
Instrumentos e Marcas de Referência – Programa Novas Oportunidades 
 
 
“É neste quadro que se procurará atingir o objectivo estratégico da política integrada de 

emprego para 2005-2008, “ Promoção do emprego, a melhoria da qualidade e da 

produtividade do trabalho e o reforço da coesão social e territorial” (LDI 17). Foi também 

neste quadro que se elegeram as grandes prioridades globais para este domínio, cuja 

resposta vai de encontro às Recomendações emanadas do Conselho em 

2004: 

• PG 1 – Reforçar a educação e qualificação dos portugueses, garantindo a qualificação 

das novas gerações para as exigências do espaço europeu, combatendo o insucesso escolar e 

a saída precoce do sistema educativo, enraizando uma cultura de avaliação, aumentando a 

qualidade do ensino e assegurando a plena integração e qualificação das instituições do ensino 

superior nacionais no espaço europeu. Promoção de uma cultura de ALV assente num novo 

modelo de educação/formação que, tendo em conta a necessária dinamização da sociedade 

do conhecimento e a generalização das TIC, reduza as desigualdades e estrangulamentos no 

mercado de trabalho, assegure uma política de qualificação intergeracional, respondendo em 

simultâneo à necessidade de reforçar a capacidade de inovar, o que passa por reforçar na 

sociedade que emerge a cultura científica e tecnológica da população no quadro dum 

desenvolvimento cultural sustentado (LDI 23 e 24). Responde às recomendações do eixo 

“Desenvolvimento do capital humano e da ALV”.” 
Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego -2005-2008, Outubro de 2005, p. 34 

 

são fixadas as seguintes grandes metas quantificadas: 

• Tornar obrigatória a frequência de ensino ou formação profissional para todos os jovens até 

aos 18 anos até 2009 (PG 4); 

• Aumentar a proporção de jovens de 22 anos com o ensino secundário superior, de 49% em 

2004, para 65% em 2010 (PG 4); 

• Abranger 650 mil jovens em cursos técnicos e profissionais de nível secundário até 2010, 

prevendo-se abranger 365 mil até 2008; 

• Qualificar 1 milhão de activos até 2010, dos quais 435 mil até 2008, através de cursos de 

educação e formação ou do reconhecimento, validação e certificação de competências (PG 4);  

• Expandir a Rede de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências de modo a atingir 300 Centros em 2008 e 500 em 2010 (PG 4); 
Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego -2005-2008, Outubro de 2005, p. 35 

 

“Medida 7 – Iniciativa Novas Oportunidades. Pretende-se fazer do 12º ano o referencial 
mínimo de formação para todos os jovens, apostando, no caso dos jovens, no reforço do 

ensino profissionalizante de dupla certificação e, nos adultos, na expansão da oferta de Cursos 

de Educação e Formação e no alargamento do Sistema de RVCC. Complementarmente, a 

Iniciativa define um conjunto de acções dirigidas a aspectos organizativos e de funcionamento 

dos sistemas de educação e formação, nas vertentes relacionadas com regulação estratégica 



das ofertas e da rede de equipamentos, da qualidade da formação, da organização dos 

currículos e do financiamento, entre outras. Pretende-se promover a elevação da qualificação 

da população; diversificação das estratégias de educação e formação como principal recurso 

de combate à saída precoce do sistema educativo e ao insucesso escolar valorizando, 

sobretudo, as vias profissionalizantes com dupla certificação; reforço da integração dos 

sistemas de educação e formação, promovendo a eficiência e a legibilidade das respostas 

existentes e melhorias ao nível dos elementos organizativos e de funcionamento dos sistemas. 

