito da Estratégia Europeia de Emprego, em que a 

aprendizagem ao longo da vida é assumida como toda e qualquer actividade de 

aprendizagem, com um objectivo definido, desenvolvida com uma perspectiva de 

continuidade e visando melhorar conhecimentos, aptidões e competências. (COMISSÃO 

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (2000). Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da 

Vida. Disponível em: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

policy/doc/policy/memo_pt.pdf 

 

Na definição de ALV subjacente ao referido Memorando, cabem todos os cidadãos 

europeus, os quais deverão “beneficiar de oportunidades idênticas para se adaptarem 
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às exigências das mutações sociais e económicas e participarem activamente na 

construção do futuro da Europa.” (Comissão das Comunidades Europeias (2000). 

Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida, p. 3. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/memo_pt.pdf). 

 

A ALV tem o seu ponto forte na estratégia daquilo a que entre nós é designado por 

concertação social, pois baseia o seu sucesso “na construção de um sentido de 

responsabilidade partilhada relativamente à aprendizagem ao longo da vida entre todos 

os intervenientes - Estados-Membros; instituições europeias; parceiros sociais e mundo 

empresarial; autoridades regionais e locais; profissionais da educação e da formação; 

organizações, associações e grupos da sociedade civil; e, por último, mas não menos 

importantes, os cidadãos.” (Comissão das Comunidades Europeias (2000). Memorando 

sobre Aprendizagem ao Longo da Vida, p. 5. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/policy/memo_pt.pdf). 

 

No Memorando é reforçada a necessidade de os adultos acederem a informação e 

conhecimentos de forma constante, pois o seu conteúdo muda com frequência e esta é 

a forma de se manterem actualizados. Para além desse aspecto, a utilização eficaz dos 

recursos ao dispor dos adultos é, defende-se, a chave para reforçar a competitividade 

do espaço Europeu, melhorar a empregabilidade e a adaptabilidade dos adultos. 

Considera-se que existe actualmente um maior interesse no sentido de que cada pessoa 

planeie o seu percurso de vida o que, num mundo em mudança e complexo, implica 

uma aprendizagem de vivência numa sociedade plural e tendo assim a educação um 

papel fundamental. 

Este projecto ambicioso foi revisto e no Conselho Europeu de Março de 2005 no qual se 

redefiniram novos objectivos da Estratégia de Lisboa no que concerne ao crescimento e 

ao emprego, centrados em Programas de reforma de cariz nacional, mobilizando para 

essas reformas não só os governos, como os parceiros sociais e a sociedade civil. 

Como consequência do Conselho Europeu de Junho de 2005, foi elaborado em cada 

país o Plano Nacional de Reformas para o triénio 2005-2008, contemplando as 3 

dimensões pré-definidas, ou seja, as políticas macroeconómicas, microeconómicas e de 

emprego. 
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Na sequência deste Conselho, cada país nomeou um Coordenador Nacional da 

Estratégia de Lisboa e elaborou um Programa Nacional de Reformas para o horizonte 

2005/2008 (PNR), que tendo em conta as linhas directrizes da Estratégia de Lisboa, 

deveria responder à sua situação e necessidades específicas e reflectir uma abordagem 

integrada e coerente entre as políticas macroeconómicas, micro-económicas e de 

emprego. 

Em Março de 2008, o Conselho Europeu de Primavera aprovou as orientações a seguir 

no triénio 2008-2010, no que concerne à Estratégia de Lisboa. Desta forma se 

reforçaram as orientações para as políticas económicas e de emprego, bem como dos 

quatro domínios prioritários de acção definidos pelo Conselho Europeu da Primavera 

2006 (conhecimento e inovação, ambiente das sociedades, emprego, energia e 

alterações climáticas). Neste âmbito, os fundos estruturais e o Fundo de Coesão foram 

assumidos como instrumentos fundamentais de suporte à implementação da Estratégia 

de Lisboa. Para além deste direccionamento para a educação e emprego, é assumido 

que a competitividade no espaço europeu, tendo em conta a globalização, implica, não 

só uma focalização nos aspectos económicos, como nos de cariz social e de 

sustentabilidade ambiental. 

A crise mundial que eclodiu em 2008, veio reclamar medidas de curto prazo de 

estabilização financeira, relançamento da economia e protecção do emprego, 

nomeadamente com medidas de apoio às empresas e às famílias, respostas 

equacionadas no contexto da Estratégia de Lisboa, tendo em conta a necessidade de 

que estas medidas se enquadrassem em respostas estruturais garantes da 

sustentabilidade do desenvolvimento económico e social da Europa. 

O início deste século trouxe-nos assim a 3ª etapa da educação (a da sua 

mercantilização), onde o conhecimento altamente qualificado passa a ser muito 

valorizado, pelo que o Estado não consegue assumir sozinho a aprendizagem e esta é 

assumida igualmente pelo sector privado. 

O modelo Económico Produtivo (Fernández, 2006), no qual se ensinam competências 

relacionadas com a participação da população activa no sector produtivo e onde o 

educador assume o papel de gestor de recursos humanos passa a ser dominante. Na 

formação profissional contínua qualificam-se e requalificam-se activos de forma 

acelerada, alimentando assim a política desenvolvimentista.  
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A aprendizagem tem neste modelo (actualmente dominante), um fim económico e 

indirectamente social, como de resto se depreende dos marcos anteriormente 

relatados.  

Neste modelo, o “efeito Mateus” verifica-se, ou seja, quem tendencialmente mais sabe 

é quem mais procura formação. Inversamente, quem sabe menos geralmente procura 

menos formação porque não se apercebe tanto da sua necessidade. Em consequência, 

o acesso à formação é maior para os que mais têm (qualificações, segurança no 

trabalho, posto hierárquico mais elevado, etc.), pelo que os empregados participam 

mais que os desempregados, os das grandes empresas mais que os das pequenas, os 

trabalhadores “intelectuais”, mais que os “manuais” e os cargos directivos, mais que os 

operários (Fernández, 2006).  

 

Como os perfis profissionais se alteram rapidamente, a população empregada precisa 

de se reciclar constantemente, sendo aqui que a referida ALV se enquadra. Cada vez 

mais, para além de conhecer, inovar, criticar, é preciso criatividade. Esta mesma que 

anteriormente era um obstáculo à produção em cadeia, é hoje uma vantagem 

competitiva onde a massa cinzenta vai tomando o lugar da força braçal à medida que a 

manufactura vai dando lugar à “mentefactura” (Finger, 2006), ou seja, se passa da era 

industrial à sociedade do conhecimento ou cognitiva. Por esta razão, actualmente, a 

maior parte dos adultos que participam em acções de formação, fazem-no por razões 

laborais, impelidos pela necessidade das empresas serem competitivas e não para 

adquirir uma formação académica. Os níveis de formação são considerados 

fundamentais para a produtividade, a qualidade de vida dos cidadãos e a coesão social. 

Na Europa, um ano a mais de escolaridade aumenta, a produtividade em 9,3%. A 

formação está a tornar-se um factor de atracção (logo de investimento) para muitos 

empresários e trabalhadores. Em muitos acordos laborais europeus, a formação está a 

ser um dos pontos de concórdia entre os parceiros sociais (Fernández, 2006).  

 

Os adultos, agora designados no meio laboral por recursos humanos passam a conhecer 

a estratégia e os objectivos da sua organização, a ter que responder às sucessivas 

mudanças, passando assim a ter mais responsabilidade no êxito daquela. Uma forma de 

ultrapassar este estado de “mudança contínua” nas organizações passa por incutir nos 

trabalhadores a ideia de que a aprendizagem é contínua e que a auto-formação é 
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desejável, passando para estes a responsabilidade e deste modo fazendo emergir a 

educação e formação de adultos não como um direito, mas mais como um dever. 

Assim sendo, se cada um não investir na formação contínua, isso pode ser uma ameaça 

ao emprego ou um obstáculo à procura de emprego. Para além dos adultos, também as 

organizações tem que aprender, pois isso aumenta os seus níveis económicos. 

 

Como se constata, formação inicial deixou de ser suficiente e a ela se deverá juntar a 

contínua ao longo da vida laboral de cada adulto. A velha ideia de primeiro estudar, 

depois trabalhar e em seguida descansar já não é mais possível. Os jovens de hoje, 

mesmo se ao estudarem conseguem um nível de escolaridade elevado, estão 

condenados à formação contínua, uma vez adultos, o que reforça o carácter eterno da 

EA, pelo menos enquanto a espécie humana existir.  

 

A ALV que hoje existe desenvolve-se num momento histórico em que a educação está 

cada vez mais mercantilizada, ou seja, alimenta os desígnios da visão economicista que 

está na base da determinação das actuais políticas educativas. 

 

A ideia de politizar princípios nobres na sua essência, como aprender ao longo da vida, 

pode levar a que um direito legitimamente defendido por determinados movimentos 

sociais, seja transformado num dever. 

De repente, deixamos de ter adultos e passamos a ter activos, ou seja, matéria-prima 

para alimentar a gigantesca máquina económica, pilar hoje inquestionável de qualquer 

país que se considere desenvolvido, pelos padrões e critérios que os próprios definem. 

 

A EA (ou EFA) está, pelo mundo fora, cada vez mais privatizada, entregue a entidades 

que fazem dela um negócio, financiado (nalguns países da Europa), pelo Fundo Social 

Europeu. 

O objectivo inicial da EA, centrado na mudança social, está actualmente em dia, mais 

esbatido, em especial devido à sua privatização. 

Chegados à segunda década do novo milénio, e devido a de uma crise económica-

financeira de proporções mundiais instalada ou a reboque dela, o facto é que a nível da 

Comunidade Europeia, dada a preocupação com o fraco crescimento económico, se 

definiu uma nova estratégia (esta menos “agressiva”). Os seus princípios assentam num 
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crescimento que deve ser sustentável (numa tentativa de aumentar a eficiência do 

aparelho produtivo), inteligente (através da promoção do conhecimento, da inovação, 

da educação e da sociedade digital) e inclusivo (aumentando o número de pessoas no 

mercado de trabalho, a aquisição de qualificações e a luta contra a pobreza), numa 

aparente maior proximidade aos aspectos sociais, mais concretamente seguindo uma 

visão para a economia social de mercado da Europa. Cada Estado-Membro deverá 

prosseguir cinco objectivos, que se situam ao nível do emprego (assegurando que 75% 

dos activos entre os 20-64 anos tenham emprego), investir no mínimo 3% do Produto 

Interno Bruto (PIB) em Investigação e Desenvolvimento (I&D), atingir os objectivos em 

matéria de clima/energia de «20/20/20», ou seja, reduzir as emissões em 20% e 

aumentar a utilização de energias renováveis em 20% e a aumentar a eficiência 

energética em 20%, um quarto objectivo centrado no garante da redução da taxa de 

abandono escolar para menos de 10% assegurando em simultâneo que pelo menos 40% 

dos jovens completem o ensino superior e finalmente garantir que 20 milhões de 

pessoas saiam da situação de pobreza. (Comissão Europeia (2010). Europa 2020 - 

Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PT_ACT_part1_v1.pdf). 

 

Como fórmula de sucesso, a Comissão Europeia propõe a realização de várias iniciativas 

de âmbito comunitário, nacional, regional e local. Resta saber se o esforço agora pedido 

torna a Europa num espaço mais inclusivo, verde e inteligente. 

Embora a Educação deixe de ser o motor desta estratégia para a Europa em 2020, o 

facto é que o objectivo a atingir é suficientemente ambicioso para que continuemos a 

ter políticas educativas massificadas e de combate a uma crise instalada. 
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2.2 A educação e formação de adultos em Portugal 

 

A preocupação com os adultos começou a surgir no nosso país em meados do Século 

XIX, numa altura em que surgiam as primeiras associações de iniciativa não 

governamental. Foi sem surpresa que a problemática em torno dos adultos pouco 

escolarizados encontra uma resposta por via da alfabetização, ou seja, as primeiras 

iniciativas no âmbito da EA, replicaram o modelo até então utilizado para os jovens. 

Podemos então afirmar que, à semelhança do que sucedeu noutros países, o primeiro 

modelo de educação de adultos seguido em Portugal foi o já citado Modelo Receptivo 

Alfabetizador (Fernández, 2006). 

Durante décadas, jovens e adultos partilharam espaços, metodologias, livros e 

professores, seguindo a mesmo modelo formal e escolarizado. Só com o fim da 2ª 

Guerra Mundial, em 1945, com a criação de organismos de representação à escala 

planetária e sob os princípios da paz e da tolerância, se deu um ponto de viragem 

importante, também ao nível da EA. De entre os organismos supranacionais, destaca-se 

a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos) e a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), esta 

assumindo-se como um organismo fundamental no impulso às campanhas de 

alfabetização (pois metade da população adulta mundial era analfabeta), a que Portugal 

também aderiu.  

Contudo, o boom que se verificou noutros países não teve igual tradução temporal em 

Portugal, porquanto vivíamos sobre uma ditadura, em que o Regime de Salazar era 

apoiado pela Igreja Católica e pelos grandes proprietários, para quem o impulso à 

educação não era uma prioridade.  

 

Os primeiros diagnósticos que a OCDE realizou, visando Portugal, levaram à tomada de 

medidas nacionais a nível educativo, de que se destaca a reforma do Ensino Técnico (em 

1948) e o aumento da escolaridade obrigatória de 3 para 4 anos, sendo que a nível da 

população adulta, foi lançado no país em 1952 um Plano de Educação 

Popular/Campanha Nacional de Educação de Adultos, visando a alfabetização destes, 

impulsionado em especial pela ala tecnocrata e industrialista, comandada por Ferreira 

Dias. 
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Nos anos 60 surgem as primeiras iniciativas formalmente assumidas como de formação 

profissional, no âmbito do Ministério das Corporações, com a criação do Fundo de 

Desenvolvimento da Mão-de-Obra (FDMO) e do Instituto de Formação Profissional 

Acelerada (IFPA), ambos em 1962. No ano seguinte, é criado o primeiro Centro de 

Formação Profissional Acelerada (ou Formação Profissional de Adultos) que visava 

qualificar trabalhadores em 4-8 meses. No FDMO foi criado, em 1965, o Serviço 

Nacional de Emprego (SNE) e em 1968 o Serviço de Formação Profissional (SFP). Esta foi 

a resposta à deslocação de milhares de trabalhadores rurais para as cidades (os quais 

não tinham qualificação), fruto da crescente urbanização e industrialização. A referida 

década foi de crescente expansão, no que concerne à formação profissional contínua. 

(Duarte, 2003) 

 

Os anos de contenção durante o Estado Novo como que se eclipsaram de um dia para o 

outro, fruto da revolução de Abril de 1974, pese embora algum período de instabilidade 

se seguiu. O longo período de cerca de 40 anos de Estado Novo em que se assistiu a 

uma retracção (hibernação) de movimentos sociais, terminou em 1974, fazendo eclodir 

tudo o que era até aí do domínio restrito, íntimo e mesmo clandestino. 

O efeito social que daí resultou pode ser comparado a uma garrafa de champanhe que, 

depois ser agitada e mantida fechada, é finalmente destapada. No imediato gerou-se 

um clima de abertura, onde as pessoas puderam olhar o que as rodeava com outra 

abrangência, alcance, visão e motivação. Nesse momento, tudo parecia novo, palpável, 

possível e, como sempre acontece na história da humanidade, isso abriu novas janelas, 

novas portas, enfim, novas oportunidades de aprendizagem. 

A nível da EA, a colocação em questão do modelo escolar surgiu de forma natural com o 

fim do isolamento do país, fruto da abertura de espaços de reflexão e de 

questionamento do que se ensina, quais as melhores maneiras e os melhores caminhos 

a seguir. 

 

Passou-se, então, a uma sociedade em que a EA se desenvolvia por via da aprendizagem 

permanente, onde o referente não é a escola, mas a vida, não era a formação mas a 

aprendizagem (feita de forma diferenciada por cada adulto), não são as ofertas 

(imposições) dos professores, mas as procuras dos adultos, baseadas em percursos 

alternativos ou complementares, num processo formativo idiossincrático, inacabado e 
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coincidente com o seu ciclo vital. A educação não-formal e informal começaram assim a 

ser visíveis e a ter espaço próprio. 

 

Este movimento de educação permanente e seus princípios (nomeadamente a crítica ao 

modelo escolar e a centralidade no adulto e respectivos percursos), está na base da 

génese das histórias de vida que viriam a surgir nos anos 90. 

 

A nível social, nos momentos seguintes ao 25 de Abril, a população, livre do poder 

exercido pelo Estado e pelos patrões, organizou-se em comissões (ainda hoje o termo 

tem aplicabilidade prática, sobretudo no campo profissional, onde é usual ouvir falar, 

por exemplo, de comissões de trabalhadores), assumindo os membros destas (base da 

pirâmide) o poder e tomada de decisões, anteriormente confinados ao topo hierárquico 

(Canário, 2006). 

Aqueles que participaram activamente nas comissões conseguiram não só beneficiar de 

um processo intenso de aprendizagem, como deixaram esse legado na sociedade 

portuguesa. 

Esta transformação repentina no país, consequência da revolução, “obrigou” ao 

aparecimento de uma cultura democrática, onde o direito à expressão e ao voto 

estavam na base das decisões tomadas, dando corpo e significado à liberdade 

proclamada. É aqui que emerge o que Canário (2006) designa por “Educação popular”, 

ou seja, de e para o povo, para os trabalhadores. A autonomia instalou-se no pós 25 de 

Abril, com a criação dos movimentos sindicais, das cooperativas, associações culturais, 

recreativas e de instrução que ainda hoje perduram. 

 
Em termos institucionais no âmbito do ME, no período pós 25 de Abril, a educação de 

adultos em Portugal passa a ser uma competência da Direcção-Geral de Educação 

Permanente (DGEP). No país vivia-se o primeiro momento em termos de EA (1974 e 

1976), através da iniciativa de cultura popular, partindo como referido da crítica ao 

modelo escolar (a educação de adultos centrada na alfabetização, era considerada 

redutora e passível de rotular de forma negativa os analfabetos). A dimensão não-

formal e informal eram valorizadas, prevalecendo o conceito humanista de educação 

em que o processo de construção da pessoa é o elemento central e mais importante, 

assumindo-se então educação de adultos como um processo de auto-educação. Nesta 

fase, deu-se prioridade ao desenvolvimento de actividades nas organizações locais, de 
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iniciativa e autonomia popular. A ideia de colocar os serviços públicos do Estado e as 

organizações locais a trabalhar, conjuntamente, para a educação permanente era o 

objectivo da DGEP (Canário, 2006). 

 

A vigência da DGEP durou na prática nove meses, período a seguir ao qual os seus 

desígnios “paralisaram”, resultado das alterações políticas decorridas em Portugal e 

conduzidas pelo Estado. 

 

A aprovação do Plano Nacional de Alfabetização e Educação de Base de Adultos 

(PNAEBA), mesmo sem aplicabilidade prática, constituiu-se pelos princípios norteados, 

como um reforço da educação permanente, nos termos orientadores preconizados pela 

UNESCO, realçando o papel principal que cada adulto desempenha nos processos 

educativos, incorporando toda a vivência participativa na vida social, cultural, política e 

a importância permanente da vivência de cada um, não só na globalidade como 

também na continuidade da acção educativa (Canário, 2006), naquilo que claramente 

são os primórdios do sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (RVCC). 

 

O maior contributo do PNAEBA centra-se na abertura à realização de acções educativas 

geograficamente localizadas nas associações, onde a educação de adultos se afasta do 

modelo escolar, ou seja, não o adopta. Desta forma se envereda por uma metodologia 

própria, facilitadora das aprendizagens, onde os conhecimentos, as práticas e o 

contexto em que o adulto vive, o reconhecimento do que adquiriu ao longo da vida por 

via da experiência e a sua utilização, são os seus pressupostos de base. No seguimento 

do período revolucionário, a educação seguiu a direcção da normalização, ou seja, viu 

regressar as actividades educativas formais, o que fez recuar a educação popular, 

tornando-a “mal vista”. Dessa normalização resultou então uma dinâmica do sistema 

escolar, criado para as massas, uniforme, por oposição a processos que favorecem a 

continuidade da experiência individual e social (Canário, 2006). Pese embora esta 

dominância massificadora, as iniciativas minoritárias mantiveram-se sobrevivendo 

marginalmente, fruto do trabalho localizado das Organizações Não Governamentais 

(ONG). 
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Portanto, com o PNAEBA, é retomada a centralidade do Estado e, embora tendo sido 

perspectivado para uma década, só se estende pelo período compreendido entre 80 e 

85. Contudo, a articulação com entidades públicas e privadas e com as que promovem 

iniciativas de desenvolvimento local mantêm-se. 