Com esta medida pretende-se em concreto, atingir os seguintes resultados, em função 
dos grupos etários abrangidos: (i) Jovens: Fazer do 12º ano o referencial mínimo de 

escolaridade para todos os jovens; colocar metade dos jovens do ensino secundário em cursos 

tecnológicos e profissionais, atingindo 145.000 vagas até 2010 e um total de 650.000 jovens 

abrangidos; aumentar para 27.500 as vagas de natureza profissionalizante ao nível do 9º ano; 

(ii) Adultos: qualificar um milhão de activos até 2010; alargar o referencial de competências-

chave aplicado no sistema RVCC ao 12º ano; triplicar a oferta de cursos técnicos e 

profissionais para a educação e formação de adultos, atingindo em 2010, 107.000 vagas (65 

mil ao nível do 12º ano e 42 mil do 9º ano) e cerca de 350 mil adultos; criação de 400 novos 

Centros de Reconhecimento, validação e certificação de competências até 2010, abrangendo 

cerca de 650 mil activos.” 
Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego -2005-2008, Outubro de 2005, p. 36 

 

“The last few years have in fact witnessed a number of cooperative inter-institutional initiatives 

designed to deepen the coherence and integration of the education and training policies, as well 

as to diversify and upgrade the opportunities that exist in this area and the recognition, 

validation and certification of non-formal or informal competencies from an overall lifelong 

learning perspective. The new government’s Programme confirms and further develops this 

option. Among the main reforms and initiatives that have been undertaken, the following warrant 

particular mention: (…)  

“c)The new government’s Programme, which was presented to the Portuguese Parliament in 

March 2005, proposes to “extend fundamental education to the end of secondary level 

education or training and to incorporate therein every person of the applicable age group” by 

2009. This will mean “ensuring that all persons under the age of 18, including all those who are 

already working, pursue academic or vocational training paths”. This new way of looking at 

secondary level education and training – as the final stage of “fundamental education” – will 

certainly have repercussions on the definition of the basic competencies that everyone must 

acquire at each stage of his/her scholastic and/or training path, including the fact that those 

competencies must be such as to sustain lifelong learning practises. Lastly, we should note that 

the new offers of education and training opportunities targeted at poorly qualified adults are put 

together on the basis of a “Framework of Reference for Key Competencies for Adult Education 

and Training”, which is itself organised into four key areas. These follow the principle of 

increasing complexity and are all considered necessary to the training of any citizen in today’s 



world: language and communication; information and communication technologies; 

mathematics for life; and citizenship and employability.” 
Portugal - NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE “EDUCATION AND TRAINING 2010” WORK 

PROGRAMME, 2005, p. 16 

 

“d) the recognition and validation of non-formal and informal learning. The National Competency 

Recognition, Validation and Certification System (RVCC System), which is targeted at adults 

(18 years old or more) who have not completed compulsory education, was implemented in 

2000 under the joint oversight of the Ministries of Education and Labour, but is now under the 

sole authority of the Ministry of Education. It constitutes a way of offering every citizen 

(particularly adults with lower levels of academic and professional qualifications) an opportunity 

for the recognition, validation and certification of the competencies and knowledge which they 

have gradually, non-formally or informally acquired in the most varied contexts over the course 

of their life-paths. This System will thus promote and facilitate new education and training paths 

and promote the (re)construction of significant personal and professional projects. At the 

national level we have an operational network of 93 Centres (April 2005) that are accredited by 

the Ministry of Education and are already providing this service. Under the terms of the new 

government’s Programme these processes will progressively be extended to the secondary 

education level by 2009.” 
Portugal - NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE “EDUCATION AND TRAINING 2010” WORK 

PROGRAMME, 2005, p. 17 

 

 

“[j) Policies in favour of older workers and citizens] “the “EFA [Adult Education and Training] 

Courses”, which constitute an integrated education and training opportunity with dual academic 

and vocational qualification and are targeted at adults (aged 18 or over) who have not 

completed nine years of compulsory education, have no professional qualifications, may be 

employed or unemployed, and are registered at Job Centres or forwarded by other bodies;” 
Portugal - NATIONAL REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE “EDUCATION AND TRAINING 2010” WORK 

PROGRAMME, 2005, p. 22 

 

“O sucesso da implementação de um “Programa Nacional de Reformas” implica, para além 

da boa qualidade das políticas e das medidas, um modelo adequado de governance e um 

envolvimento participativo dos actores sociais e empresariais e da sociedade civil em geral. O 

modelo de governance adoptado pelo Governo Português, baseando a elaboração e a 

monitorização do programa numa rede de pontos focais suportada por uma plataforma de 

trabalho colaborativo e por uma plataforma de monitorização, demonstrou ser uma solução 

adequada, que elevou os graus de compromisso sectorial com a execução das medidas e 

evidenciou preventivamente eventuais atrasos específicos. (…) Além da reunião de 

acompanhamento com a delegação da União Europeia, em que participaram os parceiros 

sociais, realizaram-se reuniões de avaliação e acompanhamento com os diversos membros do 

Conselho Permanente de Concertação Social, com o Plenário do Conselho Económico e Social 



e com o Plenário do Conselho Nacional para o Desenvolvimento Sustentável. Realizaram-se 

desde Setembro 2005 mais de 300 audições e sessões de esclarecimento em universidades, 

empresas, municípios e associações, tendo o Gabinete CNELPT, directamente ou através dos 

Pontos Focais dos Ministérios, participado na maioria destes eventos.” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 1º ano de execução, Outubro de 2006, p. 7 

 

“A finalização do QREN e dos Programas Operacionais está articulada com os 

correspondentes normativos comunitários – e especialmente condicionada pelos 

Regulamentos pertinentes que, designadamente, determinam que a respectiva apresentação à 

Comissão Europeia não possa ter lugar antes do estabelecimento formal das Orientações 

Estratégicas Comunitárias para a Coesão.” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 1º ano de execução, Outubro de 2006, p. 10 

 

 

“O Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências permite que 

cada adulto, maior de 18 anos, possa solicitar o reconhecimento, a validação e a certificação 

dos conhecimentos (escolares, profissionais e outros) que adquiriu em diferentes situações de 

vida (pessoal, social e profissional), para efeitos de atribuição de um certificado de habilitações 

escolares. Apresentando-se como uma medida integrada na Iniciativa Novas Oportunidades, 

com contributos relevantes para atingir os objectivos de certificação de activos, através de 

processos de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências escolares e 

profissionais, alargamento da Rede de Centros de RVCC (Centros Novas Oportunidades), 

atinge já resultados significativos: 

- 98 Centros RVCC existentes no início de 2006 

- 174 Centros já criados em 2006” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 1º ano de execução, Outubro de 2006, p. 32 

 

“Neste sentido, encontram-se definidos três grandes objectivos a cumprir até 2010: 

• Fazer do 12º ano o referencial mínimo de formação para todos; 

• Colocar 50% dos jovens do ensino secundário em percursos formativos de dupla 

certificação; 

• Qualificar 1 milhão de activos, priorizando os desempregados, através da dupla via do 

reconhecimento de competências e da formação de dupla certificação (escolar e profissional). 

A execução da Iniciativa Novas Oportunidades, detém já um grau de execução superior ao 

previsto para 2006 em várias das suas medidas, sendo de referir alguns dados já disponíveis, 

referentes à execução da Iniciativa em 2006: 

No que respeita primeira vertente, atrás referida: 

• Tomadas medidas para o alargamento e diversificação da oferta educativa e formativa, tendo 

sido aumentado o número de turmas de cursos profissionais em escolas secundárias oficiais 

(de 73 no ano lectivo 2005/2006 para 560 em 2006/2007), tendo o número de alunos 



matriculados pela primeira vez quase duplicado (12000 para 23000, nos ensinos oficial e 

particular); 

• Cursos de Educação e Formação de nível básico, registando-se um aumento assinalável no 

número de alunos matriculados (de 12265 no ano lectivo 2005/2006 para 23149 no corrente 

ano lectivo). 