Apesar de tudo, o PNAEBA, não passou do plano de intenções, nomeadamente quanto à 

defesa da criação de um instituto nacional de EA, o que só viria a concretizar-se duas 

décadas depois, com o aparecimento da ANEFA. 

 

Entretanto, em 1979, é criada a Direcção-Geral de Educação de Adultos (DGEA) e com 

ela se inicia a rede de coordenações distritais e concelhias de EA. Nesta altura, Portugal 

entra num segundo momento em termos de EA, porquanto a iniciativa de educação 

popular perde o lugar dominante para o ensino recorrente que se irá manter pelos anos 

80 e que reduz a EA a um apêndice de educação escolar (Duarte, 2003). 

 

Paralelamente, nesse mesmo ano de 1979, é criado o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), e com este abre-se a cooperação com o ME a partir do qual se ergue 

o subsistema da Aprendizagem (educação e formação de 2ª oportunidade), que 

conjuga, pela primeira vez em Portugal, certificações de qualificação profissional com 

certificações escolares, com equivalência ao sistema de ensino regular. A população 

alvo inclui jovens e também adultos. 

 

Contudo, só na década de 80 (entre 80 e 85) passa a existir um sistema de articulação 

entre a educação e o trabalho/emprego que se traduziu na assinatura de protocolos e 

despachos conjunto dos dois Ministérios que tutelam as áreas da educação e formação, 

sobre a formação profissional. É a partir deste momento que a educação de adultos por 

um lado e a formação (sobretudo profissional) de adultos passam a constituir um 

campo de intervenção conjugado de adultos que prevalece até hoje. 

 

Com a entrada de Portugal na União Europeia (em 1986), surgiram várias associações 

que canalizaram as suas intervenções para as actividades que beneficiavam de apoios 

financeiros. Deste facto resultou que a educação popular e de base de adultos deixou 

de ser priorizada, pois não beneficiava de apoios comunitários.  
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Estas iniciativas marginais eram vistas, por quem tem “perspectivas elitistas da 

democracia, associadas a princípios da competitividade económica” (Lima, L. (2005). A 

Educação de adultos em Portugal (1974-2004): Entre as lógicas da educação popular e 

da gestão de recursos humanos. In CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação 

e Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 43), como uma 

ameaça à sua lógica de intervenção, junto dos recursos humanos. 

 

A adesão à UE traz a formação profissional contínua e dá-se “a passagem de uma 

pedagogia do modelo, tendo como referência a forma escolar, para dispositivos de 

formação que articulem a informação, a interacção e a produção dos formandos, 

valorizando o seu património experiencial e se materializem por processos de 

intervenção nos contextos de trabalho, fazem apelo à cooperação de equipas de 

formadores, com diferentes perfis, que sejam, ao mesmo tempo, especialistas e 

generalistas”. (Canário, 2005, p. 157). 

 

Na opinião de Lima (2005) a modernização assumiu-se, assim deste modo como o 

grande argumento para subordinar a lógica político-educativa da gestão de recursos 

humanos. A entrada na U.E., agudizou ainda mais a necessidade de Portugal se 

modernizar para assim convergir para os níveis de desenvolvimento dos países 

desenvolvidos. 

 

Os anos 80/90 são dominados por uma política orientada para a preparação dos activos 

para o mercado de trabalho. É neste contexto que surge em Portugal o modelo 

Económico Produtivo (Fernández, 2006).  

 

A nível da EA contudo, o impacto e investimento foram pequenos, com a aposta 

centrada no ensino recorrente e na formação profissional. Como refere (Lima, L. (2005). 

A Educação de adultos em Portugal (1974-2004): Entre as lógicas da educação popular e 

da gestão de recursos humanos. In CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação 

e Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 45) “A educação é 

apresentada numa perspectiva salvífica e redentora, nunca se trata da educação toda e 

raramente de educação para todos”. Na maioria dos casos, a chamada à 

educação/formação, servia para preparar os assalariados (a mão-de-obra) e não para 
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assegurar a educação básica de todos. Neste período, a EA regressa ao modelo escolar, 

formatando-se mais do que se educa. 

 

Em 1987 chega nova reestruturação no âmbito do ME, com a criação da Direcção-Geral 

de Apoio e Extensão Educativa (DGAEE) que passa a tutelar a EA. É nesta altura que são 

criadas as Direcções Regionais de Educação (ainda hoje existentes) e as Coordenações 

de Áreas Educativas (entretanto extintas). 

 

Dois anos após, em 1989, é criada a Direcção-Geral de Extensão Educativa (DGExE) no 

âmbito da qual são elaborados o Projecto de reorganização do subsistema de EA, o qual 

preparava a reforma do sistema educativo e o Plano de Emergência. Contudo, estes 

documentos não foram contemplados na Lei Quadro da EA (1991), em que se 

perspectiva que a EA assente no ensino recorrente e na educação extra-escolar. 

 

Inserido no primeiro Quadro Comunitário de Apoio (1990-1993), o Programa de 

Desenvolvimento Educativo para Portugal I (PRODEP I) continha o subprograma 

Educação de Adultos, onde a formação profissional é introduzida na formação de base 

dos adultos, permitindo uma dupla certificação, escolar (1º e 2º Ciclos) e profissional 

(nível I de qualificação). Apesar desta novidade, a educação e formação de adultos 

mantinha-se ao serviço de interesses economicistas, agora financiados pelos fundos 

comunitários (Duarte, 2003). 

 

Em 1993 a DGExE é extinta e as suas competências passaram para o Departamento de 

Ensino Básico (DEB) e para o Departamento de Ensino Secundário (DES), o que coloca de 

novo a EA na “dependência do paradigma escolar” (Duarte, 2003, p 22). Assim, entre 94 

e 97 assiste-se a uma visão estreita da EA que passa a ser basicamente uma 

“escolarização de 1ª oportunidade” (Duarte, 2003, p 22). 

 

A estratégia do ME em relação ao ensino recorrente assentava no desenvolvimento de 

novas competências necessárias a um mercado de trabalho em mutação. Já se verifica 

portanto um interesse centrado no mercado de trabalho, onde a EA é um dever de cada 

um. 
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Esta visão de EA foi transferida para o PRODEP II, no âmbito do Quadro Comunitário de 

Apoio II (94-99), onde a EA perde importância, estando cingida a uma acção ligada 

precisamente ao ensino recorrente (Duarte, 2003). 

 

Neste período, a educação popular, cuja falta de apoio estatal se agudiza, passa à 

condição de residual, apesar de alguma resistência local, tanto por parte dos 

animadores da rede pública (sobretudo dos coordenadores concelhios), como das 

instituições de desenvolvimento local que com aqueles trabalhavam (Duarte, 2003). 

 
A nível nacional, a resposta às iniciativas europeias e internacionais do final do século 

XX, (nomeadamente o lançamento do Livro Branco sobre a educação e formação e a V 

COFITEA) surgiu em 1998 com a Carta Magna – Educação e Formação ao Longo da Vida, 

o Plano Nacional de Emprego e a criação do Grupo de Missão para o Desenvolvimento 

da Educação e Formação de Adultos (GMDEFA), redireccionando assim a educação e 

formação de adultos. Também em Portugal as medidas adoptadas reflectiram o 

triângulo formado pela educação, a formação e o emprego. 

 
Na Carta Magna, reforça-se o facto de o conhecimento ser de fácil acesso, embora 

tendo uma validade cada vez menor o que torna a aquisição de competências (no 

sentido da mobilização de conhecimentos em novas e variadas situações) por parte do 

adulto como o grande desafio. Tal pressuposto é claro na afirmação de que “…educar 

não é preparar as novas gerações para a estabilidade, mas para acompanharem o fluir 

do tempo. Por isso, o grande desafio dos sistemas educativos e formativos é o de se 

assumirem em reforma permanente, na medida em que tendem a responder à previsão 

de desenvolvimentos futuros, o que corresponde a um verdadeiro acto de criação” 

(Comissão Nacional para o Ano da Educação e Formação ao Longo da Vida (1998). Carta 

Magna – Educação e formação ao longo da vida. Lisboa: Centro de Informação 

Científica e Técnica – MTS, p. 21) 

responsabilidade que recai sobre a educação e formação, agora para toda a vida, não 

como uma opção, mas como única via possível de permanência activa numa sociedade 

dita cognitiva, é cada vez maior e mais vasta. Também aqui a educação e formação 

contribuem fortemente para a liberdade e a autonomia, os valores e a solidariedade, a 

chamada “era tecnológica e cultural”, a preservação do ambiente e cultura na Terra, a 

criatividade e inovação e o desenvolvimento harmonioso. Portanto, as dimensões 
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sociais, culturais, económicas, ambientais e tecnológicas dependem em grande medida 

do que for possível fazer em matéria educativa e formativa. 

 
A educação e formação de adultos passa a estar novamente em destaque na agenda 

política, institucionalizando mais claramente a cooperação entre o ME e o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), congregando e fazendo convergir educação 

por um lado com o trabalho, emprego e formação profissional, por outro. 

 
Tendo por base a Estratégia Europeia de Emprego (assente nas vertentes da 

empregabilidade, espírito empresarial, adaptabilidade e igualdade de oportunidades), 

lançada em Novembro de 1997 pelo Conselho Europeu do Luxemburgo, é criado em 

1998 o Plano Nacional de Emprego (que sustentou o desenvolvimento da educação e 

formação de adultos) e que inclui o Projecto de Sociedade: S@bER +, visando a 

aprendizagem ao longo da vida.  

 

É neste contexto que surge o Grupo de Missão para o Desenvolvimento da Educação e 

Formação de Adultos (GMDEFA), ainda em 1998, que assenta neste projecto e define as 

bases de criação da Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos (ANEFA), 

concretizada em 1999 e que era duplamente tutelada. Integrado na União Europeia, 

onde dominava a ALV e em que o modelo económico produtivo se começava a 

manifestar, Portugal avançou, em 1998, para um projecto pioneiro no nosso país, 

desenvolvido pelo Grupo de Missão para o desenvolvimento da Educação e Formação 

de Adultos. Este projecto foi buscar a algumas das iniciativas recentes as suas linhas 

orientadoras, como é o caso de a EA se centrar em processos de aprendizagem formal e 

não-formal, o papel activo e central que os adultos assumem nos seus próprios 

processos de aprendizagem, a aposta na aprendizagem intergeracional como forma de 

dar continuidade às culturas tradicionais e o envolvimento de uma rede de parceria 

entre entidades públicas, privadas e parceiros sociais. 

 
Este Grupo de Missão deu lugar, no ano seguinte, em 1999, à Agência Nacional para a 

Educação e Formação de Adultos (ANEFA) que desenvolveu, deu continuidade e colocou 

em prática os projectos daquele. Os projectos mais estruturantes estavam ligados ao 

reconhecimento de adquiridos (criando os Centros de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências – CRVCC), ao lançamento dos Cursos de Educação e 
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Formação de Adultos (Cursos EFA), que incluíam um reconhecimento inicial de 

competências anteriormente adquiridas pelos adultos, posicionando-os para a 

formação “à medida”, utilizando uma metodologia activa de aprendizagem centrada 

nos adultos, ao Concurso Nacional S@bER +, no qual se pretendia identificar entidades 

que desenvolviam boas práticas de educação e formação de adultos e o 

desenvolvimento de Acções S@bER +, de curta duração, destinadas a qualquer adulto 

que pretendesse ou necessitasse de aprender mais em determinadas áreas, sem que tal 

incluísse uma intenção formal de elevação das suas qualificações.  

Para além da dupla tutela, a ANEFA tinha ainda estruturas regionais (cinco, 

correspondendo às cinco regiões) e locais próprias, estas representadas por 

Organizadores Locais de Educação e Formação de Adultos (OLEFA). 

 
Esta espécie de laboratório experimental, onde apesar das grandes linhas orientadoras 

a nível mundial e europeu apontarem para uma ALV onde aprender era um dever, 

subordinado a interesses de cariz económico, conseguiu, por via de uma grande 

proximidade ao adulto, congregação das dimensões formais e não formais e de acções 

de relativa incidência, em termos quantitativos globais, dar à educação e formação de 

adultos em Portugal um contexto próximo da educação permanente. 

 

Colocou-se então em prática e tomou forma a ideia de que, para além da via 

“formação”, também se aprende pela via da “experiência”, o que significava a 

necessidade de um reconhecimento de competências adquiridas por esta via, ligada, 

sobretudo, à dimensão do não-formal e do informal, depois formalizado, face a um 

referencial. O reconhecimento de competências só é possível se houver alimento, quer 

isto dizer, se ao longo da vida, as pessoas desenvolverem actividades passíveis de um 

futuro reconhecimento das mesmas. É, portanto, uma questão social, de cidadania 

activa. 

 

Apenas a partir do momento em que se começou a reconhecer a importância do adulto 

aprendente no seu próprio processo de aprendizagem, se abriu espaço para a co-

habitação da educação formal e não-formal, caminhando-se sabiamente para a sua 

dupla existência em percursos educativos. O adulto passa a ser aprendente e formador 

na actividade educativa em que participa, o que lhe vai permitir desenvolver 

competências para a sua autoformação, nos mais variados contextos do seu percurso 
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de vida, aumentando a sua disponibilidade, sensibilidade e percepção para capitalizar 

todos os momentos de aprendizagem. A investigação sobre a história de vida, com 

início na década de 90, contribuiu para tal, colocando o adulto no centro da formação, 

dando-lhe vida no contexto formativo, valorizando as suas experiências e colocando-as 

ao serviço da formação. 

 
Em 2002, com a extinção da ANEFA, emerge uma nova estrutura com responsabilidades 

ao nível da educação e formação de adultos. A Direcção-Geral de Formação Vocacional 

(DGFV) sucedeu à ANEFA, herdando desta projectos e recursos centrais, mas perdendo 

tanto as estruturas regionais e locais, como a dupla tutela, na medida em que se 

apresentava como uma estrutura central do ME. A EA entrou numa fase de estagnação, 

não se registando, neste período, uma actividade conceptual e de proximidade às 

instituições que desenvolviam actividades educativas e formativas. 

 
Em Setembro de 2005, inserida no Plano Nacional de Emprego e no Plano Tecnológico, 

é lançada a Iniciativa Novas Oportunidades (INO), cujo objectivo central passa por 

qualificar até 2010, um milhão de portugueses que ainda não detêm o nível secundário 

de qualificação. Uma vez mais se considera que esta qualificação em massa é essencial 

para o crescimento económico do país e para acelerar o ritmo de recuperação face a 

outros países. É assumido que o atraso que se verifica deve ser combatido com um 

aumento a nível da qualificação. Do mesmo modo, a ligação ao emprego e à formação 

profissional é expressa, pois a INO é dirigida essencialmente a adultos activos, para 

além dos jovens ainda em idade escolar. 

O modelo económico produtivo de Fernández (2006) está aqui bem representado, 

atendendo a que se parte de um investimento no capital humano para a promoção do 

crescimento económico, medido por via do PIB, cuja taxa de crescimento anual se cifra 

num valor entre 0,3 a 0,5 pontos percentuais. Portanto, “o investimento em capital 

humano constitui uma condição primordial para promover a competitividade, assente 

na inovação e na qualidade do serviço, e para assegurar a captação de sectores de base 

tecnológica.”  

NOVAS OPORTUNIDADES- Iniciativa no âmbito do Plano Nacional de Emprego e do 

Plano Tecnológico (2005). Disponível em: 

http://www.novasoportunidades.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=39&

fileName=Iniciativa_Novas_Oportunidades.pdf, p 7). A INO assenta também a sua 
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intervenção na relação estabelecida entre o investimento no capital humano 

(aumentando a escolaridade da população activa) e as taxas de emprego. De facto, 

Portugal seguiu o que estava convencionado nos países da OCDE, nos quais se estima 

que o aumento de um ano de escolaridade em média, entre a população activa, leva a 

um aumento entre 1,1 e 1,7 pontos percentuais nas taxas de actividade e de emprego. 

Na INO defende-se que investir na educação e na formação combate o risco de 

desemprego e para os que estão na situação de desempregados, aumenta as 

possibilidades de reinserção no mercado de trabalho. A consequência, considera-se na 

INO, do aumento da qualificação reflecte-se nos salários que trabalhadores mais 

qualificados auferem fase aos que detêm menos qualificações. Este é um exemplo 

concreto da Teoria do Capital Humano, em que se considera que o investimento que é 

feito se repercute a nível económico, embora seja também considerado o impacto que 

daí decorre do ponto de vista pessoal, baseado na teoria de que, elevando os níveis de 

educação e formação, elevam-se também os salários. 

 
O ano de 2007 foi marcado pela criação da Agência Nacional para a Qualificação, 

organismo central de dupla tutela do ME e MTSS, que sucedeu à DGFV. A este 

organismo coube (e ainda cabe) a tarefa de ampliar as duas grandes respostas 

institucionalizadas a nível da educação e formação de adultos, dando resposta às metas 

instituídas na INO, ou seja elevando o número de Centros Novas Oportunidades (antigos 

Centros de RVCC) até aos 500 (estando, actualmente criados cerca de 450) e 

intensificando o número de Cursos EFA por todo o território nacional. Esta autentica 

massificação com o propósito de elevar os níveis de qualificação da população adulta 

até ao patamar do nível secundário, só foi possível equacionar devido à prioridade dada 

à área de educação e formação de adultos, na implementação do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN), mais especificamente do Programa Operacional Potencial 

Humano (POPH). De facto, a afectação de 6 mil milhões de euros permitiu elevar a 

fasquia até 1 milhão de adultos certificados até 2010, ou seja, cerca de 20% da 

população activa. 

 

Ainda em 2007 foi assinado entre os parceiros sociais, o documento de base da reforma 

da formação profissional, como resultado do estabelecido no já referido Conselho 

Europeu de Junho de 2005 e pela decisão aí tomada sobre o Plano Nacional de Reformas 

para o triénio 2005-2008.  
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Esta reforma da formação profissional, vertida em Diploma legal através da Resolução 

do Conselho de Ministros nº 173/2007, de 7 de Novembro, representa um novo marco 

na educação e formação de adultos em Portugal, não só porque tem uma base de 

entendimento alargado em termos de concertação social (envolvendo o Estado e os 

Parceiros Sociais), como pelo grande apoio financeiro, nunca antes feito nesta área. 

 
São expressamente reconhecidos níveis elevados de abandono e de saída escolar 

precoce, o que implica baixos níveis de qualificação da população adulta, logo as suas 

dificuldades perante o mercado, aquando da eventual reestruturação económica e 

consequente mobilidade profissional. Considera-se que para o desenvolvimento 

económico e social é fundamental aumentar os níveis de qualificação dos activos 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 173/2007, de 7 de Novembro). Esta é a 

justificação apresentada para generalizar o nível secundário através da INO 

(aumentando o desenvolvimento de Cursos EFA, de formação contínua de activos e 

também o processo de RVCC). O instrumento financeiro é o QREN (2007-2013), através 

do POPH, como referido. 

A massificação regressa assim à educação e formação de adultos, sendo definidos dois 

desafios, um quantitativo, envolvendo um grande número de pessoas, outro qualitativo, 

incidindo na qualidade da formação e investindo nas formações mais críticas para a 

adaptabilidade dos activos e necessidades das empresas (estando portanto a formação 

ao serviço da economia e não do próprio adulto). 