• As vagas para jovens em cursos de dupla certificação elevavam-se a 120.000 (das quais 

12.200 em cursos profissionalizantes – mais do que duplica o objectivo definido para este ano); 

Estes indicadores evidenciam que o esforço realizado contribuirá certamente para a redução 

do abandono e do insucesso escolares.” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 1º ano de execução, Outubro de 2006, p. 35 

 

“No que toca à segunda vertente – reconquistar a população adulta para a formação: 

• Tomadas medidas no sentido de garantir o aumento do número de alunos matriculados em 

cursos de educação e formação de adultos (cursos EFA), através da substituição gradual do 

ensino recorrente pelos cursos EFA, com o alargamento da realização de Cursos EFA em 

horário pós-laboral e o aumento das vagas em 4.500 (número relativo apenas às vagas no 

âmbito do IEFP) ; 

• Dados passos significativos no tocante ao reconhecimento de competências adquiridas pela 

população adulta. Assim,foi alargada a rede de centros RVCC (Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências): no início de 2006 existiam 98 centros RVCC, designados 

entretanto Centros Novas Oportunidades. Durante 2006 foram criados mais 174 novos centros, 

passando a existir em toda rede de Centros de Formação Profissional de Gestão Directa e 

Participada do IEFP e a estar integrados em diversas escolas secundárias da rede pública, 

estando já em funcionamento um total de 197 Centros Novas Oportunidades; O número de 

adultos certificados ascendia, em Julho de 2006, a cerca de 55000. 

• Foram celebrados cerca de 170 acordos com empresas, associações empresarias, 

Municípios e outras entidades, para a qualificação dos seus activos, envolvendo 346 empresas 

e 24 autarquias locais, que previsivelmente abrangerão cerca de 35.000 trabalhadores. 

A publicação do Guia de Acesso ao Secundário, no qual se reúne toda a oferta educativa e 

formativa de nível secundário para jovens e adultos, contribuiu para a indução da procura de 

cursos de dupla certificação. É um instrumento fundamental de apoio à orientação escolar e 

profissional, possibilitando escolhas mais informadas, diversificadas e adequadas. No quadro 

desta Iniciativa, a actuação dos Centros RVCC pode ser considerada como prática inovadora, 

bem como as parcerias e protocolos entre Ministérios, através, nomeadamente, da criação e 

disponibilização de um referencial de qualificações (catálogo de referenciais profissionais e de 

formação) e da utilização comum de espaços existentes.” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 1º ano de execução, Outubro de 2006, p. 36 

 

“2.1. Criação de sistemas e de quadros nacionais de qualificação (em sintonia com o 
Quadro Europeu de Qualificações) e eliminação dos obstáculos existentes entre níveis e 
sistemas  



“ A execução da Iniciativa tem superado as metas definidas, nomeadamente no que diz 

respeito aos jovens, ao nível da oferta de dupla certificação (120.000 abrangidos em 2006), 

para o que contribuiu decisivamente a aposta no ensino profissional (560 turmas e 23.500 

alunos em 2006/07 face a 73 turmas e 12.000 alunos no ano anterior) e também o alargamento 

dos cursos de educação e de formação de jovens. Quanto aos adultos, foram promovidas as 

oportunidades de ALV através da oferta de cursos EFA (20.000 abrangidos) e alargado o 

horário pós-laboral.” 
Relatório Nacional de Progresso – Programa de Trabalho Educação e Trabalho 2010, Junho de 2010, p. 5 

 

“3.1.1 Governança e liderança das instituições de educação e de formação (reformas 

administrativas e organizativas, medidas promotoras de autonomia e responsabilização, 

iniciativas públicas e prrivadas) O Acordo para a Reforma da Formação Profissional constitui 

um passo decisivo para a melhoria do sistema de educação e formação profissional em 

Portugal, fomentando o envolvimento dos Parceiros Sociais na dinamização da negociação 

colectiva sobre a formação profissional. Acresce neste âmbito a reforma do Sistema Nacional 

de Certificação Profissional que cria o Sistema Nacional de Qualificações e o Sistema de 

Regulação de Acesso a Profissões e confere prioridade à revisão, no mesmo período, das 

prioridades e modelo de financiamento da formação profissional de modo a concentrar o 

financiamento em dispositivos e modalidades de formação que traduzam referenciais elevados 

para a modernização empresarial, inscritos no Catálogo Nacional de Qualificações, com 

carácter de dupla certificação e num contexto de ALV.” 
Relatório Nacional de Progresso – Programa de Trabalho Educação e Trabalho 2010, Junho de 2010, p. 6 