No essencial, a educação e formação de adultos continua a seguir o modelo económico 

produtivo de Fernández (2006), bem expresso no referido Diploma legal quando se 

afirma que “A importância do investimento em capital humano decorre do seu 

reconhecido contributo para o crescimento económico, para o emprego e para a coesão 

social, benefícios que têm uma tradução colectiva no nível de desenvolvimento e 

coesão da sociedade como um todo, bem como uma tradução individual por via das 

oportunidades de melhoria da qualidade de vida que proporcionam” (Resolução do 

Conselho de Ministros nº 173/2007, de 7 de Novembro) e ainda que “O contributo do 

investimento em capital humano para o crescimento económico, medido através da 

evolução do PIB, da produtividade ou da competitividade, é particularmente 

significativo. Para o espaço da União e Europeia, estima-se que a elevação em 1 ano do 

nível médio de escolaridade se traduza no aumento da taxa de crescimento anual entre 
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0,3 a 0,5 pontos percentuais”. (Resolução do Conselho de Ministros nº 173/2007, de 7 

de Novembro). No sentido de dar algum cariz social a esta reforma, o documento 

aponta para a importância da educação a nível social e também da participação cívica, 

política e cultural, contribuindo para dissipar as assimetrias. 

 

O mundo plural e diversificado em que hoje vivemos, que se constitui como uma aldeia 

global onde a informação e comunicação nos rodeiam num clima de proximidade, faz 

com que vivamos num caldo repleto de experiências novas, aprendizagens múltiplas, 

enfim num clima potencialmente educativo. A proximidade e facilidade com que 

actualmente se consegue passar e fazer chegar uma mensagem educativa e formativa, 

trabalhada em termos publicitários, com a mesma convicção de quem quer vender um 

produto, contém em si o risco de estarmos a criar uma necessidade nos consumidores 

(no caso específico os adultos) que pode não ser o que eles querem (ou necessitam), 

mas o que outros querem, servindo esses consumidores como veículo para que outros 

alcancem o seu objectivo. 

 

A ideia de que estamos condenados a aprender em casa, no trabalho, por via do 

convívio social é de tal forma acentuada que existe cada vez mais a convicção de que é 

no agir, no fazer que surge a aprendizagem, numa clara inversão dos modelos mais 

tradicionalistas, onde primeiro se formam as pessoas e depois elas colocam à prova 

esses saberes teóricos. 

 
No nosso país, o problema da EA é a fragmentação a que o campo está sujeito e a 

grande descontinuidade das orientações políticas do Estado. Não há uma política 

pública global, contínua e estável (Lima, L. (2005). A Educação de adultos em Portugal 

(1974-2004): Entre as lógicas da educação popular e da gestão de recursos humanos. In 

CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação e Formação de Adultos. Mutações e 

Convergências. Lisboa: Educa).  

 

A EA tem vindo a ser englobada na gestão de recursos humanos, virada para os 

interesses do mercado de trabalho, com fins economicistas. A EA popular, caracterizada 

pela reflexão, pela crítica, pela responsabilidade, está no momento actual, limitada. 
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Na actualidade, o adulto aprende, adquire novas competências, visando a 

“empregabilidade”, ou seja, interesses virados para o mercado de trabalho, para 

alimento da economia. 

“O Estado delegou politicamente parte das suas responsabilidades sociais no 3º sector, 

descentralizando a gestão e a execução dos diversos programas sociais e educativos, 

mas centralizou a decisão política, dela afastando as organizações com quem 

contratualiza a prestação de serviços” (Lima, L. (2005). A Educação de adultos em 

Portugal (1974-2004): Entre as lógicas da educação popular e da gestão de recursos 

humanos. In CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação e Formação de 

Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 53). Este facto implica que a 

reforma da formação profissional e a forma como por exemplo se actualiza o Catálogo 

Nacional de Qualificações são mais “democráticos”, incluindo na discussão e decisão as 

ONG e os parceiros sociais, para além do Estado. 

As ONG são, no que às actividades de EA diz respeito, uma sucursal, uma extensão, um 

prolongamento do Estado, mas estão reféns dos financiamentos e não sobrevivem com 

facilidade para além deles ou dito de outra forma, não têm apoios para outro tipo de 

actividades.  

A solução para o atraso na qualificação dos recursos humanos dificilmente poderá 

prescindir da educação de base e das formas e dos métodos da educação popular de 

adultos, sob pena de ser redutora. 

“Uma educação aprisionada e domesticada por objectivos meramente instrumentais, 

ou por interesses particulares, deixa simplesmente de o ser, em termos de educação 

crítica, para a liberdade e a democracia.” (Lima, L. (2005). A Educação de adultos em 

Portugal (1974-2004): Entre as lógicas da educação popular e da gestão de recursos 

humanos. In CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação e Formação de 

Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: Educa, p. 56). 

 

Nas últimas três décadas, a nível da formação de adultos, nem a alfabetização (em 

primeiro lugar), nem a formação profissional contínua (depois, em segundo lugar), com 

o apoio dos fundos comunitários, conseguiram resolver o problema da qualificação, 

tendo, para tal contribuído igualmente as oscilações políticas. 

Nos últimos anos, uma nova revolução (tecnológica), coloca-nos na sociedade de 

informação, cognitiva, onde se produz mais com menos mão-de-obra, muito devido à 
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substituição da “força braçal” pela “força motriz” da tecnologia. Paradoxalmente, há um 

investimento no aumento das qualificações, mas assiste-se em simultâneo, ao 

desaparecimento de muitos postos de trabalho, onde uma máquina substitui alguns 

destes. Daqui não é difícil perceber que, por mais qualificadas que estejam as pessoas, 

esse atributo não resolve por si só o problema estrutural de falta de postos de trabalho. 

 

A FP pode dotar os indivíduos de melhores argumentos, quando se candidatam a um 

emprego, mas para tal é necessário que existam empregos e este aspecto a FP por si só 

não pode garantir. 

 

Historicamente, a educação em geral e a educação (e formação) de adultos tem 

acompanhado e sido condicionada pelos ciclos e contextos políticos nacionais e 

internacionais, em especial após a entrada de Portugal para a então Comunidade 

Económica Europeia, hoje União Europeia.  

Não será de surpreender que, nas últimas duas décadas, sobretudo com a investigação 

no campo das ciências da educação sobre modalidades educativas não formais, o 

modelo escolar tenha sido uma vez mais, questionado. A formação em contexto laboral 

é uma dessas modalidades, onde os pilares que caracterizam um sistema profissional 

(de trabalho, de aprendizagem) se fundem com o “espaço privado familiar”. 

 
O relatório final sobre o programa FORAL (Canário, 2006) merece referência pela sua 

actualidade pois aponta (ou reforça) para a mais valia subjacente à realização de 

formações contextualizadas, pois tal abre espaço para uma convivência natural entre a 

aprendizagem formal e a não-formal. 

As conclusões e recomendações deste relatório vão claramente na direcção de uma 

formação em que o adulto é activo e dele parte o trabalho e a solução em termos de 

aprendizagem. O caminho numa óptica de aquisição de competências, através da 

“resolução de problemas concretos”, por via das formações integradas e integradoras, 

onde a mobilização e aquisição de competências se faz transversalmente a um conjunto 

de áreas de formação, afigura-se como o adequado. 

 

Pese embora se reconheça que a disponibilidade financeira é um factor importante, não 

garante por si só, o sucesso das acções educativas, mesmo que, na actualidade, se 

assista a um financiamento sem precedentes. Tal facto faz crescer exponencialmente a 
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oferta, mas a sua reprodução faz-se de forma acrítica, o que implica níveis pouco 

satisfatórios de eficácia e eficiência. 

 

Actualmente queremos que a educação/aprendizagem resolva, como que por milagre, 

todos os problemas da sociedade. Por outro lado, resolver esses problemas é o que faz 

com que a própria educação esteja em crise, pois parece não estar à altura das 

exigências e desafios dessa mesma sociedade (Finger, M. (2005). A Educação de adultos 

e o futuro da sociedade. In CANÁRIO, Rui e CABRITO, Belmiro (Org.) - Educação e 

Formação de Adultos. Mutações e Convergências. Lisboa: Educa). 

 
Em resumo, de 1974 a 2004, assistiu-se em Portugal a um conjunto de políticas 

educativas descontinuadas, sem fio condutor estável. Não havendo grandes tradições 

instituições de dimensão considerável ou movimentos sociais suficientemente fortes, o 

Estado assumiu a tarefa de reinventar políticas de EA. 

 

A partir de 2005, com o aparecimento da Iniciativa Novas Oportunidades, verificou-se 

um crescimento significativo das ofertas que visam a qualificação (escolar e profissional) 

de adultos, bem como o reconhecimento de adquiridos nos Centros Novas 

Oportunidades. O investimento em massa da elevação dos níveis de escolaridade, 

associados aos respectivos níveis de qualificação profissional, não tem precedentes em 

Portugal e tem como meta no final de 2010, a certificação de um milhão de adultos. 

 

Portugal poderá estar próximo de enfrentar um novo desafio, quando, como se prevê, 

os fundos comunitários cessarem em 2013, constituindo-se este cenário como a minha 

base de reflexão e fecho do trabalho de projecto. 
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3. Cursos de educação e formação de adultos: uma análise empírica 

 

3.1 Objectivos do trabalho empírico 

 

O trabalho empírico que de seguida se apresenta decorre do meu conhecimento 

relativamente ao histórico de 10 anos de implementação dos Cursos EFA, no qual tenho 

estado envolvido, fruto da minha actividade profissional no organismo que tem 

assumido a competência institucional de desenvolvimento desta modalidade educativa 

e formativa. 

 

Os objectivos deste trabalho passam por, através da recolha dos dados disponíveis no 

Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO), referentes ao 

período entre o 2º semestre de 2007 e o 1º trimestre de 2010, fazer uma análise da 

forma como se distribuem os Cursos EFA a nível nacional e contabilizar o número de 

formadores que asseguram a componente de formação de base.  

Contudo, o trabalho mais aprofundado irá ter como base o ano de 2009, sendo que 

para tal, irei centrar a minha análise na distribuição por NUTS II, por Tipologia de 

entidades, de cursos e Regime em que se desenvolvem os Cursos EFA de nível básico e 

secundário. 

 

De uma forma mais específica, pretendo perceber como é que na prática este grande 

incremento em termos de desenvolvimento de Cursos EFA, respondendo às metas da 

Iniciativa Novas Oportunidades (INO) se distribui em termos de território nacional, qual 

a resposta que as instituições públicas dão em contraponto com as de cariz privado e 

que reais alternativas existem para os adultos empregados (para quem o regime pós-

laboral será o mais adequado), sem esquecer os desempregados (a que se aplica 

sobretudo o regime laboral). Pretendo ainda fazer uma breve análise mais fina, 

recorrendo à informação disponível por NUTS III (em anexo). 

 

Para além destes objectivos centrados nos dados de execução do ano de 2009, 

pretendo fazer uma projecção das metas da INO (certificar 350.000 adultos até ao final 

de 2010), avaliando-as em função deste ano-modelo, no sentido de perceber quantos 

anos serão necessários para as atingir. 
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3.2 Metodologia 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho empírico é sustentada 

por alguns pressupostos que de seguida referirei. Em primeiro lugar, tendo em conta 

que, apesar desta oferta estar no terreno desde 2000, só em 2007 se colocou em 

funcionamento um sistema de recolha e monitorização da informação, designado SIGO, 

dirigido aos Cursos EFA, pelo que os dados aí constantes são os únicos que permitem 

uma análise sistematizada.  

Partindo desta base de informação decorrem as opções que fiz para o desenvolvimento 

do trabalho empírico. Assim sendo, os dados disponibilizados no SIGO situam-se entre 

os anos de 2007 e 2010 e podem ser analisados com base nas seguintes categorias: 

Tipologia de cursos, Tipologia de entidades, Regime e Distribuição Geográfica dos 

cursos. Dado que um dos objectivos do trabalho visa estimar o numero de formadores 

envolvidos nesses cursos e dado que ele não decorre directamente da informação 

disponível, os dados a apresentar reflectem a aplicação projectiva resultante do 

enquadramento legal (Despacho nº 11203/2007, de 8 de Junho e Portaria nº 230/2008, 

de 7 de Março) que regulamenta a constituição das equipas pedagógicas dos Cursos 

EFA. Esta linha de actuação leva a que apenas sejam contabilizados os formadores que 

asseguram a formação de base, ou seja, da componente escolar, não sendo aqui 

considerados os formadores da formação tecnológica, pois o seu número é variável de 

curso para curso. 

A base de contabilização dos formadores, por tipologia de curso, é diferenciada, se 

compararmos o nível básico e o secundário. Assim, se para o nível secundário se 

considera para os percursos de Tipo A o número mínimo de formadores legalmente 

permitido (2 por área de competência-chave), enquanto para os percursos de Tipo B e C 

se tem em conta a carga horária mais reduzida, sendo razoável considerar a 

contabilização de um formador por área de competência-chave. Já para o nível básico 

se aplica o valor máximo, ou seja 4 formadores, 1 por área de competência-chave. Esta 

última opção pelo valor máximo baseia-se no facto de só assim ser possível associar os 

formadores às respectivas áreas, o que é reforçado pela minha experiência (empírica), 

sobre a realidade no terreno. Concretizando, a legislação aponta, no caso do nível 

básico, para um mínimo de 2 formadores (situação em que cada um assegura 2 áreas a 

definir, em função do perfil) e um máximo 4, a que acresce, em ambos os casos, o 
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formador de língua estrangeira, sempre que esta seja desenvolvida em contexto 

formativo. 

Esta decisão, motivada por ausência de informação, de projectar o número de 

formadores somente da formação de base levou a que todos os cursos considerados 

fossem de certificação escolar ou dupla, deixando de fora os que somente asseguraram 

a componente tecnológica. Estes últimos, contudo, representam uma percentagem 

muito reduzida, face ao global, pelo que não alterarão de forma significativa a 

tendência que se verifica da análise dos restantes dados. 

Esta ausência de dados concretos sobre os formadores envolvidos leva a que a sua 

contabilização se faça envolvendo sempre a Tipologia de cursos, a partir da qual é 

possível diferenciar os cursos a desenvolver. A contabilização de formadores (como 

referido, apenas da componente escolar), é assim variável em função da Tipologia de 

cursos envolvida, seguindo o estabelecido nas tabelas seguintes. 
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Nº a contabilizar no nível básico, por área de competência-chave e tipologia de curso 

Tabela 1         

Equipa pedagógica – Componente escolar Nível Básico - 
Tipologias de 

cursos 
Acesso Certificação 

CE LC MV TIC LE Mediador 

B1 
< 1.º ciclo do 
ensino básico 

1.º ciclo do 
ensino básico 

1 1 1 1   1 

B1 + Nível 1 
< 1.º ciclo do 
ensino básico 

1.º ciclo do 
ensino básico e 

nível 1 de 
qualificação 
profissional 

1 1 1 1   1 

B1 + B2 
< 1.º ciclo do 
ensino básico 

2.º ciclo do 
ensino básico 

1 1 1 1 1 1 

B1 + B2 + Nível 1 
< 1.º ciclo do 
ensino básico 

2.º ciclo do 
ensino básico e 

nível 1 de 
qualificação 
profissional 

1 1 1 1 1 1 

B2 
1.º ciclo do 

ensino básico 
2.º ciclo do 

ensino básico 
1 1 1 1 1 1 

B2 + Nível 1 
1.º ciclo do 

ensino básico 

2.º ciclo do 
ensino básico e 

nível 1 de 
qualificação 
profissional 

1 1 1 1 1 1 

B3 
2.º ciclo do 

ensino básico 
3.º ciclo do 

ensino básico 
1 1 1 1 1 1 

B3 + Nível 2 
2.º ciclo do 

ensino básico 

3.º ciclo do 
ensino básico e 

nível 2 de 
qualificação 
profissional 

1 1 1 1 1 1 

B2 + B3 
1.º ciclo do 

ensino básico 
3.º ciclo do 

ensino básico 
1 1 1 1 1 1 

B2 + B3 + Nível 2 
1.º ciclo do 

ensino básico 

3.º ciclo do 
ensino básico e 

nível 2 de 
qualificação 
profissional 

1 1 1 1 1 1 

Nota: CE corresponde à área de competência-chave de Cidadania e Empregabilidade, LC à de Linguagem 

e Comunicação, MV à de Matemática para a Vida, TIC à de Tecnologias da Informação e Comunicação e 

LE é referente à Língua Estrangeira. 
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Nº contabilizar no nível secundário, por área de competência-chave e tipologia de curso 

Tabela 2        

Equipa pedagógica – Componente escolar Nível 
Secundário 

Acesso Certificação 

CP STC CLC LE Mediador 

S – Tipo A 9.º ano 
Nível 

secundário 
2 2 2 1 1 

S – Tipo B 10.º ano 
Nível 

secundário 
1 1 1 1 1 

S – Tipo C 11.º ano 
Nível 

secundário 
1 1 1 1 1 

S3 – Tipo A * 9.º ano 

Nível 
secundário e 

nível 3 de 
qualificação 
profissional 

2 2 2 1 1 

S3 – Tipo B 
** 

10.º ano 

Nível 
secundário e 

nível 3 de 
qualificação 
profissional 

1 1 1 1 1 

S3 – Tipo C 
*** 

11.º ano 

Nível 
secundário e 

nível 3 de 
qualificação 
profissional 

1 1 1 1 1 

* Para uma maior facilidade de compreensão, no texto utilizo a designação S-Tipo A + Nível 3 

** Para uma maior facilidade de compreensão, no texto utilizo a designação S-Tipo B + Nível 3 

*** Para uma maior facilidade de compreensão, no texto utilizo a designação S-Tipo C + Nível 3 

Nota: CP corresponde à área de competência-chave de Cidadania Profissionalidade, STC a Sociedade, 

Tecnologia e Ciência, CLC a Cultura, Língua e Comunicação e LE é referente à Língua Estrangeira. 

 

Quanto à apresentação dos dados totais entre 2007 e 2010, é apresentada a informação 

total nacional e por NUT II, fazendo o cruzamento desta com a tipologia de cursos. No 

que toca aos formadores, é apenas apresentada a distribuição por função e por nível 

(básico e secundário). 

Sabendo-se que um Curso EFA pode estender-se por mais que um ano civil, a divisão 

por anos teve por base o ano de início do curso, servindo esse para contabilizar o curso 

nesse ano e salvaguardando assim a não duplicação de dados. 

O trabalho de maior proximidade e de cruzamento de categorias é realizado, tomando 

como referência o ano de 2009. A focalização neste ano tem por base a sua 

representatividade, não só no próprio SIGO, como a nível do Quadro de Referência 
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Estratégica Nacional (QREN), mais concretamente do Programa Operacional Potencial 

Humano (POPH), enquanto instrumento de apoio financeiro por excelência desta 

modalidade de formação. De facto, 2007 constituiu-se como o ano de transição para a 

“Era SIGO”, pelo que os dados não reflectem a totalidade do ano, 2008 constituiu-se 

como o ano efectivo de arranque do POPH, embora ainda com pouca expressão e 2010 

está em curso, pelo que os dados recolhidos até ao momento poderão ser ainda 

ampliados. O ano de 2009, para além de estar “fechado” em termos de início de cursos, 

beneficia do referido apoio financeiro de uma forma que se pode considerar como a 

mais representativa até ao momento. Existe ainda uma razão de cariz especificamente 

legal para a escolha recair sobre o ano de 2009. De facto, só com a saída da Portaria nº 

817/2007, de 27 de Julho é que foi possível começar a realizar Cursos EFA de nível 

secundário, embora com uma oferta reduzida ao que no actual enquadramento legal 

corresponde às tipologias (mais á frente detalhadas) S-Tipo A e S-Tipo A + Nível 3. 