 
“A.1 Novas oportunidades qualificantes para os jovens 

Neste eixo de intervenção, o desafio é fazer do 12º ano o referencial mínimo de escolaridade 

para todos. Apostando na diversificação, reforço e valorização dos percursos profissionalmente 

qualificantes, com dupla certificação, o objectivo é colocar metade dos jovens do ensino 

secundário em cursos profissionalmente qualificantes até 2010, invertendo assim a tendência 

do aumento do número de jovens que não conclui o ensino secundário e melhorando o nível de 

inserção qualificada no mundo do trabalho. Constituem metas a atingir neste eixo: 

Abranger mais de 650.000 jovens até 2010 em cursos de dupla certificação ao nível do 12.º 

ano de escolaridade. Esta meta, representando um crescimento acumulado de 100.000 vagas, 

permitirá que em 2010 o número de jovens abrangidos pelas vias profissionalizantes 

corresponda a metade do total de jovens a frequentar o ensino secundário. (Quadro 3.1). Este 

crescimento das ofertas deverá ser realizado através das redes dos Ministérios da Educação e 

do Trabalho e da Solidariedade Social, bem como das redes de operadores privados de 

educação e formação. 

Garantir que, até 2010, seja proporcionado a todos os jovens em risco de abandonar o 

sistema de ensino sem cumprir a escolaridade obrigatória a integração em vias 

profissionalizantes que permitam concluir o 9º ano de escolaridade. (Quadro 



3.2) 

Alargar o Ensino Profissional às escolas secundárias integradas na rede pública de 

estabelecimentos de ensino. Em 2010, todas as escolas secundárias públicas deverão integrar 

na sua oferta cursos profissionais.” 
Relatório Nacional de Progresso – Programa de Trabalho Educação e Trabalho 2010, Junho de 2010, p. 15 

 

“A.2 – Novas oportunidades qualificantes para os adultos 

O segundo eixo de intervenção da Iniciativa Novas Oportunidades tem como objectivo central a 

melhoria dos níveis de qualificação de base da população adulta (indivíduos com mais de 18 

anos) que não concluíram o 9º ano de escolaridade ou o ensino secundário. A criação de um 

sistema de recuperação efectiva dos níveis de qualificação da população adulta exige a 

mobilização, adaptação e reforço dos vários instrumentos disponíveis. Destacam-se em 

particular o reconhecimento, validação e certificação de competências adquiridas – que deverá 

constituir a ‘porta de entrada’ para a formação de adultos - e a oferta de formação 

profissionalizante dirigida a adultos pouco escolarizados. O reconhecimento das competências 

adquiridas ao longo da vida em contextos não formais e informais de aprendizagem constitui 

não só um importante mecanismo de reforço da auto-estima individual e de justiça social, mas 

também um recurso fundamental para promover a integração dos adultos em novos processos 

de aprendizagem de carácter formal. O reconhecimento das competências adquiridas permite, 

a nível colectivo, estruturar percursos de formação complementares ajustados caso-a-caso. 

Ainda com maior importância, induz o reconhecimento individual da capacidade de aprender, o 

que constitui o principal mote para a adopção de posturas pró activas face à procura de novas 

qualificações. A consolidação e expansão dos dispositivos de reconhecimento e validação de 

competências é pois um recurso essencial para o desenvolvimento do país. Relativamente às 

ofertas de educação e formação profissionalizante dirigidas a adultos pouco escolarizados, a 

aposta está na sua rápida expansão e difusão, mas também na criação de condições que 

permitam a sua frequência por parte de adultos que se encontram a trabalhar. Sem 

negligenciar a importância de continuar a priorizar a resposta àqueles que se encontram em 

situação de desfavor no mercado de trabalho, possibilitando-lhes a aquisição de competências 

que promovam a sua empregabilidade, importa dar crescente atenção àqueles que estando a 

trabalhar têm a sua situação precarizada por possuírem uma qualificação deficitária. Assim, a 

importância de desenvolver a capacidade de construir trajectórias de aprendizagem individuais, 

que valorizem as aquisições de cada pessoa, de promover modelos flexíveis de organização 

da formação e de dar maior expressão à formação em contexto de trabalho constituem 

prioridades assumidas nesta vertente de actuação. Constituem metas a atingir no âmbito deste 

eixo de intervenção: 