 

O ano de 2009 é tomado também como referência para uma outra projecção que 

constitui a segunda parte do trabalho. Neste pretendo fazer uma projecção de quantos 

anos seriam necessários para atingir as metas da INO, no que concerne à certificação de 

adultos por via da realização de Cursos EFA, ou seja, 350.000 adultos. Portanto, 

ponderarei quantos anos idênticos a 2009 necessitaríamos, atendendo a um número 

mínimo de adultos por curso e a uma percentagem de certificação média, igualmente 

por curso. Em relação ao número de adultos, a opção pelo número mínimo (20 adultos) 

deve-se ao facto de na Portaria nº 711/2010, de 17 de Agosto se fixarem valores 

mínimos, mas não máximos, comprometendo assim o que originalmente tinha 

idealizado, ou seja, encontrar uma aritmética simples e situação possível antes da 

publicação da referida Portaria. Relativamente à percentagem de certificação média, é 

utilizado o rácio entre o número de inscrições e o número de certificações, no período 

de vigência do SIGO, disponível em www.novasoportunidades.gov.pt, referente ao dia 

22 de Maio de 2010. Assim, dentro do período temporal 2007 a 2010 e no caso dos 

Cursos EFA escolares, a um conjunto de 45.531 adultos inscritos, corresponde uma 

certificação de 8.878 adultos, ou seja 19% de certificação. Quanto aos Cursos EFA de 

dupla certificação, estavam inscritos 97.466 adultos e certificados 38.099, o que implica 

uma certificação de 39%. 
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Como o indicador de relacionamento entre inscrições em Cursos EFA e respectivas 

certificações existente não diferencia o nível básico do secundário, utilizarei para ambos 

o valor percentual de certificação acima referido. 

Saliente-se que a projecção a fazer toma como base a informação recolhida no Censos 

2001, sobre o nível de escolaridade da população activa em relação ao nível básico e 

secundário, na medida em que foi também este o ponto de partida para se definirem as 

metas da INO. É claro no entanto que, tendo em conta a taxa de abandono escolar (que 

actualmente se situa nos 7% para o básico e 18% para o secundário, fonte Instituto 

Nacional de Estatística, Abril 2010), o número de adultos enquadráveis nos cursos EFA é 

hoje potencialmente diferente, mas este é registado, não utilizando como referência 

todas as idades (uma a uma), mas por faixas etárias. 

 

As estimativas que apresento são meramente indicativas uma vez que não têm em linha 

de conta o dinamismo próprio Iniciativa Novas Oportunidades e dos adultos, pois 

tratam-se de variáveis que, para além de não estarem claramente identificadas, não 

estão quantificadas. 
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3.3 Caracterização dos Cursos EFA 
 

• Nível nacional (2007-2010) 
 
Num primeiro plano de análise mais geral, podemos constatar que, da recolha realizada 

no SIGO em Março de 2010, resulta que em Portugal continental se iniciaram no 

período compreendido entre o segundo semestre de 2007 e o primeiro trimestre de 

2010, um total de 21.433 Cursos EFA. Este número, já de si bastante expressivo, assume 

uma dimensão ainda maior se pensarmos que o desenvolvimento de um Curso EFA 

implica a presença de um número mínimo de base de 10 adultos, podendo atingir um 

máximo de 25. Desta forma, dentro do espaço temporal acima indicado, iniciaram 

Cursos EFA um conjunto de adultos que varia entre os 214.330 e os 535.825. De 

salientar que neste período temporal, estava em vigor a Portaria nº 230/2008, de 7 de 

Março que apontava para um máximo de 25 adultos, sendo que posteriormente, quer 

por orientação do Gestor do Programa Operacional Potencial Humano (que gere os 

fundos comunitários), quer por orientação técnica da Agência Nacional para a 

Qualificação, se definiu como número mínimo para a constituição de um Curso EFA a 

presença de 10 adultos. 

Se observarmos como se distribuem os 21.433 Cursos EFA pelas diversas tipologias de 

cursos, de nível básico e secundário, quer de certificação apenas escolar quer de dupla 

certificação, é notório (como se constata pelo Gráfico 1) que os Cursos EFA de dupla 

certificação dominam claramente, com a tipologia S-Tipo A + Nível 3 a representar 

41,95% (8.991 cursos) e a B3 + Nível 2 com 30,43% (6.523 cursos). No total, estas duas 

tipologias compreendem quase ¾ do total (Gráfico 1). 

 

As tipologias B2+B3 + Nível 2 (9,44% de cursos) e S-Tipo A (8,36% dos cursos, sendo a 

mais representativa em termos de cursos de certificação escolar), registando valores 

muito abaixo das duas dominantes, destacam-se mesmo assim das restantes, cuja 

presença se pode considerar praticamente residual. 

 

Os 17.943 cursos de dupla certificação representam 83,72% do total, valor muito acima 

dos 16,28% que expressam percentualmente os 3.490 cursos de certificação escolar. 
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Estes resultados podem ser explicados por alguns factores de ordem legal, financeira e 

de implementação das actuais políticas educativas e formativas dirigidas adultos em 

Portugal. Por um lado, a legislação de enquadramento apenas permite aos 

estabelecimentos de ensino e centros de formação profissional do Instituto do Emprego 

e Formação Profissional a realização de Cursos EFA de certificação escolar, confinando 

as restantes entidades ao desenvolvimento de cursos apenas de dupla certificação. 

Desta situação decorre logo que os cursos realizados por entidades privadas e outras 

públicas, que não as associadas aos dois Ministérios que tutelam a Educação e a 

Formação Profissional, são todos de dupla certificação. De salientar que as entidades 

privadas, da experiência que tenho do acompanhamento que faço aos Cursos EFA, 

apenas avançam para a sua realização, caso esteja assegurado o financiamento 

comunitário (actualmente assegurado pelo Programa Operacional Potencial Humano). 

Finalmente, a dominância em termos de cursos que assegurem um dupla certificação 

(escolar e profissional) que permita deste logo, a todos os adultos que obtenham o 

sucesso total, concluir um nível de ensino (básico ou secundário) e em simultâneo 

assegurar uma qualificação (de nível 2 ou 3), é um facto que alinha com o grande 

chapéu que abarca esta modalidade educativa/formativa, ou seja a Iniciativa Novas 

Oportunidades (INO). De facto, se verificarmos quais as metas inscritas na INO, percebe-

se que o objectivo passa por qualificar os adultos, a nível escolar e profissional, 

considerando como patamar mínimo de certificação, o nível secundário e o 

correspondente nível 3 de qualificação profissional. Tomando ainda como referência a 

INO, mais concretamente o seu objectivo de topo (fazer da conclusão do nível 

secundário um patamar mínimo para a entrada no mercado de trabalho), facilmente se 

perceberá maior incidência dos cursos de nível secundário que no total ascendem aos 

11.560 (54%), fase aos de nível básico que se situam nos 11.560 (46%). Apesar de tudo, 

a diferença não é particularmente acentuada, o que pode ser explicado pela condição 

de acesso aos Cursos EFA de nível secundário tipificados (ou seja, os adultos têm 

necessidades formativas que correspondem na íntegra ao percurso de formação que 

está a ser desenvolvido pela entidade formadora), em contraponto com os Cursos EFA 

flexíveis, (os quais decorrem de um Processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências, realizado num Centro Novas Oportunidades, e que na 

prática incidem sobre parte do percurso formativo correspondente ao que esse adulto 

não viu reconhecido), que implica como requisito mínimo de acesso, a conclusão do 3º 
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Ciclo do Ensino Básico. Assim, para os 2.600.000 adultos identificados por via do Censos 

2001 como não possuindo o 9º ano ou equivalente, o caminho até à conclusão do 12º 

ano ou equivalente é um percurso, no mínimo bi-etápico que pode como tal ser 

efectivado pelos adultos que detenham respectivamente o 6º ano (ou equivalente) ou o 

9º ano (ou equivalente), caso optem por uma das duas tipologias dominantes. 

 

Passando agora aos formadores, e tendo em conta o definido na metodologia que 

serviu de base à contabilização destes, de entre os que intervêm na formação de base 

(mediadores e formadores das áreas de competência-chave), os Gráficos 2 e 3 reflectem 

o esforço a fazer em termos de profissionais de educação/formação, quer a nível dos 

cursos do básico (59.037), quer do secundário (90.149), que implicam a presença total 

de 149.186 recursos, a que ainda se juntarão, quando devido, os da componente 

tecnológica, nos cursos de dupla certificação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1

Total de Cursos EFA 2007-2010, por tipologia de curso
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Gráfico 2

Número de formadores e mediadores que asseguram a formação de base dos Curso efa de nível básico (2007-2010)
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Apesar deste número total de mediadores e formadores ser por si só um elemento de 

peso que reforça a ideia do grande investimento que tem sido feito no nosso país, 

sobretudo a partir de 2005, o facto é que este total de 149.186 profissionais envolvidos 

não pode ser lido de uma forma directa ou, dito de outra forma, é necessário perceber 

que ao realizarmos a soma de todos os que asseguram a formação de base, não 

estamos a tomar em linha de conta que, por exemplo, um mediador pode, por lei, 

assegurar no máximo 3 Cursos EFA em simultâneo ou que nos cursos de nível básico, 

Gráfico 3

Número de formadores e mediadores que asseguram a formação de base dos Cursos efa de nível secundário (2007-2010)
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podemos ter um mínimo de 2 formadores (em que cada um assegura 2 áreas de 

competência-chave), nem ainda que os 21.433 cursos podem suceder-se 

temporalmente, libertando profissionais para novo curso (embora, dada a dominância 

das tipologias de dupla certificação, esta possibilidade seja mínima, tendo em atenção 

que as tipologias de cursos mais representativas implicam mais que um ano de 

formação e a contabilização foi feita por ano civil de início da formação). Há ainda a 

possibilidade de uma mesma equipa de formadores/mediadores assegurar 2 cursos, um 

laboral e outro pós-laboral, limite que, não estando restringido legalmente, é o 

considerado pedagogicamente adequado, se o desenvolvimento do Curso EFA for feito, 

articulando continuamente as várias áreas de competência-chave e o referencial da 

formação tecnológica, quando mobilizado, por necessidade de qualificar igualmente ao 

nível profissional. 

 

Em sentido inverso, há que considerar que o aqui contabilizado em termos de 

formadores e mediadores do nível secundário (o mais significativo), é o mínimo exigível 

por curso, sendo que em todos os casos de dupla certificação (a larga maioria), ainda há 

a contabilizar os formadores (cujo número que tenho registado no meu contacto com as 

entidades formadoras, varia entre 1 e 5) da componente da formação tecnológica. 

 

Este raciocínio em torno dos formadores e mediadores é transversal a todo o 

documento, pelo que, sempre que referenciar estes profissionais do ponto de vista 

quantitativo, há que ter em conta o conjunto de factores atrás referidos. 

Importa agora verificar como se posicionam as várias tipologias de entidades face às 

tipologias de cursos, iniciados entre 2007 e 2010, a nível nacional. 

Como se verifica pelo Gráfico 4, o maior destaque vai para a tipologia de entidade 

identificada como Entidades Privadas, pois os 12.355 cursos por estas desenvolvidos 

representam 57,64% do total. Este valor é reforçado se pensarmos que a estes de 

adicionam os cursos assegurados pelas Associações de Desenvolvimento local (1,17%), 

Escolas Profissionais (3,76%), Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo 

(2,54%) e Instituições de Solidariedade Social/Reabilitação (0,46%). Assim sendo, as 

entidades de cariz privado são as responsáveis por 65,57% dos cursos iniciados entre os 

anos de 2007 e 2910, ou seja 2/3 do total. Esta dicotomia entre entidades públicas e 

privadas, com claro pendor para as primeiras, ajuda a explicar a grande incidência de 
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cursos de dupla certificação, face aos de certificação escolar, pelas razões atrás 

apontadas. Esta realidade torna ainda mais crítico um cenário de eventual cessação de 

apoios financeiros comunitários, na medida em que, de um modo geral, estas entidades 

somente avançam para estas formações longas (e por isso bastante dispendiosas), caso 

haja garantias de suporte financeiro. 

Entre as entidades públicas, o maior destaque vai para as que são tuteladas pelos dois 

Ministérios competentes em termos da INO, ou seja, o Ministério da Educação e o 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, representados respectivamente pelas 

Escolas/Agrupamento de Escolas (com 19,98% de cursos) e pelos Centros de Formação 

Profissional do IEFP, quer sejam de gestão directa ou participada, representando 12,5% 

dos cursos. 

 

Passando agora ao regime em que se realizam os Cursos EFA iniciados entre 2007 e 

2010, é notório no Gráfico 5 que a grande maioria dos cursos se desenvolve em período 

diurno (73,92%), sendo que a incidência de cursos em período pós-laboral atinge 

praticamente ¼ do total (24,51%). A presença de cursos em regime misto pode 

considerar-se residual, pois abrange apenas 1,56% do total de cursos. 

A diferença entre cursos realizados no período diurno e em pós-laboral pode ser 

explicado pelo facto de os primeiros serem dirigidos à população activa desempregada 

que não tem as qualificações mínimas consideradas necessárias para aceder ao 

emprego, ao passo que os segundos são dirigidos à população adulta empregada. Aqui 

Gráfico 4

Cursos EFA por tipologias de entidades (2007-2010)
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se expressa o triângulo formado pela educação, a formação e o emprego que são a base 

no investimento que é feito no nosso país, no actual quadro de políticas educativas e 

formativas. 

Existe ainda uma razão de ordem operacional que pode ajudar a explicar a diferença 

entre os dois regimes representativos e que se prende com o facto de um Curso EFA ser 

uma modalidade educativa/formativa longa. Se tomarmos como referência as duas 

tipologias de cursos que, como exposto anteriormente se destacam, ou seja a B3 + Nível 

2 e a S-Tipo A + Nível 3, verificamos que as mesmas comportam 1940 e 2045 horas de 

formação, respectivamente. Ora, se no regime diurno é possível assegurar 7 horas de 

formação diária, em regime pós-laboral, esse valor não vai além das 4 horas, 

considerando-se em ambos os casos os dias úteis. Como corolário, os adultos 

empregados teriam que realizar um esforço de mais de 2 anos, caso tivessem formação 

todos os dias, durante 4 horas, o que poderá ser incomportável a tão longo prazo. 

Atendendo ainda a que a legislação de enquadramento dos Cursos EFA inclui também 

uma outra modalidade educativa/formativa, as Formações Modulares Certificadas, que 

permite os mesmos resultados finais em termos de qualificação, escolar a profissional, 

com a vantagem de poder ser faseada, muitos adultos empregados recorrem a esta 

para completar os seus percursos de qualificação. Não podemos também esquecer que 

muitos adultos empregados, por deterem um conjunto de competências passível de 

serem reconhecidas, certificadas e validadas em Centros Novas Oportunidades, fazem 

primeiro o seu processo de reconhecimento e depois completam, caso necessitem, a 

sua qualificação, através de percursos formativos mais curtos. Tudo isto releva o esforço 

que os adultos empregados fazem ao realizar um Curso EFA pós-laboral. 

Mas existe ainda um outro factor, este mais indirecto, que pode explicar esta grande 

incidência sobre os cursos diurnos. De facto, existe uma preocupação acrescida com os 

que não têm de momento um emprego, sobretudo numa altura em que o número de 

desempregados tem tido uma tendência de crescimento, com os inevitáveis contornos 

políticos que daí resultam. Ao priorizar o investimento em termos de aumento de 

qualificação escolar e profissional dos desempregados, para além de, pelo menos do 

ponto de vista teórico, permitir melhorar as suas possibilidades de conseguirem um 

emprego, retiram-nos das estatísticas dos desempregados, para além de receberem 

uma bolsa de formação em vez do subsídio de desemprego. 
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O Gráfico 5 permite conhecer os dados totais relativos aos 3 regimes possíveis de 

frequência, onde é notória a dominância do regime diurno (72,92% do total), face ao 

período pós-laboral que representa 24,51% dos cursos realizados entre 2007 e 2010. Neste 

universo, a grande maioria dos Cursos EFA são portanto dirigidos a desempregados, 

população alvo que regra geral ocupa o período laboral integral para o desenvolvimento 

da sua formação. 

 

Contudo, para que possamos compreender se, apesar das tendências nacionais, existem 

especificidades em relação a determinadas entidades ou a determinado regime, face às 

diferentes tipologias de cursos, torna-se necessário cruzar a tipologia de cursos com 

cada uma das variáveis atrás definidas. 

A análise do Gráfico 6 expressa o cruzamento de dados referente às tipologias de cursos 

e de entidades formadoras. 

Assim, nas Escolas/Agrup. de Escolas, 73,05% dos cursos que aí se realizam permite 

apenas a certificação escolar, numa clara inversão da tendência a nível nacional. Estes 

resultados podem ser explicados pela cultura de intervenção de base deste tipo de 

entidades que está mais vocacionado para a certificação escolar, pese embora a nível de 

jovens, a orientação que existe actualmente aponta para que 50% da oferta seja de 

dupla certificação, o que virá, gradualmente, a alterar e alargar o âmbito de intervenção 

dos estabelecimentos de ensino público. Por outro lado, existe um público adulto que 

tem (quer porque já por lá passou, quer por ter lá a estudar os seus descendentes) a 

escola como referência, no que toca à procura de respostas ao nível da elevação, 

Gráfico 5

Número de Cursos EFA por regime (2007-2010)
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sobretudo da sua qualificação escolar. Esta análise é reforçada pela experiência que 

tenho vivenciado em sede de visitas de acompanhamento. 

Realidade oposta verifica-se nos Centros de Formação Profissional do IEFP, onde 95,26% 

dos cursos aí desenvolvidos são de dupla certificação (portanto alinhando com a 

tendência nacional) e tornando residual a presença de cursos que permitem apenas a 

certificação escolar. O facto de estarmos perante uma tipologia de entidades que, de 

base, trabalha ao nível da formação profissional, pode servir de explicação a estes 

resultados, uma vez que os cursos de cariz apenas tecnológico (que permitem apenas a 

qualificação profissional), estão confinados apenas aos adultos que já detêm o nível 

secundário de educação, portanto, não representa uma opção significativa. 

 

 

Se analisarmos a relação entre as tipologias de cursos e o regime em que decorrem 

(Gráfico 7), verificamos que a tendência a nível geral pende mais para os cursos diurnos 

que representam 73,92% do total. Contudo, ao analisarmos a incidência dos cursos, em 

cada um dos regimes, verificamos que, de entre os cursos que se realizam em regime 

diurno, os de dupla certificação são quase totalitários (97,76%), enquanto que, entre os 

cursos realizados em regime pós-laboral, os de certificação escolar estão em maioria 

com 57,82%. Assim sendo, e dado o que atrás foi referido sobre a população adulta que 

frequenta estes dois regimes, existe uma tendência que os adultos activos empregados 

centrem os seus esforços na qualificação escolar e a população activa desempregada 

invista na dupla certificação, escolar e profissional. Estes resultados parecem ir no 

Gráfico 6

Relação entre tipologias de cursos/entidades, a nível nacional (2007-2010)
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sentido das hipóteses anteriormente levantadas de que o factor “tempo de realização 

de um Curso EFA” é crítico para os adultos envolvidos, sendo que no caso dos 

empregados a opção por cursos somente de certificação escolar significada um 

compromisso mais leve em termos de carga horária, enquanto para os desempregados, 

existe interesse em que o tempo que estão em formação se prolongue mais, pois assim 

estão a receber bolsa, e aqui os cursos de dupla certificação, para além das mais valias 

já referidas, aparecem como a melhor opção.  

Gráfico 7 

 

Atendendo ao número de cursos, formandos, formadores e mediadores envolvido, 

podemos considerar que de um modo geral e numa análise preliminar que a INO, 

mesmo podendo (como veremos mais adiante) ficar aquém das ambiciosas metas que 

para ela foram definidas, tem tido o mérito de mobilizar de forma visível a população 

adulta portuguesa. 

 

De seguida farei uma análise mais fina, por NUTS II, centrada nos dados relativos aos 

2.864 Cursos EFA iniciados em 2009, procurando analisar o que se passa em cada região 

(Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve), utilizando para o efeito a distribuição 

geográfica seguida nos Censos 2001. Dentro de cada região utilizarei como base as 

mesmas dimensões utilizadas anteriormente, ou seja, as tipologias de entidades, de 

cursos e o regime, para além da projecção sobre os formadores e mediadores 

envolvidos. 
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NUTS II 
Número de Cursos EFA 

iniciados em 2009 

Alentejo 276 

Algarve 64 

Centro 693 

Lisboa 671 

Norte 1160 

Total 2864 

 

• Região Norte 

 

Com os seus 1.160 (40,5% do total) cursos iniciados em 2009, a região Norte é aquela 

que apresenta uma maior concentração. Conforme se verifica pelo Gráfico 8, os cursos 

que permitem a dupla certificação estão em clara maioria, perfazendo 68,97%, com 

destaque para as tipologias B3 + Nível 2 e S-Tipo A + Nível 3 que só entre si assumem 

62,07%. A orientação política para elevar os níveis de qualificação, escolar o profissional 

estão aqui bem patentes. Por outro lado, se nos focalizarmos nos cursos que permitem 

somente uma certificação escolar, os de nível secundário têm um ligeiro ascendente 

(53,97%) sobre os de nível básico, significando que existe um combate às baixas 

qualificações aos dois níveis, o que é explicável, não só pelos dados dos Censos 2001, 

sobre a população adulta que não detém o 3º Ciclo (2.600.000) ou o Secundário 

completo (3.500.000), como também pelo facto de a realização de um Curso EFA 

tipificado de nível secundário ter como requisito de acesso que os adultos nele 

presentes tenham o ensino básico concluído, a menos que tenham realizado um 

Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação parcial num Centro Novas 

Oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

 

No que concerne às tipologias de entidades que asseguram os Cursos EFA no Norte, as 

Escolas/Agrup. de Escolas têm clara dominância (39,91%), seguindo-se os Centros de 

Formação Profissional do IEFP, com 33,45% (Gráfico 9). Do total merece ainda destaque 

as Entidades Privadas, responsáveis por 18,28% do total de Cursos EFA iniciados em 

2009, no Norte. Daqui decorre, como é visível no Gráfico 9, que na dicotomia entre 

entidades públicas e privadas, as primeiras estão em clara dominância, tendo-se aí 

iniciado 73,88% dos cursos. O investimento público, sobretudo por parte das estruturas 

locais a quem compete implementar, em primeira instância, as políticas educativas e 

formativas, é nesta região bem patente, mesmo sabendo que se trata de uma região 

que beneficia dos apoios comunitários do QREN, o que abre às entidades privadas a 

possibilidade de realização de cursos com recurso a co-financiamento. 

Gráfico 8

Cursos EFA por tipologias, na NUTS II do Norte (2009)
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Passando ao regime em que se realizam os Cursos EFA no Norte, o regime diurno é, 

como se comprova pelo gráfico abaixo, o mais representativo (60,78%), confirmando a 

tendência geral nacional, enquanto que em pós-laboral se iniciaram em 2009, um total 

de 37,5% de cursos. A prioridade dada aos desempregados é também aqui nesta região 

Norte uma realidade, seguindo a lógica já atrás mencionada de que os cursos diurnos 

são os adaptados a esta categoria de população (activa desempregada). Tendo em 

conta os níveis de desemprego nesta região (geralmente mais elevados que a média 

nacional), tal reforça esta incidência. 

 

Gráfico 9

Cursos EFA por tipologias de entidades, por NUTS II do Norte (2009)
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Gráfico 10

Cursos por regime, na NUTS II do Norte (2009)
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Decorrendo das tendências a nível global, também na região Norte as tipologias 

Escolas/Agrup. de Escolas e Centro de Formação Profissional do IEFP, têm uma 

intervenção que se pode considerar complementar, no que concerne aos cursos de 

certificação apenas escolar ou dupla. Assim, as Escolas/Agrup. de Escolas iniciaram em 

2009, na NUTS II do Norte, 73,43% de Cursos EFA de certificação escolar, mantendo 

assim na oferta à população adulta, uma resposta ao nível da qualificação (a escolar) 

que caracteriza tradicionalmente o seu âmbito de actuação (Gráfico 11). Quanto à 

tipologia de entidades Centro de Formação Profissional do IEFP, podemos considerar 

que na NUTS II do Norte, em 2009, praticamente a totalidade dos cursos iniciados são 

de dupla certificação, na medida em que representam 98,2% dos 338 cursos. A 

tendência que os Centros de Formação Profissional, quer de gestão directa, quer 

participada, têm para, no âmbito das suas competências, assegurarem a qualificação 

profissional, aliado ao facto de serem estruturas de operacionalização das políticas 

formativas (e educativas) explica esta aposta que permite a utilização dos seus recursos 

técnicos numa resposta para a população adulta. 

Ainda a propósito destas duas tipologias de entidades, de referir que, enquanto em 

Escolas/Agrup. de Escolas, predominam os cursos de nível secundário (com 62,42% do 

total), em Centro de Formação Profissional do IEFP, existe um equilíbrio, com os cursos 

de nível básico (50,77%) a superarem os do secundário em menos de 1%. O facto de as 

Escolas/Agrup. de Escolas se dedicarem preferencialmente aos cursos de certificação 

escolar pode ajudar a explicar esta diferença, para além de que, ao se observar uma 

generalização, em Centro de Formação Profissional do IEFP para os cursos de dupla 

certificação, tal implica, no caso do secundário, maior tempo de desenvolvimento do 

curso, para além de que, a prática habitual neste tipo de instituições não assenta 

tradicionalmente no desenvolvimento de competências de cariz escolar, muito menos 

com o grau de complexidade acrescido do nível secundário. 
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Gráfico 11

Relação entre tipologias de entidade/cursos, na NUTS II do Norte
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• Região Centro 

 

Relativamente aos 693 Cursos EFA iniciados em 2009, na NUTS II da região Centro, os 

quais representam 24,2% do total, sendo a segunda região com maior número de 

cursos. No gráfico abaixo é notória a dominância da tipologia S-Tipo A + Nível 3, com os 

seus 36,08% de presença, ou seja, estatisticamente, mais de 1 em cada 3 cursos 

iniciados na região Centro em 2009 são desta tipologia. Também significativo, embora 

representando quase metade daquela (19,19%), é o resultado referente à tipologia B3 + 

Nível 2, a segunda com maior expressão. A terceira tipologia mais significativa é a S-Tipo 

A que incide sobre 13,13% do total de cursos e é a que tem maior expressão, de entre 

as que permitem apenas a certificação escolar. A hierarquia entre as 3 tipologias mais 

representativas é idêntica à da região Norte. Registam-se também outras semelhanças 

com a região Norte, como a clara dominância dos cursos que conduzem à dupla 

certificação que na região Centro atingem os 63,78%, a maioria dos quais diz respeito às 

duas tipologias de cursos que se assumiram igualmente como as mais representativas 

na região Norte, ou seja, S-Tipo A + Nível 3 e B3 + Nível 2 (Gráfico 12). A simultaneidade 

de qualificação ao nível escolar e profissional está bem patente, também na região 

Centro.  
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Por outro lado, os cursos que permitem uma certificação de nível secundário registam 

um ligeiro ascendente (56,71%) sobre os de nível básico e em qualquer dos casos, os 

cursos de dupla certificação estão em clara maioria. 

 

 

Analisando a distribuição de Cursos EFA por tipologias de entidades, o Gráfico 13 

permite observar em detalhe o que acontece com os cursos iniciados em 2009 na NUTS 

II do Centro. A tipologia de longe mais significativa é a referente às Escolas/Agrup. de 

Escolas que é responsável por 41,27% do total de cursos, seguida a uma distancia 

considerável a tipologia Centro de Formação Profissional do IEFP, com 28,86% dos 

cursos, registando as Entidades Privadas o terceiro maior resultado, representando 

19,19% do total. Contabilizando a quantidade de cursos realizados, é notória a maior 

presença (70,71%) de entidades públicas a desenvolverem estas ofertas 

educativas/formativas. Também na região Centro, o investimento público é o grande 

motor de implementação e prosseguimento das políticas de educação e formação de 

adultos em Portugal, isto apesar das entidades privadas poderem beneficiar dos apoios 

comunitários, daí que se constituam como a terceira tipologia mais representada. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12

Cursos EFA por tipologias, na NUTS II do Centro (2009)
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Quanto ao regime em que se desenvolvem os Cursos EFA iniciados em 2009 na região 

Centro (Gráfico 14), o período diurno é aquele em que se realiza mais de metade dos 

cursos (51,95%), havendo ainda assim um equilíbrio relativo face aos de período pós-

laboral que ascendem aos 45,02%. Nesta região Centro, verifica-se um esforço de 

equilibrar as necessidades de formação dos activos desempregados (integrados em 

cursos diurnos) e dos activos empregados (orientados para cursos pós-laboral). Dado 

que mais de 2/3 (70,13%) dos cursos são assegurados pelas estruturas locais dos 2 

Ministérios a quem compete a INO, é licito pensar que a estratégia seguida na região 

Centro, mantendo o maior enfoque nos desempregados, tende para um certo equilíbrio 

de oferta, face aos empregados. 

Gráfico 13

Cursos EFA por tipologias de entidades, por NUTS II do Centro (2009)
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Analisando agora a relação cruzada entre as tipologias de entidades e de cursos (cujos 

resultados globais se encontram expressos no Gráfico 15), fica bem patente a 

supremacia dos cursos de certificação escolar (79,02% de entre os 286 que oferecem), 

quando são escolas ou agrupamentos de escolas as entidades formadoras. Já quando a 

formação é da responsabilidade de centros de formação do IEFP, a situação inverte-se, 

com os cursos de dupla certificação a representarem 93%, num universo de 200. 

A tendência de aposta em cursos de certificação escolar nas escolas e agrupamentos de 

escolas, bem como em cursos de dupla certificação nos centros de formação 

profissional do IEFP mantém-se, fase ao exposto para a região Norte, sendo igualmente 

válidas as explicações adiantadas para estes resultados. 

A tipologia B3 + Nível 2 é a única que é desenvolvida pelas oito tipologias de entidades 

que se assumem como entidades formadoras para cursos iniciados em 2009 na região 

Centro. Estes dados exprimem a necessidade de investimento a nível da conclusão no 

ensino básico (resultante do elevado número de adultos abaixo deste patamar), como 

alavanca essencial para atingir a qualificação mais elevada indicada na INO, ou seja, a 

conclusão do nível secundário. 

 

Gráfico 14

Cursos por regime, na NUTS II do Centro (2009)
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• Região de Lisboa 

 

Quanto aos Cursos EFA iniciados em 2009 na região de Lisboa, o seu número (671) é no 

total, muito próximo do registado na região Centro. Vejamos então como se distribuem 

(Gráfico 16). 

 

Relativamente às tipologias de cursos, verifica-se que a S-Tipo A + Nível 3 é dominante, 

com 34,58% do total. No entanto, reforçando esta posição, a tipologia S-Tipo A aparece 

como a segunda mais representada (com 16,64%), embora logo seguida da B3 + Nível 2, 

com 16,39% do total de cursos. É ainda passível de referência os 10,73% de cursos da 

tipologia B3, iniciados na região de Lisboa em 2009. 

Numa análise global, podemos dizer que as prioridades na região de Lisboa vão para os 

cursos de nível secundário que registam 60, 21% dos cursos iniciados e para as 

tipologias de maior duração, tanto para o nível básico, como secundário, perfazendo no 

conjunto 78,64% dos Cursos EFA iniciados em 2009. 

De salientar ainda que os cursos de dupla certificação têm um pequeno ascendente, 

face aos só de certificação escolar, pois representam 54,84% do total. 

O Gráfico 16 expressa a distribuição total dos 671 cursos por tipologias de cursos. 

Gráfico 15

Relação entre tipologias de entidades/cursos na NUTS II do Centro (2009)
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Quanto às tipologias de entidades, as Escolas/Agrup. de Escolas assumem-se como as 

entidades formadoras dominantes, sendo responsáveis por 54,69% dos Cursos EFA 

iniciados em 2009 na região de Lisboa. Em complemento, merece ainda referência os 

31% de cursos da iniciativa dos centros de formação profissional do IEFP. No total, as 

entidades públicas asseguram, enquanto entidades formadoras, o desenvolvimento de 

87,18% dos cursos iniciados na região de Lisboa (Gráfico 17). 

Estes resultados, onde menos de 13% dos cursos são de índole privada e destes, apenas 

8,79% assegurados por instituições como empresas de formação e associações 

comerciais, é o reflexo de uma região que, reduzida às NUTS III de Lisboa e de Setúbal, 

não dispõe de financiamento comunitário, via POPH, o que canaliza a oferta mais para 

as entidades públicas, em especial para as que operacionalizam as políticas de educação 

e formação, ou seja escolas/agrupamentos de escolas e centros de formação 

profissional do IEFP. 

 

 

Gráfico 16

Cursos EFA por tipologias, na NUTS II de Lisboa (2009)
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Analisando o conjunto de cursos iniciados em 2009 na região de Lisboa, sob a 

perspectiva do regime em que se realizam (Gráfico 18), verifica-se uma inversão da 

tendência verificada nas regiões Norte e Centro, na medida em que aqui 55,74% dos 

cursos são realizados em período pós-laboral, contra 40,98% desenvolvidos em regime 

diurno. Esta relação indica uma maior aposta, na região de Lisboa, na educação e 

formação de activos empregados, em detrimento dos desempregados. Esta realidade 

pode ser explicada pelo facto de, na falta de co-financiamento e tendo em conta o 

maior investimento público, os cursos em regime pós-laboral, uma vez que são mais 

diluídos no tempo e não implicam o pagamento de bolsas de formação, constituem-se 

como a “versão económica”, numa lógica de orçamento nacional anual. 

 

Gráfico 17

Cursos EFA por tipologias de entidades, por NUTS II de Lisboa (2009)
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Finalmente, da analise comparada entre as tipologias de entidades e de cursos (cujos 

resultados globais se encontram expressos no Gráfico 19), fica bem patente o papel de 

base e central das entidades formadores inseridas na tipologia Escolas/Agrupamento de 

Escolas que não só chamam a si o desenvolvimento de mais de metade dos cursos 

iniciados em 2009 na região de Lisboa, como cobrem todos as tipologias de cursos em 

que há oferta regional (13 no total), pese embora a supremacia dos cursos de 

certificação escolar (77,11% de entre os 367). 

No que concerne aos Centros de Formação Profissional do IEFP, para além de existir 

uma menor extensão de oferta, centrada em 7 tipologias de cursos, mais de metade 

deles 54,33% são referentes à S-Tipo A + Nível 3, sendo que, das restantes, apenas 

merece destaque a B3 + Nível2, com 34,13% do total. Estes dois valores são 

determinantes para que 89,42% dos cursos realizados nos centros de formação 

profissional do IEFP sejam de dupla certificação, mantendo assim uma tendência, 

embora com mais peso, semelhante à das regiões Norte e Centro. Os restantes 

resultados apresentam pouca expressão mas, apesar disso, a tipologia B3 + Nível 2 é a 

única que é desenvolvida pelas oito tipologias de entidades que se assumem como 

entidades formadoras para cursos iniciados em 2009 na região de Lisboa. Estes dados 

apontam para a necessidade de investimento a nível da conclusão no ensino básico 

(resultante do elevado número d adultos abaixo deste patamar), como alavanca 

essencial para atingir a qualificação mais elevada indicada na INO, ou seja, a conclusão 

do nível secundário. 

Gráfico 18

Cursos por regime, na NUTS II de Lisboa (2009)
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O espectro que se verifica na região de Lisboa pode estar próximo de um eventual 

cenário generalizado a todo o país, uma vez terminados os apoios comunitários, isto 

caso se mantenha a actual política educativa/formativa que, como atrás referido, tem 

sofrido ao longo do período pós ditadura, uma grande inconstância. 

 

• Região Alentejo 

 

Passando à região do Alentejo, verificamos que nesta iniciaram em 2009, um total de 

276 Cursos EFA, sendo de destacar, como se observa pelo Gráfico 20, que também aqui 

a tendência dada a conhecer sobre a região de Lisboa está presente, com a tipologia S-

Tipo A + Nível 3 largamente dominante, com 36,23% dos cursos, seguida da S-Tipo A a 

registar 22,83% do total e a B3 + Nível 2 com 22,46%. Esta maior tendência para os 

cursos de nível secundário assume na globalidade os 63,77%, enquanto na comparação 

entre os cursos de dupla certificação e os de certificação escolar, os primeiros têm 

maior expressão, com60,87% dos cursos iniciados em 2009 no Alentejo. 

 

 

 

 

 

Gráfico 19

Relação entre tipologias de entidades/cursos na NUTS II de Lisboa (2009)
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Analisando agora o posicionamento das 5 tipologias de entidades que se assumem 

como formadoras de cursos iniciados em 2009 na região do Alentejo, de assinalar que 

aqui se verifica uma inversão entre as duas tipologias que têm sido sinalizadas até ao 

momento como as mais representativas. De facto, a tipologia Centro de Formação 

Profissional do IEFP é o responsável por 46,38% dos cursos, enquanto a tipologia 

Escolas/Agrup. de Escolas se fixa logo a seguir, com 40,58% do total de cursos. Estas 

são, de resto, as duas tipologias de cariz público a operar no Alentejo, significando uma 

incidência de 86,96% e reduzindo a intervenção privada a uma percentagem bastante 

reduzida. 

Na região do Alentejo, portanto, o desenvolvimento de Cursos EFA está sobretudo a 

cargo das instituições públicas locais tuteladas pelos dois Ministérios (da Educação e do 

Trabalho e da Solidariedade Social), que respondem pelas políticas educativas e 

formativas. A presença em larga escala de ofertas das duas entidades públicas atrás 

referidas, em contraponto com a resposta do sector público pode estar relacionado, por 

um lado com a menor presença de entidades do sector privado no Alentejo e por outro 

com a grande dispersão populacional que caracteriza a região e que torna mais 

complexa a intervenção de entidades privadas, que actuam isoladamente, sem uma 

rede de proximidade e de ligação, como a que se define a nível das 

escolas/agrupamentos de escolas ou centros de formação profissional do IEFP. 

 

 

 

Gráfico 20

Cursos EFA por tipologias, na NUTS II do Alentejo (2009)
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Relativamente ao regime em que se realizam os cursos, a maioria (56,16%) ocorre em 

período diurno, enquanto que os se desenvolvem em pós-laboral representam 42,39% 

do total. Os cursos em regime misto mantêm a sua presença residual, não alcançando 

mais que 1,45%. Estes dados apontam para uma maior centralidade nas respostas aos 

activos empregados, pese embora os desempregados tenham igualmente uma oferta 

muito significativa (Gráfico 22). 

 

 

Gráfico 21

Cursos EFA por tipologias de entidades, por NUTS II do Alentejo (2009)
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Gráfico 22

Cursos por regime, na NUTS II do Alentejo (2009)
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Fazendo finalmente uma análise combinada entre as tipologias de entidades e de cursos 

(Gráfico 23), centrada nas duas tipologias de entidades mais representativas, 

verificamos que se mantém a tendência para que, nas escolas e agrupamentos de 

escolas o desenvolvimento de Cursos EFA incida maioritariamente (88,39%) sobre os de 

certificação escolar, enquanto que nos centros de formação profissional do IEFP a quase 

totalidade (95,31%) dos cursos iniciados em 2009 são de dupla certificação. De referir 

ainda que nas Escolas/Agrupamento de Escolas existe uma oferta mais diversificada, 

baseada em 11 tipologias de cursos (8 das quais de certificação escolar) enquanto que 

nos Centro de Formação Profissional do IEFP, a oferta restringe-se a 4 tipologias de 

cursos, 3 das quais de dupla certificação. Em todo a caso, é de salientar a presença das 

tipologias de cursos B3 + Nível 2 e S-TipoA + Nível 3 como oferta presente em qualquer 

das 5 tipologias de entidades que asseguram formação no Alentejo. 

 

Gráfico 23

Relação entre tipologias de entidades/cursos na NUTS II do Alentejo (2009)

0

20

40

60

80

100

120

Escola Profissional 1 2 2 1

Entidades Privadas 6 17

Centro de Formação Profissional do IEFP 49 6 69 4

Assoc. de Desev. Local 4 3

Escolas/Agrup. de Escolas 9 1 10 2 15 1 55 10 1 6 2

B1 B1 +B2 B2 B2+B3 B3
B3 + Nível 

2
S - tipo A

S - tipo A + 

Nível 3
S - tipo B S - tipo C

S - tipo C + 

Nível 3

 

 

• Região do Algarve 

 

Fechando a análise regional, resta dar a conhecer os Cursos EFA iniciados em 2009 na 

região do Algarve, de todas a de menores dimensões, traduzindo-se isso também no 

número de ofertas (64 no total), que não vão além dos 2,23% do total de cursos 

iniciados em Portugal continental, em 2009. Este resultado será também o reflexo de, 

para esta região, terem deixado de ser canalizados fundos comunitários a partir de 

2009. 
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Da análise referente às 9 tipologias de cursos presentes, 5 apresentam apenas um 

curso, como se pode confirmar pelo Gráfico 24, sendo que se mantém a dominância das 

ofertas de dupla certificação, com a tipologia S-Tipo A + Nível 3 a representar metade 

das ofertas e a B3 + Nível 2 com um total de 23,44% dos cursos. A tipologia S-Tipo A é 

ainda representativa, envolvendo 14,06% do total de cursos iniciados no Algarve em 

2009. Ao contrário do que é habitual, a tipologia B3 é uma das que só apresenta uma 

oferta em toda a região do Algarve. 

A tendência para os cursos de dupla certificação é aqui ainda mais acentuada que nas 

restantes regiões, facto que pode eventualmente ser explicado pela necessidade de 

concentrar numa só iniciativa o “2 em 1”, ou seja, face à escassez de respostas, existirá 

uma tentativa de qualificar de uma só vez ao nível escolar e profissional.  

Apesar de concentradas somente em 3 tipologias de cursos (uma das quais só com uma 

oferta, conforme se verifica no Gráfico 24), os cursos que permitem uma certificação de 

nível secundário estão em maioria e representam 65,63% do total da oferta. Este valor, 

embora mantendo a tendência já verificada noutras regiões, é um pouco mais 

acentuado que nas restantes, o que pode significar um maior esforço na qualificação de 

nível secundário. 

 

Quanto verificamos (Gráfico 25) a distribuição dos cursos pelas 4 tipologias de 

entidades que desenvolvem formação, a presença da tipologia Centro de Formação 

Profissional do IEFP é maioritária, ascendendo aos 56,25% do total de cursos iniciados 

Gráfico 24

Cursos EFA por tipologias, na NUTS II do Algarve (2009)
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na região da Algarve em 2009. Mantendo o perfil de distribuição verificável nas outras 

regiões, a tipologia Escolas/Agrup. de Escolas é a que apresenta a segunda maior oferta, 

sendo curioso que, apesar de não existir financiamento comunitário, a tipologia 

Entidades Privadas tem um resultado percentualmente expressivo (17,19%), embora 

corresponda, em termos quantitativos, a uma pequena fracção. 

A intervenção do Estado é nesta região ainda mais marcante, assumindo 81,25% da 

oferta total no Algarve. Como referido, a menor presença de entidades privadas, aliada 

à ausência de financiamento comunitário, leva o Estado a chamar a si as iniciativas que 

permitem a prossecução das políticas educativas e formativas dirigidas a adultos.  

 

Fazendo agora uma distribuição por regime (gráfico infra), podemos observar a 

ausência de Cursos EFA em regime misto e a grande supremacia dos cursos diurnos 

(68,75%) sobre os realizados em pós-laboral. Na região do Algarve, o enfoque está 

portanto claramente a pender para os activos desempregados e a preocupação com a 

elevação dos seus níveis de qualificação, escolar e profissional. 

 

Gráfico 25

Cursos EFA por tipologias, na NUTS II do Algarve (2009)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

16 36 11 1

Escolas/Agrup. de Escolas Centro de Formação Profissional do IEFP Entidades Privadas
Instituição de Solidariedade 

Social/Reabilitação



 141 

 

A análise combinada entre as tipologias de entidades e de cursos (cujos dados estão 

explanados no Gráfico 27), deixa perceber que, também nesta região, centros de 

formação profissional do IEFP é sinónimo de oferta de dupla certificação e escolas ou 

agrupamentos de escolas significa oferta somente escolar. De salientar ainda que a 

tipologia S-Tipo A + Nível 3 é o “fio condutor” entre as entidades formadoras, 

sendo por todas disponibilizada à população adulta que na região do Algarve 

pretenda enveredar por um destes Cursos EFA. 

 

Gráfico 27

Distribuição dos cursos por  tipologias de entidades na NUTS II do Algarve (2009)
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Gráfico 26

Cursos por regime, na NUTS II do Algarve (2009)
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Da análise por NUTS II, constatamos que à medida que percorremos o país no sentido 

Norte-Sul, o número de Cursos EFA iniciados em 2009 vai diminuindo, decrescendo 

também o número de mediadores e formadores envolvidos. 

 

Ao todo, só a cargo de escolas ou agrupamentos de escolas foram iniciados em 2009 um 

total de 1.244 cursos (43,44%), enquanto que nos centros de formação profissional do 

IEFP tiveram início no mesmo período 960 cursos (33,52% do total). Estes dados, só por 

si, deixam bem patente que, apesar do grande investimento financeiro e técnico-

pedagógico que está a ser feito, sobretudo a partir da implementação da Iniciativa 

Novas Oportunidades, trata-se de uma resposta de domínio estatal. Ainda assim, as 

entidades privadas asseguram 22,35% dos cursos, o que, atendendo a que regra geral 

só o fazem, assegurado que esteja o co-financiamento e que em duas das regiões 

(Lisboa e Algarve) não existe financiamento comunitário, é apesar de tudo um resultado 

considerável. A ideia que fica é que a INO tem tido um cariz mobilizador significativo, 

quer no que toca às características das entidades formadoras envolvidas, quer em 

termos de cobertura de território nacional. 

A colocação em comum dos dados de todas as regiões permite ainda perceber que a 

actual estratégia que visa o aumento da qualificação, escolar e profissional dos adultos 

(na sua larga maioria activos, empregados e desempregados), com recurso aos Cursos 

EFA, assenta em dois pressupostos de base, a saber, fazer muito e fazer depressa. O 

primeiro é identificável, ao percorrermos a história da educação de adultos onde, como 

foi referido no enquadramento teórico, nunca antes o investimento tinha atingido estas 

proporções. Quanto ao segundo pressuposto, ele torna-se visível quando observarmos 

quais as tipologias de cursos que efectivamente têm mais expressão. Os números 

demonstram que as tipologias S-Tipo A + Nível 3 e a tipologia B3 + Nível 2 representam 

respectivamente 35,2% e 22,56% do total de cursos iniciados em 2009 em Portugal 

continental. Estas são as formas mais directas, adequadas e rápidas de os adultos 

conseguirem, num primeiro momento, o nível básico de educação (3º Ciclo do Ensino 

Básico) e de seguida “atacarem” o nível secundário, cujo requisito mínimo é 

precisamente o 3º Ciclo do Ensino Básico, o que faz com que a resposta à medida seja 

efectivamente o ingresso num Curso EFA da tipologia S-Tipo A + Nível 3. Este é também 

o caminho mais curto para chegar ao topo da qualificação, escolar e profissional que a 

INO considera como sendo o mínimo exigível para que um adulto que esteja em idade 
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activa possa ser “competitivo” em termos de mercado de trabalho, ou seja, tenha as 

chamadas condições de empregabilidade no mundo actual. O modelo económico-

produtivo (referenciado largamente no enquadramento teórico) está aqui patente, 

embora de forma algo “camuflada”. 

 

Uma nota final para o regime em que se desenvolvem os Cursos EFA, pois os que 

ocorrem em período diurno (53,74%) estão em maioria, significando isso que a aposta 

nos activos desempregados (aqueles para quem são dirigidos este tipo de ofertas) 

constituem a maior preocupação e prioridade no país, o que não surpreende, 

atendendo ao crescimento do desemprego que se tem registado nos últimos tempos, à 

conotação política a esse fenómeno associada e ao facto de, como já atrás referido, a 

presença de activos desempregados em formação (ainda por cima de longa duração, 

como é o caso das tipologias de cursos dominantes), permite, não só “aliviar” a 

contabilização de desempregados (que quando estão em formação não são 

considerados como tal), como permite de certa forma “financiar” os apoios ao 

desemprego, por via de bolsa de formação que recebem. 

 

Apesar de tudo isso, os 43,92% de Cursos EFA iniciados em Portugal continental em 

2009, dirigidos a activos empregados, expressam o esforço que a nível das 11 tipologias 

de entidades formadoras é feito um pouco por todo o pais e a aposta dos adultos 

empregados na sua qualificação. 

 

Dado a conhecer os dados e tendências observáveis a nível das NUTS II, subsiste 

contudo uma questão em torno da qual se têm gerado muitas discussões e reflexões e 

que se prende com a maior ou menor canalização de recursos e respostas para a região 

litoral, comparativamente ao interior de Portugal continental. 

Numa análise mais fina, socorri-me dos dados relativos às NUTS III (em anexo), 

considerando as áreas do litoral e as de interior que territorialmente estão definidas, no 

mapa de Portugal continental que a seguir se apresenta. 

 

Para lá de todos os considerandos que possamos fazer, tendo por base uma análise por 

NUTS II, esta não nos permite reflectir sobre a implementação de Cursos EFA, numa 

dicotomia entre as regiões do litoral e do interior. Tendo em conta que foi possível 
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recolher informação por NUTS III, tal permite perceber, de que forma é que a oferta se 

distribui de um modo mais fino. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE 

 

Assim sendo, partindo, por um lado da informação recolhida sobre a distribuição 

populacional por NUTS III, disponível nos Censos 2001, e por outro dos Cursos EFA 

iniciados em 2009 e que possibilitavam a conclusão do nível básico ou do nível 

secundário, é possível calcular qual a oferta por cada mil habitantes. É certo que o peso 

de cada NUTS III em cada região é muito variável, além de que as necessidades de 

qualificação poderão variar entre NUTS e por isso justificar uma maior ou menor 

intervenção que nem sempre está em sintonia com a contabilização dos dados gerais da 
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população, mas ainda assim é possível realizar uma análise do quadro seguinte, pese 

embora os condicionalismos referidos. 

 

Total *

HM

NUTS II Norte 3 687 293 100% 466 0,13 626 0,17

Minho-Lima  250 275 6,79% 39 0,16 46 0,18

Cávado  393 063 10,66% 70 0,18 108 0,27

Ave  509 968 13,83% 39 0,08 75 0,15

Grande Porto 1 260 680 34,19% 133 0,11 191 0,15

Tâmega  551 309 14,95% 53 0,10 65 0,12

Entre Douro e Vouga  276 812 7,51% 39 0,14 46 0,17

Douro  221 853 6,02% 38 0,17 36 0,16

Alto Trás-os-Montes  223 333 6,06% 55 0,25 59 0,26

NUTS II Centro 2 348 397 100% 224 0,10 393 0,17

Baixo Vouga  385 724 16,42% 33 0,09 64 0,17

Baixo Mondego  340 309 14,49% 43 0,13 46 0,14

Pinhal Litoral  250 990 10,69% 23 0,09 42 0,17

Pinhal Interior Norte  138 535 5,90% 15 0,11 22 0,16

Dão-Lafões  286 313 12,19% 36 0,13 48 0,17

Pinhal Interior Sul  44 803 1,91% 0 0,00 1 0,02

Serra da Estrela  49 895 2,12% 10 0,20 14 0,28

Beira Interior Norte  115 325 4,91% 9 0,08 13 0,11

Beira Interior Sul  78 123 3,33% 10 0,13 21 0,27

Cova da Beira  93 579 3,98% 2 0,02 18 0,19

Oeste  338 711 14,42% 14 0,04 54 0,16

Médio Tejo  226 090 9,63% 29 0,13 50 0,22

NUTS II Lisboa 2 661 850 100% 200 0,08 404 0,15

Grande Lisboa 1 947 261 73,15% 137 0,07 273 0,14

Península de Setúbal  714 589 26,85% 63 0,09 131 0,18

NUTS II Alentejo  776 585 100% 80 0,10 176 0,23

Alentejo Litoral  99 976 12,87% 10 0,10 31 0,31

Alto Alentejo  127 026 16,36% 20 0,16 27 0,21

Alentejo Central  173 646 22,36% 17 0,10 41 0,24

Baixo Alentejo  135 105 17,40% 19 0,14 38 0,28

Lezíria do Tejo  240 832 31,01% 14 0,06 39 0,16

NUTS II/III Algarve ***  395 218 100% 20 0,05 42 0,11

Total Nacional 9 869 343 990 0,10 1.641 0,17

* Dados disponíveis nos Censos 2001, em "1.03 - POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO O  NÍVEL DE ENSINO ATINGIDO  E SEXO E TAXA DE ANALFABETISMO (1991 e 2001)"

** Foram aqui considerados todas as tipologias de cursos em que se regiatou oferta e que permitiam a conclusão do 3º Ciclo do Ensino Básico, ou seja, B2+B3, B3, B2+B3+Nível 2 e B3+Nível2

*** No caso particular da região do Algarve, só existe uma NUTS III, pelo que este coincide com a NUTS II.

Fonte: Censos 2001

NUTS III

NUTS III

Total de Cursos EFA 

iniciados em 2009 que 

permitem a conclusão 

no Ensino Secundário

Número de Cursos 

EFA de nível 

secundário por mil 

habitantes

NUTS III

NUTS III

ZONA GEOGRÁFICA

Percentagem da 

população 

residente face à 

respectiva NUTS II

Total de Cursos EFA iniciados 

em 2009 que permitam a 

conclusão do 3º Ciclo do 

Ensino Básico **

Número de Cursos 

EFA de nível básico 

por mil habitantes

 

Numa primeira apreciação fica claro que de uma maneira geral, o investimento feito no 

sentido da conclusão do nível secundário é superior ao que é feito no nível básico o que 

se traduz por duas realidades por vezes diferenciadas, quando falamos da mesma NUTS 

III. 
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Contudo, o aspecto que ressalta com maior interesse prende-se com o facto de não se 

poder estabelecer uma relação directa entre as regiões do litoral ou do interior e a 

maior ou menor oferta. De facto, se existem regiões do interior, como o Tâmega, que 

apresentam valores abaixo da média da região (NUTS II do Norte), tanto a nível dos 

cursos do básico, como do secundário, não é menos verdade que o mesmo se passa em 

zonas “nobres” do litoral, como o Grande Porto ou a Grande Lisboa. A distribuição de 

Cursos EFA pelo território nacional não parece priorizar e favorecer as regiões mais a 

litoral em detrimento das do interior, pelo menos de forma generalizada. Esta tendência 

para estender as ofertas por todo o território é reforçada pela constatação de que em 

todas as NUTS III existem respostas, tanto para conclusão do nível básico, como 

secundário, com excepção da NUTS do Pinhal Interior Sul (por sinal, é de todas as que 

tem menos densidade populacional), onde não iniciaram em 2009 Cursos EFA de nível 

básico. 

 

Existe no entanto, se não uma correlação, pelo menos uma sintonia entre as duas 

regiões com menos oferta por mil habitantes e aquelas em que não existe 

financiamento comunitário. Lisboa e Algarve são as regiões com menor oferta. 
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3.4 Projecção dos anos necessários para atingir as metas da INO, a partir da 

implementação de Cursos EFA 

 

Passando agora à parte final do trabalho, onde se prende com base na oferta existente, 

tomando de novo como base o ano de 2009, projectar quantos anos seriam necessários 

para alcançar as metas da INO. Assim sendo, e tendo em conta o número de Cursos EFA 

de nível secundário iniciados em 2009 e atendendo à percentagem de certificação 

definida na Metodologia de trabalho, foi possível aferir o número de adultos que 

estimadamente estariam certificados no final de cada curso. Acresce ainda referir que 

recentemente se verificou, como foi referido, uma alteração ao número de adultos que 

é legalmente possível incluir num Curso EFA, estando agora expresso um mínimo de 20 

adultos, sem que contudo se refira um número máximo. Portanto, na projecção a 

realizar utilizarei esse mínimo e considerarei como máximo pedagogicamente aceitável, 

a inclusão 30 adultos num mesmo Curso EFA, pese embora este valor de topo, não 

estando sustentado por nenhum estudo realizado. Partindo das metas da INO (certificar 

até 2010 um milhão de adultos) e o rácio aplicável aos Cursos EFA (35% desse total, ou 

seja, 650.000 adultos), foi possível estimar o número de anos necessários para que se 

conseguisse certificar todos os adultos, nos termos definidos na INO. 

 

Os quadros seguintes pretendem expressar os dados definidos na metodologia de 

trabalho, partindo dos valores de base do ano de 2009. 

 

Cursos EFA de nível secundário que permitem somente uma certificação escolar 

Tipologia 
Nº de 
Cursos 

% de 
certificação 

escolar 

Nº mínimo de 
adultos/curso 

Adultos 
certificados 

escolar 

Nº máximo de 
referência 

adultos/curso 

Adultos 
certificados 

escolar 

S - tipo A 456 19 20 1.733 30 2.599 

S - tipo B 47 19 20 179 30 268 

S - tipo C 65 19 20 247 30 371 

 

Cursos EFA de nível secundário que permitem somente uma certificação escolar 

Tipologia 
Nº de 
Cursos 

% de 
certificação 

dupla 

Nº mínimo de 
adultos/curso 

Adultos 
certificados 

dupla 

Nº máximo de 
referência 

adultos/curso 

Adultos 
certificados 

dupla 

S - tipo A + Nível 
3 

1008 39 20 7.862 30 11.794 

S - tipo B + Nível 
3 

15 39 20 117 30 176 

S - tipo C + Nível 
3 

50 39 20 390 30 585 
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Como se pode constatar, o número de adultos que se estima poderem vir a ser 

certificados ao nível do Ensino Secundário, por via dos cursos iniciados em 2009, varia 

entre um mínimo de 10.528 e um máximo de 15.792. Destes, a grande maioria dos 

adultos (entre os 8.369 e os 12.554) obtêm ainda uma qualificação profissional de nível 

3. 

 

Retomando a meta referida na INO, ou seja, certificar 350.000 adultos ao nível 

secundário até 2010, é possível projectar, partindo de resultados de certificação 

semelhantes a 2009, quantos anos seriam necessários para alcançar aquela meta. No 

quadro seguinte é expressa a projecção, com base no número de adultos certificados, 

tendo em conta grupos de formação com o mínimo de adultos por curso e o máximo de 

referência que utilizei. 

 

Nº de adultos incluídos 

em Cursos EFA iniciados 

em 2009 e certificados 

(grupos de formação 

com 20 adultos) 

Nº de anos, idênticos 

aos de 2009, 

necessários para 

certificar 350.000, de 

acordo com as metas da 

INO 

Nº de adultos incluídos 

em Cursos EFA iniciados 

em 2009 e certificados 

(grupos de formação 

com 30 adultos) 

Nº de anos, idênticos 

aos de 2009, 

necessários para 

certificar 350.000, de 

acordo com as metas da 

INO 

10.528 33,25 15.792 22,16 

 

Podemos contudo traçar um cenário óptimo, onde todos os adultos que integram um 

Curso EFA obtêm a sua certificação de nível secundário e eventualmente de nível 3 de 

qualificação profissional, para os cursos de dupla certificação. Nesta caso, e tomando, 

por um lado, com referência os Cursos EFA iniciados em 2009, temos os resultados 

abaixo expressos. 

 

Nº de adultos incluídos 

em Cursos EFA iniciados 

em 2009 e 

considerando que todos 

são certificados (grupos 

de formação com 20 

adultos) 

Nº de anos, idênticos 

aos de 2009, 

necessários para 

certificar 350.000, de 

acordo com as metas da 

INO, para uma 

certificação de 100% 

Nº de adultos incluídos 

em Cursos EFA iniciados 

em 2009 e 

considerando que todos 

são certificados (grupos 

de formação com 30 

adultos) 

Nº de anos, idênticos 

aos de 2009, 

necessários para 

certificar 350.000, de 

acordo com as metas da 

INO, para uma 

certificação de 100% 

32.820 10,66 49.230 7,11 
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As metas traçadas na INO parecem assim inalcançáveis, mesmo em cenários de 

excelência, pese embora marque, insiste-se, um esforço ímpar nunca antes feito em 

Portugal pelo menos se atendermos à dimensão quantitativa. 

 

De referir que nos 3.500.000 adultos sem o secundário estão incluídos os 2.600.000 

adultos sem o nível básico, pelo que, para estes, atingir o nível secundário por via dos 

Cursos EFA implica a realização de um Curso de nível básico que confira directamente 

essa certificação e de seguida um de nível secundário. De forma a ser possível uma 

análise comparativa com os dados da INO. 

 

Como conclusão final geral, é possível afirmar que, mesmo envolvendo recursos 

humanos e meios financeiros nunca antes colocados ao serviço da educação e formação 

de adultos em Portugal, as baixas qualificações, escolares e profissionais manter-se-ão 

como um “rótulo” que um número significativo de adultos trarão consigo durante um 

período de tempo significativo. Resta saber se todos aqueles que fizerem ou estão a 

fazer um esforço adicional, por vezes de anos, para aumentar as suas qualificações, vão 

depois usufruir das mais valias que são anunciadas como justificação para o 

investimento que está a ser realizado. Esta é contudo uma reflexão com que pretendo 

fechar o meu Trabalho de Projecto de Mestrado. 
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4. A educação e formação de adultos em Portugal após 2013 – Perspectivas de futuro 

  

Após mais de duas décadas de apoios comunitários e apesar de no final de cada ciclo 

nos interrogarmos sobre a sua possível continuidade, o facto é que nunca como agora 

se colocou tão fortemente a possibilidade de estarmos próximos do fim da ajuda 

financeira comunitária. O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) terminará 

em 2013 e, a confirmar-se que será o último, seguramente que isso se reflectirá no 

actual cenário da educação e formação de adultos em Portugal. Este impacto é tanto 

maior quanto se verificou, por um lado, o reforço no investimento financeiro à 

qualificação dos adultos (activos, recursos humanos), cujo montante ascende a seis mil 

milhões de Euros e por outro um envolvimento ímpar de formandos, formadores e 

consequentemente de entidades formadoras, públicas e privadas, chamadas a este 

“desígnio” nacional de elevar os níveis de qualificação da população adulta. É de crer 

contudo que logo que os fundos comunitários cessem, provavelmente as respostas 

educativas regressam ao sector público, com as escolas e os centros de formação 

profissional do IEFP a assumirem um papel preponderante. Veremos se a “chama” da 

dimensão não-formal ou informal da educação não se transforma numa ténue linha no 

horizonte distante. 

 

A actual abrangência geográfica, não só em termos de ofertas formativas, como 

estruturas onde é possível realizar o reconhecimento dos adquiridos (Centros Novas 

Oportunidades) permite uma proximidade aos adultos a envolver que se estende pelo 

menos ao nível da NUT III, como referi no trabalho empírico, o que vai contribuindo 

para que os adultos se vão familiarizando com respostas de proximidade, mesmo que 

estas estejam concentradas na dimensão formal e estejam essencialmente dirigidas 

para o mercado de trabalho. Este trabalho, mesmo que possa ser descontinuado, por 

via de uma hipotética mudança de políticas educativas e formativas, acarreta uma 

responsabilidade acrescida para os decisores vindouros, pois é de crer que os níveis de 

procura e de exigência da população adulta tenham aumentado, em especial a partir da 

implementação da Iniciativa Novas Oportunidades, em 2005. 

 

De entre as entidades que desenvolvem formação/reconhecimento, as privadas, 

chamadas ao projecto logo desde o início do Projecto S@bER +, serão possivelmente as 
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mais atingidas com o final do financiamento comunitário. Com isto, também as suas 

equipas pedagógicas (que na sua maioria não apresentam vínculo às entidades) verão a 

sua permanência ameaçada pela redução da intervenção das entidades em que 

laboram. Para além do problema de emprego subjacente, existe em acréscimo uma 

forte possibilidade de todo o conhecimento adquirido por estes profissionais deixar de 

ser mobilizado em torno de iniciativas de educação e/ou formação de adultos, dada a 

sua possível dispersão por outras áreas. Quanto às entidades públicas, em particular as 

que detêm a competência de desenvolver actividades educativas e formativas, 

continuarão a fazê-lo, sendo contudo expectável a redefinição das políticas educativas e 

formativas, quanto mais não seja porque Portugal (sobretudo no actual quadro 

financeiro), não estará em condições de assumir a totalidade dos actuais investimentos 

que na área. 

Todavia, parece claro, como tentei, empiricamente dar a conhecer através do trabalho 

centrado nos Cursos EFA iniciados no ano de 2009, que após 2013 (ano de fecho do 

QREN), continuaremos perante um cenário baixas qualificações de nível básico e 

secundário. Se a isto adicionarmos o facto de continuarmos a apresentar uma taxa de 

abandono escolar precoce dos jovens, que, de acordo com CAPUCHA (2009) se situa nos 

36,3%, tomando como referência o ano de 2007, para jovens em idade de cumprir a 

escolaridade à data, então é natural que a questão relativa às baixas qualificações não 

tenha uma resolução próxima. O actual peso (político) dos 3.500.000 adultos activos 

que não terminaram o nível secundário em Portugal (dados do Censos de 2001), parece 

ser demasiado esmagador e expressivo para deixar margem para a educação 

permanente, centrada nos direitos e interesses de cada adulto, respeitando toda a sua 

idiossincrasia, liberto do peso formal, institucional duma sociedade que se move ao 

sabor de desígnios económicos. Porém, libertos dos fundos comunitários, abre-se uma 

janela de oportunidade para intervenções que seguem os princípios da dita educação 

permanente, que, podendo ser mais discreta e localizada (portanto menos “apetecível” 

em termos de agenda política), será igualmente menos institucionalizada e também 

menos dispendiosa. 

 

A intervenção ao nível da educação e formação de adultos coloca-nos cada vez mais na 

rota de uma intervenção holística, porquanto deve ser feita actuando a nível dos 
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adultos de hoje e ainda junto dos jovens de hoje, prevenindo o seu abandono escolar 

precoce. 

 

Em termos de acções, creio que se justificará equacionar a permanência dos Cursos EFA, 

embora o desenvolvimento dos mesmos deva estar mais próximo da sua fórmula inicial, 

onde se preconizavam os percursos individualizados e construídos em torno da 

realidade e motivações do próprio adulto, incorporando a dimensão não-formal da 

educação. Esta premissa deverá implicar uma reflexão sobre o papel dos profissionais 

que trabalham com os adultos. Se todos nós somos (ou devemos ser) agentes de 

mudança estimuladores dos beneficiários finais, dos seus percursos e interesses, então 

porque será que temos por vezes uma atitude tão passiva? Por exemplo, ao ocuparmos 

um determinando lugar num 1º dia de formação (como acabou por acontecer 

genericamente com os que estiveram nas sessões de Mestrado), o mantemos, mesmo 

que nada o obrigue? Como mobilizar agentes que fizeram todo o seu percurso, escolar e 

mesmo profissional sob o bastião da educação formal, assente em conteúdos 

programáticos que eram “dados” por um perito, onde cada professor tem o seu feudo 

próprio e avaliável de forma independente, com testes, notas e avaliações 

quantitativas? Como é que de repente os retiramos do seu escudo protector e os 

colocamos perante o desafio de realizar um EFA à medida, com referenciais genéricos, 

onde as áreas se articulam, onde se pretende a aquisição de competências, com base 

em actividades que os adultos realizam, em que a força motriz e consequentemente o 

resultado da formação está centrado no trabalho que os próprios adultos fazem? Este é 

o grande desafio que quem está num órgão de concepção tem que enfrentar ao 

abordar esta modalidade junto dos vários agentes. Como dizemos que agora deverá 

avaliar competências, ou seja, conteúdos em acção, onde o actor é o objectivo dessa 

avaliação, contínua, contextualizada, observável? O que devem em concreto avaliar? 

O papel das equipas pedagógicas é aqui essencial e começa a justificar-se uma 

especialização, uma carreira própria para todos os que desenvolvam actividade na área 

da educação e formação de adultos. 

 

Considero que este é o momento ideal para repensar a educação e formação de adultos 

em Portugal, o que poderia passar por algumas medidas que passo a expor. 
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Uma primeira medida tem que ver com o lugar da educação e formação de adultos no 

sistema educativo e formativo generalista. A sua autonomia, quer em termos 

conceptuais, quer a nível metodológico e consequentemente de desenvolvimento de 

acções implica estruturas definidas, especializadas, mas onde o trabalho em rede é 

fundamental, sobretudo a manter-se o peso estatal, baseado na intervenção de 2 

Ministérios, o da Educação e o do Trabalho e da Solidariedade Social. 

 

Considero no entanto que, enquanto estivermos sob a “mira” dos relatórios da OCDE e 

outros organismos, onde a nossa posição em termos de habilitações escolares formais 

abaixo da média europeia e da tabela organizada por países, não nos livramos da 

pressão desses números e com isso tendermos a resolver o formal pelo formal. Por esta 

razão, o primeiro investimento, a longo prazo a fazer a nível de educação e formação de 

adultos é investir eficazmente e com qualidade na educação dos jovens, levando a um 

nível residual o abandono escolar e precoce. Residual e solucionável, quiçá mais tarde, 

em sede de educação e formação de adultos. Se conseguirmos equilibrar a relação 

entre os jovens não qualificados que entram depois na fase adulta e as iniciativas EFA, 

então ficará mais espaço e tempo para intervenções de cariz informal ou não-formal, de 

desenvolvimento local, sobretudo por intervenção das ONG, ao mesmo tempo que se 

retira peso à educação formal. Esta situação permitirá devolver ao adulto um direito 

que tem de optar pela dimensão educativa que mais lhe interessa, que tem utilidade e 

significado para si. Este princípio de que o caminho se faz partindo do adulto ou melhor 

dizendo das suas decisões, não pode nem deve excluir o trabalho que as instituições 

fazem de aproximação à comunidade, tentando envolve-las nas suas actividades. 

 

A possibilidade de realizar uma actividade educativa e formativa formal, com vista ao 

aumento das suas qualificações, deverá ser entretanto possível, podendo o adulto optar 

por uma modalidade semelhante aos Cursos EFA originais. Mas a mais valia que decorre 

do actual momento está centrada no número muito significativo de formadores que, 

após 2013, terão adquirido experiência na área EFA. O esforço feito deverá ser tido em 

conta para lançar em todo o país as bases de uma intervenção de EFA sustentada por 

técnicos inseridos numa categoria profissional própria. É possível que se possa assistir a 

uma intervenção diferenciada em função da tipologia de entidades, com o regresso do 

apoio do Estado às instituições públicas que asseguram as políticas educativas e de 
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formação, passando para a esfera privada e de desenvolvimento local (logo, de maior 

proximidade aos adultos), as iniciativas de cariz não formal, centradas nas áreas sociais, 

culturais, de cidadania, entre outras. Existe uma questão crítica que, por mais 

importantes, estruturantes ou abrangentes que sejam as actividades educativas e 

formativas, ciclicamente se abate sobre o país. De facto, as constantes mudanças 

políticas, mesmo que constituam uma evolução positiva, não avaliam os resultados e os 

impactos do ciclo anterior e geralmente implicam um corte com o que foi feito e 

consequentemente um recomeço baseado na ruptura, partindo-se para uma nova 

concepção como se nada tivesse acontecido anteriormente. O facto de as políticas 

educativas e formativas se constituírem também como bandeiras políticas, implicam 

que, durante esse período poderão existir condições para retirar benefício dessa 

priorização, mas tal implica uma maior probabilidade de ruptura abrupta, assim que se 

verifique a alternância que tem sido verificada no país. Mais uma vez aqui os 

formadores e outros profissionais têm um papel central, assegurando o histórico e 

mobilizando saber-fazer essencial. Ao longo dos anos tenho sido por vezes confrontado 

com esta questão, pois em reuniões me dizem “pois, mas há anos atrás diziam outra 

coisa”. O desgaste vai fazendo estragos e é preciso agir. O número nunca antes 

mobilizado de actores confere uma maior responsabilidade a quem decide e por outro 

lado constitui uma matéria-prima que não podemos (ou devemos) desperdiçar. 

Podemos considerar que os formadores são ao mesmo tempo uma peça-chave e um 

factor de risco (pouca formação específica, fora do modelo escolar, pouco envolvimento 

que pode levar ao abandono da área, pouco espaço para a criatividade, reflexão e 

partilha) em que é preciso investir. A retoma do conceito de OLEFA (Organizador Local 

de Educação e Formação de Adultos), vigente no tempo da ANEFA, não numa 

perspectiva de intervenção isolada, mas como génese de práticas educativas e 

formativas que sendo específicas, podem ser partilhadas e divulgadas, é um ponto 

fundamental para sustentar a nível nacional, uma cultura de EFA alargada na sua 

intervenção, diversificada nas suas práticas e de conhecimento comum, potenciando o 

que se faz. O lançamento do Concurso Nacional S@bER + (uma iniciativa que se 

estendeu entre 1999 e 2002) deu a conhecer que em muitos locais afastados dos 

grandes centros, se realizavam práticas, com base em ideias tão válidas como em 

qualquer outro sítio e passíveis de divulgação e replicação nacional, mas que acima de 

tudo encaixam nessas comunidades. É preciso unir, em termos de EFA, o país e é isso 
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que pode dar sustentabilidade efectiva à EFA. É por esta razão que as actividades não-

formais deverão ser a base da EFA, na medida em que sofrem menos as oscilações que 

as grandes medidas, hoje visando o aumento das qualificações, para servir a economia, 

alinhadas da estratégia europeia e suportada financeiramente pela União Europeia. É de 

prever que um país em crise e com o possível fim dos apoios comunitários, possa 

redefinir a política educativa e formativa, reduzindo significativamente os tais seis mil 

milhões de Euros disponibilizados via QREN para EFA. Os próprios países da União 

Europeia deixaram de lado a agressividade das metas impostas inicialmente pela 

Estratégia de Lisboa na abordagem a esta década que agora começa. 

Voltando a Portugal, e dadas as múltiplas experiências, estratégias e políticas adoptadas 

a partir da constituição do Estado Democrático, poderá abrir-se espaço, em termos 

conceptuais e metodológicos para equacionar uma EFA que seja suficientemente 

genérica para lá caberem todos os caminhos, todos os percursos casuisticamente 

considerados ajustados.  

 

Outra questão que deve ser conceptualmente definida prende-se com a própria 

natureza da área, ou seja, no limite educação e formação de adultos pode ser tudo em 

qualquer área. Tal leva-nos a ponderar se centralizamos a educação e formação de 

adultos, criando uma estrutura central, responsável pela divulgação e dinamização de 

actividades de educação e formação de adultos, tutelada por um ou mais Ministérios, 

ou se a diluímos por vários Ministérios em função da centralidade das acções se 

expressarem na área da Saúde, Cultura, Ecologia ou qualquer outra. Pessoalmente, 

gostaria que fossem definidas grandes linhas orientadoras por parte de uma estrutura 

própria, mas que se alargassem as iniciativas, que depois convergiriam de novo em 

termos de boas práticas e partilha, conferindo assim uma cultura, autonomia e 

identidades próprias à educação e formação de adultos. 

Neste cenário, a questão que se pode colocar, é o que fazer aos milhões de adultos sem 

a escolaridade obrigatória, sobretudo agora com a elevação dos 18 anos como limite 

mínimo de permanência no sistema escolar dos nossos jovens. Antes de tudo, há que 

ponderar se a questão deve ser equacionada no actual quadro de actuação europeu. 

Faz sentido falar de educação e formação (profissional) de adultos? 

Analisando o documento orientador aprovado por Bruxelas para a segunda década 

(2010-2020), os objectivos a nível dos adultos continuam centrados na ideia de ALV, 
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onde os adultos têm o dever de procurar aumentar as suas qualificações, viradas para o 

emprego e a sua sustentabilidade, com impactos na economia. 

Será que para determinadas profissões precisamos de um correspondente nível de 

escolarização, nos termos hoje definidos no instrumento de apoio à formação, ou seja, 

o Catálogo Nacional de Qualificações? Será que criamos empregos em função e ao ritmo 

do investimento feito na educação e formação de adultos? 

Não me chocaria se os adultos desempregados tivessem oportunidade de se envolver 

em actividades educativas e/ou formativas. Uma possibilidade seria incluir no Plano 

Nacional de Emprego uma linha de desenvolvimento da EFA relacionada directamente 

com as questões do emprego, ou seja, perspectivar a EFA tendo em conta as 

necessidades a ultrapassar para que os adultos exerçam as suas actividades 

profissionais, garantindo os índices económicos que contribuíssem para o 

desenvolvimento do país e ao mesmo tempo garantissem maior sustentabilidade dos 

postos de trabalho. Esta seria uma linha orientadora para “consumo interno” do 

mercado de trabalho e mobilizada “à medida”, ou seja, em função das suas 

necessidades reais ou das suas perspectivas de evolução. O investimento no aumento 

das qualificações, escolares e profissionais, poderá fazer sentido em sede de emprego, 

ou seja, se tal for entendido como uma mais valia para a sustentabilidade deste, 

nomeadamente tendo em conta as constantes mudanças aí ocorridas. Existe portanto 

uma necessidade que por um lado tenhamos a educação e formação de adultos assente 

numa lógica de inserção e progressão profissional, na qual o investimento que é 

solicitado ao adulto é claramente de âmbito económico, não deixando de ser necessário 

assegurar um interesse mútuo entre o adulto (por via da mais valia que retira do 

aumento das suas qualificações) e a economia do país (através do eventual aumento da 

produtividade, da rentabilidade, do PIB e de todos os outros indicadores). Por outro 

temos a “verdadeira” educação permanente de adultos que é determinada pelas 

vontades de cada adulto. Mas o sucesso desta linha de acção passa inevitavelmente 

pelo envolvimento dos empresários, convocando-os para o aumento das suas 

qualificações (87% das empresas têm menos de 10 trabalhadores), alterando com isso a 

cultura empresarial e servindo de elemento facilitador do envolvimento dos 

trabalhadores que assim não precisam de realizar a sua qualificação à revelia ou sem o 

conhecimento dos empresários. 
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Mas também existem adultos que simplesmente querem aprender mais formalmente 

falando, ou seja, querem “tirar o 9º ano” ou o “tirar 12º ano”, seja porque ficam, como 

por vezes me relatam em visitas de acompanhamento, embaraçados quando os filhos 

os questionam sobre certas matérias que estão a estudar, seja porque estão 

desempregados e resolvem investir na elevação da sua habilitação escolar ou por 

qualquer outra motivação. Para estes, muitos deles com algumas resistências no 

sentido de “voltarem à escola”, uma abordagem diferenciada, individualizada, que 

respeite as suas motivações, que seja próxima das suas experiências de vida e em que a 

sua participação seja central no processo formativo, assume-se como uma verdadeira 

opção. Os Cursos EFA, se pensarmos em toda a lógica subjacente à sua criação e que 

ainda hoje está vertida no modelo conceptual teórico, podem constituir-se como uma 

resposta eficaz. Apesar disso, para todos os adultos que queiram um sistema mais 

escolarizado, e atendendo à necessidade de reforçarmos um sistema efectivamente 

democrático, o ensino recorrente poderia ser uma alternativa. 

 

Existe ainda um conjunto de adultos, cujo número tende a crescer, em Portugal e a nível 

europeu, que fazem parte da chamada 3ª idade e que querem aprender pelo prazer, 

interesse ou curiosidade que tal neles provoca. Para estes, cujo contributo para os 

desígnios económicos já não se coloca, o leque de opções está mais liberto de lógicas 

mercantis, sendo por isso um grupo a partir do qual o crescimento de várias actividades 

de EFA, de carácter voluntário e não formal se pode fazer, quiçá contaminando outros 

sectores e assim contribuindo para que a EFA caminhe no sentido de um conceito de 

educação permanente. 

Mas a intervenção junto dos adultos não pode nem deve ficar refém do modelo escolar 

e dos seus produtos, sob pena de cairmos de novo no paradigma do Modelo Receptivo 

Alfabetizador, onde se alfabetizou aplicando massivamente o modelo escolar infantil na 

expectativa de que a população ficaria alfabetizada com a evolução geracional. 

 

A questão que se pode colocar é se faz sentido questionarmo-nos sobre a razão de 

questionar um rumo que a educação e formação de adultos segue neste momento, 

sobretudo atendendo ao facto de, como já várias vezes referido, se assistir actualmente 

a um investimento ímpar na área. 
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A construção de uma possível resposta implica que nos centremos naquilo nas várias 

iniciativas, ou melhor nos pressupostos que justificam o seu lançamento, sobretudo na 

última década e meia. 

 

De facto, o investimento que tem vindo a ser feito na educação e formação de adultos 

parte do pressuposto de que, ao elevarmos os níveis de qualificação, escolar e 

profissional da população adulta, estamos, não só a contribuir para o crescimento 

económico da comunidade em que os adultos se inserem, como para o aumento da sua 

competitividade, traduzindo-se isso numa elevação da produtividade e do Produto 

Interno Bruto. A nível pessoal é defendido que os adultos que investem com sucesso em 

actividades de cariz educativo/formativo, registam uma melhoria quantitativa e 

qualitativa do emprego, estão mais protegidos contra o desemprego, têm uma maior 

capacidade de adaptação às mudanças que constantemente se verificam na sociedade e 

no mercado de trabalho e conseguem uma maior coesão social cultural, económica, 

ambiental e tecnológica. 

 

Contudo, ao analisarmos o relatório de conjuntura, referente ao primeiro trimestre de 

2010, da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL (2010) Relatório de 

Conjuntura n.º 1º Trimestre de 2010. Disponível em: 

http://relatoriounico.pt/edicoes/relatorios/conjuntura_120.pdf), dá indicadores 

reportados a 2002/2003, podemos constatar que a evolução do PIB está longe de uma 

subida gradual, registando antes grandes oscilações, o mesmo se passando com as 

exportações, num sinal claro de que a correlação que é feita entre investimento em 

educação/formação e crescimento económico não é tão directo e decisivo como se 

alegava. Parece existirem factores de ordem macroeconómica, com epicentro fora de 

Portugal e fora do seu controlo que têm um peso mais determinante, como de resto se 

verificou recentemente com a chamada crise de 2008. Já ao nível das mais valias para os 

adultos, podemos verificar, ainda partindo do referido relatório, que ao contrário do 

que se pressupunha, a taxa de emprego tem vindo a diminuir, enquanto que o 

desemprego segue o sentido contrário, atingindo níveis elevados nos vários níveis de 

habilitação escolar. Outro dado significativo prende-se com o facto de se registar um 

aumento das ofertas de emprego, mas na sua maioria estão concentradas em áreas 
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menos exigentes em termos de qualificações, escolares ou profissionais, como é o caso 

do Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança, dos Manequins, Vendedores e 

Demonstradores, dos Trabalhadores Não Qualificados dos Serviços e Comércio, dos 

Trabalhadores Não Qualificados das Minas e Indústria Transformadora, de Outros 

Operários Artífices e Trabalhadores Similares, dos Operários e Trabalhadores Similares 

da Indústria Extractiva e Construção Civil e ainda dos Trabalhadores Metalurgia 

Metalomecânica e Similares. 

 

Não surpreende então que o número de colocações efectivadas não tenha sofrido 

grande variação, de 2003 até ao presente e que seja claramente inferior à oferta de 

colocações disponíveis. Parece portanto que as ofertas, a procura e as qualificações não 

se ajustam entre si. 

O conceituado economista, Amartya Sen (Prémio Nobel da economia 1998) coloca em 

questão a visão meramente económica do desenvolvimento, assente simplesmente no 

aumento do PIB ou do rendimento real, considerando que o desenvolvimento é 

sustentado por outros factores como são as oportunidades e o espaço de liberdade de 

cada indivíduo para realizar as suas escolhas de vida (PINTO, Nuno Mota (2009). Novos 

desafios à governação democrática: o impacto da crise global e as vantagens da 

democracia. Relações Internacionais, jun. 2009, no.22, p.27-34. Disponível em 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/ri/n22/n22a03.pdf). 

Segundo este investigador, o que importa portanto, são as “capabilidades” (conjunto 

dos funcionamentos humanos disponíveis a um indivíduo, quer deles faça uso ou não) 

reais de cada indivíduo, que permitem uma real liberdade de escolha em todos os 

momentos da vida, garantindo assim a possibilidade de desenvolvimento pessoal. O 

bem-estar e a liberdade não resultam da existência de diferentes opções, mas da 

possibilidade real de escolher entre essas opções. 

Uma nota final para referir que a educação e formação de adultos, qualquer que seja a 

abordagem que possamos realizar, independentemente da sua dimensão ou modelo 

subjacente, tem sempre nos adultos um impacto único, intransmissível e irrepetível que 

torna a função de todos os que trabalham na área ainda mais aliciante e de maior 

responsabilidade e potencialmente geradora de uma mudança junto da população 
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adulta que deve ser por este desejada, útil, reconhecida e identificada com as suas 

motivações, expectativas e interesses. 
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5. Conclusão 

 

Ao reflectir sobre este ano que tão rapidamente se esgotou, percebo que este 

profissional que do teclado envia sinais para o texto virtualmente colocado no monitor, 

na esperança de que no final eles se transformem em algo compreensível, é agora em 

ser mais completo. Quando tomei a decisão de avançar para este desafio, resolvi munir-

me de documentação e ir para férias (as de 2009!) com a vontade de ir lendo e 

colocando no papel umas ideias sobre o que gostaria de fazer. De facto, consegui fazer 

esse trabalho, mas dele apenas aproveitei alguns textos para compor a parte teórica, 

pois é para mim agora visível que quem como eu percorre um caminho, mesmo que 

longo, motivante e envolvente, como o que fiz até ao momento, dentro das quatro 

paredes de um organismo público, o que lemos, vemos, falamos e ouvimos está 

fortemente impregnado de um cariz institucional. Isso não representa nenhum mal, 

nem se constitui como algo negativo, bem pelo contrário, pois devo admitir que tenho 

muito orgulho de representar o Estado Português, tentando contribuir para que a 

minha acção traga benefícios para a população adulta. 

 

Mas, ao chegar às sessões (ou encontros, termos que considero mais adequados que 

“aulas”), desde logo percebi que o lado institucional, de políticas educativas e de 

formação profissional que eu conhecia, por via de minha actividade profissional, tinham 

outra face, ou antes, faltava-lhe o agora tão na moda “efeito do contraditório”. 

 

O contacto com os nossos Orientadores de Mestrado (e com as outras personalidades 

que integraram e enriqueceram as sessões), a leitura de livros e artigos de 

autores/investigadores da área e o diálogo com os restantes colegas de Mestrado, 

permitiram-me conhecer outras perspectivas e pontos de vista que me levam hoje, um 

ano depois, a questionar o que para mim antes era inquestionável, bem como conseguir 

“ler nas entrelinhas”, quando antes nem sequer sabia que elas existiam. A própria 

análise de notícias que leio ou oiço é agora mais “irrequieta”, pois coloco mais 

questões, o que me torna mais reactivo. 

 

O conhecimento que agora tenho da educação e formação de adultos, no mundo e em 

Portugal, é agora mais sistematizado e mais profundo e esse facto constitui-se como 
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uma mais valia que posso transportar para a minha vida profissional, no sentido de me 

tornar um agente de mudança mais dinâmico e eficaz. 

 

Não posso deixar de referir um momento trabalhoso mas fascinante como o escrever a 

minha biografia, porquanto, ao passar para o papel determinadas situações vivenciadas, 

faz-se um “click” sobre o porquê de certas coisas que dizemos ou fazemos quase 

maquinalmente. A escrita permite-nos um melhor conhecimento de nós próprios e é 

assim um precioso auxílio numa possível futura tomada de decisões profissionais. 

Finalmente, estar no papel de “adulto”, como aquele que se pede, por exemplo, a quem 

realiza um processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, faz-

nos tomar o pulso às dificuldades do mesmo, o que aumenta a capacidade de 

compreensão e conhecimento dos adultos. 

 

De referir ainda que a expectativa que tinha inicialmente de entrar num processo 

verdadeiramente formativo que me permitisse evoluir também ao nível do que faço e 

como o faço quotidianamente, foi amplamente ultrapassada, não só pelos temas e sua 

pertinência, como pelo modo como foi organizado todo o trabalho agora apresentado. 
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NUTS III – NORTE 
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Os Cursos EFA de dupla certificação, mais concretamente os B3 + Nível 2 e S – Tipo A + 
Nível 3 são os dominantes, representando 40 e 38%, respectivamente. A tipologia S – 

Tipo A é terceira mais significativa com uma percentagem de 12%. Quanto aos 
formadores, os que asseguram formações de nível secundário são em maior número. 
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A implementação de Cursos EFA no Alto Trás-os-Montes mantém a mesma 
representatividade que na NUT II do Minho-Lima, com a tipologia B3 + Nível 2 a 
envolver 38% dos Cursos EFA, a S – Tipo A + Nível 3 a ocupar 35% e a S – Tipo A 
reflectindo 13% do total. Os formadores com habilitações de nível secundário por área 
de competência-chave praticamente duplicam, em relação aos de nível básico. 
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Gráfico 5 
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A distribuição do Cursos EFA na NUT III do Cávado reflecte a tendência geral de maior 
incidência nos cursos de dupla certificação, com a tipologia S – Tipo A + Nível 3 
representando 38% dos 185 cursos e a tipologia B3 + Nível 2 pesando 32%. Ainda com 
algum peso temos a tipologia S – Tipo A com 12%. A presença de formadores de nível 
secundário em número que excede o dobro dos de nível básico é uma consequência 
desta maior incidência de cursos que visam a conclusão no nível secundário. A presença 
em maior número dos formadores que asseguram os cursos de nível secundário reflecte 
a maior representatividade destes. 
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Na NUT III do Ave, a dominância em termos de Cursos EFA iniciados em 2009 vai para os 
de nível secundário, com a tipologia S – Tipo A + Nível 3 a abranger 36% e a S – Tipo A 
22%. Quanto aos cursos de nível básico, a maior incidência vai neste caso para a 
tipologia B3, com 16%, seguindo-se a B3 + Nível 2 com 14%. Os formadores seguem a 
mesma tendência, com a maior percentagem de implementação de cursos de nível 
secundário, pelo que os formadores que asseguram este estão em maior número. 
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Na NUT III do Tâmega, a predominância em termos de Cursos EFA iniciados em 2009 vai 
claramente para a tipologia S – Tipo A, com 32% do total de 124 cursos, seguindo-se a 
tipologia B3 + Nível 2 com 22%, só depois se situando a tipologia S – Tipo A + Nível 3, 
com 18% e finalmente, se entre as mais representativas, a tipologia B3, a que coube 
16% do total. Nos formadores, mantém a tendência dominante ao nível do secundário. 
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A tendência dominante dos Cursos EFA de dupla certificação mantém-se na NUT II do 
Douro, embora a maior fatia vá para a tipologia B3 + Nível 2 (29%), seguida da S – Tipo A 

+ Nível 3 (26%), reforçada ainda tipologia B2+B3 + Nível 2, com 20%. É ainda algo 
significativo a incidência da tipologia S – Tipo A, com 13% do total de 76 cursos. Quanto 
aos formadores, a maior presença dos que desenvolvem Cursos EFA de nível secundário 
explica-se pela conjugação de dois factores, a saber, o facto de a maior parte dos cursos 
de nível secundário estarem associados à Tipologia A e a esses corresponder a 
intervenção de pelo menos 2 formadores por área de competência-chave. 
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Na NUT III do Grande Porto, a tendência nacional reflecte-se, com a tipologia S – Tipo A 

+ Nível 3 a registar 38% do total de 354 cursos iniciados em 2009 e a tipologia B3 + Nível 

2 a representar 27%. Ainda com alguma representatividade está a tipologia S – Tipo A 
com 11%. O esforço ao nível dos formadores segue a maior representatividade global, 
ou seja, estão envolvidos mais formadores de nível secundário. 
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Finalmente, na NUT II de Entre Douro e Vouga, mantém-se a tendência nacional, com a 
tipologia S – Tipo A + Nível 3 a representar 31 e 28%, respectivamente. A tipologia S – 

Tipo A é a  terceira mais representativa, ascendendo aos 17%.Nos 
formadores mantém-se a dominância dos que asseguram Cursos EFA de nível 
secundário. A maior incidência de formadores de nível secundário (que quase duplicam 
em relação aos de nível básico alinha com a tendência verificada ao nível da distribuição 
de cursos). 
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NUTS III - CENTRO 
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Na NUT III do Baixo Vouga, a maioria dos Cursos EFA iniciados em 2009 são de dupla 
certificação, com a tipologia S – Tipo A + Nível 3 a representar 34% do total de 122 
cursos e a tipologia B3 + Nível 2 a incluir 16%. É ainda significativa a presença de 12% de 
cursos S – Tipo A. A presença de formadores de nível secundário mantém-se dominante. 
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Na NUT III de Dão-Lafões verifica-se a particularidade de a tipologia mais implementada 
no terreno ser a de tipo B2 (27%), seguida da S – Tipo A (17%) e B3 (15%). É ainda de 
registar a presença dos cursos B3 + Nível 2 (11%) e S – Tipo A + Nível 3 (10%). Face a 
esta distribuição, os formadores do básico e do secundário apresentam em número 
equilibrado. 
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Pese embora a pouca representatividade em termos quantitativos de Cursos EFA na 
NUT III da Beira Interior Norte, a dominância segue o padrão mais comum, ou seja, 48% 
dos curso são da tipologia S – Tipo A + Nível 3 e 35% são cursos B3 + Nível 2. 
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Na NUT III da Serra da Estrela, a dominância habitual mantém-se, com a tipologia S – 

Tipo A + Nível 3 a atingir os 46% e a tipologia B3 + Nível 2 a representar 38%. Nos 
formadores regista-se uma presença claramente superior dos formadores de nível 
secundário. 
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Também aqui na NUT III do Baixo Mondego, a dominância habitual mantém-se, com a 
tipologia S – Tipo A + Nível 3 a atingir os 44% e a tipologia B3 + Nível 2 a representar 
37%. Nos formadores regista-se uma presença claramente superior dos formadores de 
nível secundário. 
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Na NUT II do Pinhal Interior Norte a maioria dos cursos (54%) são S – Tipo A + Nível 3, 
com os cursos B2+B3 + Nível 2 a situarem-se nos 32%. O número de formadores das 
áreas de competência-chave do nível secundário praticamente triplica, face aos de nível 
básico. 

 
 

Cursos EFA iniciados em 2009 - NUT III (Pinhal Interior Norte)

0

5

10

15

20

25

12 3 1 20 1

B2+B3 + Nível 2 B3 + Nível 2 S - tipo A S - tipo A + Nível 3 S - tipo B + Nível 3

Total de formadores em 2009 por área de intervenção e NUT III (Pinhal Interior Norte)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

15 15 15 15 15 15 43 43 43 22 22

CE LC MV TIC LE - Básico
Mediador - 

Básico
CP STC CLC

LE - 

Secundário

Mediador - 

Secundário



 

 
Gráfico 29 

 
 

Gráfico 30 

 
 
 

Na NUT III da Cova da Beira existe uma clara dominância dos cursos de nível secundário, 
com a tipologia S – Tipo A + Nível 3 a representar 54% do total de cursos e S – Tipo A a 
atingir os 13%. Como corolário desta situação, o número de formadores e mediadores 
que asseguram os cursos de nível secundário são em número muito superior aos do 
básico. 
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Na NUT III da Beira Interior Sul, a maioria dos Cursos EFA iniciados em 2009 são da 
tipologia S – Tipo A + Nível 3 (55%), sendo ainda de referir que 23% são da tipologia B3 + 

Nível 2 e 10% da B2+B3 + Nível 2, ou seja, 88% dos cursos conduzem à dupla 
certificação, escolar e profissional. Os formadores e mediadores mantêm a tendência 
dominante ao nível do secundário. 
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Na NUT III do Pinhal Litoral os Cursos EFA de dupla certificação predominam, com a 
tipologia S – Tipo A + Nível 3 a representar 52% do total de cursos, seguido da tipologia 
B3 + Nível 2 (com 21%) e da B2+B3 + Nível 2, com 11%. Os formadores e mediadores 
mantêm a tendência dominante ao nível do secundário. 
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Na NUT III do Pinhal Interior Sul, apenas iniciou em 2009 um Curso EFA, este da 
tipologia S – Tipo A + Nível 3. 

 
 

Cursos EFA iniciados em 2009 - NUT III (Pinhal Interior Sul)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

S - tipo A 1

1

Total de formadores em 2009 por área de intervenção e NUT III (Pinhal Interior Sul)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2 2 2 1 1

CP STC CLC LE - Secundário Mediador - Secundário



 

 
Gráfico 37 

 
 

Gráfico 38 

 
 
 

Na NUT III do Médio Tejo, regista-se um equilíbrio entre as 3 tipologias mais 
representativas, com a S – Tipo A + Nível 3 e S – Tipo A a atingir os 25% e a B3 + Nível 2 
incluindo 24% do total de cursos. Os formadores e mediadores mantêm a tendência 
dominante ao nível do secundário. 
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Na NUT III do Oeste, o destaque vai para os cursos de nível secundário, com a S – Tipo A 

+ Nível 3 a representar 44% e a S – Tipo A, 25%. Os formadores e mediadores de nível 
secundário são claramente em maior número. 
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Na NUT III da Grande Lisboa, as tipologias S – Tipo A + Nível 3 (33%), a S – Tipo A e B3 + 

Nível 2 (ambos com 17%) e B3 (10%) são as mais representativas. Formadores e 
mediadores que intervêm nos cursos de nível secundário mantêm-se dominantes. 
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Na NUT III da Península de Setúbal, a distribuição de Cursos EFA pelas tipologias S – Tipo 

A + Nível 3 (38%), a S – Tipo A (17%), B3 + Nível 2 (14%) e B3 (13%) são as mais 
representativas. Formadores e mediadores que intervêm nos cursos de nível secundário 
mantêm-se dominantes. 
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NUTS III – ALENTEJO 
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Na NUT III da Lezíria do Tejo, merecem referência as tipologias S – Tipo A + Nível 3 
(34%), a S – Tipo A (25%) e B3 + Nível 2 (15%). Formadores e mediadores que intervêm 
nos cursos de nível secundário mantêm-se dominantes. 
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Na NUT III do Alto Alentejo, 31% dos Cursos EFA são da tipologia B3 + Nível 2, 29% da S 

– Tipo A + Nível 3 e 22% da S – Tipo A. Estão envolvidos cerca do dobro dos formadores 
de nível secundário, face aos de nível básico. 
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Na NUT III do Alentejo Central, predominam os Cursos EFA de nível secundário, 
nomeadamente das tipologias S – Tipo A + Nível 3 e S – Tipo A, representando 30% cada 
uma, sendo ainda de referir que 18% do total de cursos são da tipologia B3 + Nível 2. Os 
formadores e mediadores de nível secundário são, em consequência da distribuição de 
cursos, dominantes. 
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Na NUT II da Alentejo Litoral, a tipologia mais representativa é a S – Tipo A + Nível 3, 
com 46% do total de cursos, merecendo ainda referência as tipologias S – Tipo A e B3 + 

Nível 2., representando 17% cada uma e S – Tipo C + Nível 3 com 10%. Os formadores e 
mediadores que asseguram os cursos de nível secundário estão em clara maioria. 
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Na NUT III do Baixo Alentejo, 45% dos Cursos EFA iniciados em 2009 são da tipologia S – 

Tipo A + Nível 3, 31% da B3 + Nível 2 e 17% da S – Tipo A. Os formadores e mediadores 
de nível secundário mantêm o seu ascendente em relação aos do básico. 
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NUTS III - ALGARVE 
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Na NUT III do Algarve metade dos cursos são tipologia S – Tipo A + Nível 3, 23% da B3 + 

Nível 2 e 14% da S – Tipo A. Os formadores e mediadores que desenvolvem curso de 
nível secundário são em número significativamente superior. 
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