• Reforçar a oferta de cursos profissionalizantes para adultos – ao nível do 9º e do 12º ano – de 

forma a abranger nestes percursos cerca de 350.000 adultos ao longo do período de vigência 

da Iniciativa. Esta meta implicará o alargamento da oferta de ‘Cursos EFA’ (Cursos de 

Educação e Formação de Adultos) às escolas secundárias e sedes de agrupamento, com forte 

incidência para a oferta de cursos em regime pós-laboral, e tem subjacente a captação para 



estes percursos do público que tradicionalmente procura o ensino recorrente (uma vez que 

neste quadro pode ser dada uma resposta formativa mais ajustada às necessidades dos 

públicos). 

• Programação da oferta de formação de adultos de dupla certificação de nível secundário 

(Quadro 3.3) 

• Programação da oferta de formação de adultos de dupla certificação ao nível da escolaridade 

obrigatória (Quadro 3.4) 

• Reorganização do actual modelo do ensino recorrente, passando a assegurar-se uma 

resposta formativa baseada no formato dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, uma 

vez que estes últimos possibilitam a construção de percursos formativos mais ágeis e flexíveis, 

prevendo-se, todavia, a manutenção de respostas de nível secundário ajustadas ao 

prosseguimento de estudos. 

• Expansão da Rede de Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências – ‘Centros Novas 

Oportunidades’, apostando no envolvimento de: 

o escolas secundárias ou sedes de agrupamento da rede pública; 

o centros de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

o grandes empresas que, através de protocolo, declarem a sua vontade de apoiar o 

reconhecimento e desenvolvimento de competências dos seus trabalhadores menos 

escolarizados; 

o estruturas ministeriais, facilitando o acesso ao sistema pelos funcionários do Estado inseridos 

nessas estruturas. 

• Alargar ao nível secundário o referencial de competências-chave a ser operacionalizado nos 

processos de reconhecimento, validação e certificação de competências e também nos cursos 

de Educação e Formação da Adultos, contribuindo assim, de forma decisiva, para a 

consolidação deste nível de escolaridade como patamar mínimo de qualificação dos 

portugueses. A apresentação pública do novo “Referencial de Competências-Chave para a 

Educação e Formação de Adultos – nível secundário”, ocorreu em Novembro de 2006. 

• Garantir que, até 2010, mais de 650.000 pessoas obtenham uma certificação de 

competências, tendo como meta que, em 2010, estejam a ser emitidos, por ano, cerca de 

75.000 diplomas conferindo habilitação escolar equivalente ao ensino básico e 125.000 

diplomas conferindo habilitação escolar equivalente ao ensino secundário. (Quadro 3.5)” 
Relatório Nacional de Progresso – Programa de Trabalho Educação e Trabalho 2010, Junho de 2010, p. 15 a 16 

 

 
“B. Instrumentos facilitadores da concretização da Iniciativa Novas Oportunidades 

B.1 - Sistema Integrado de Gestão das Ofertas formativas de dupla certificação (SIGO) 

Esta medida, crucial no plano da implementação da Iniciativa Novas Oportunidades, pretende 

responder a dois grandes objectivos: 



i) Sustentar a tomada de decisão no que se refere à estruturação da oferta de formação, de 

modo a prevenir disfunções ao nível da cobertura territorial e dos públicos, e optimizar a 

afectação de recursos financeiros; 

ii) Reforçar a legibilidade da oferta formativa, proporcionando um instrumento informativo, 

integrado e exaustivo, que apoie a orientação escolar e profissional dos jovens e que seja uma 

ferramenta útil a todos os agentes envolvidos, do cidadão individual à empresa; 

iii) Ser um instrumento de monitorização das actividades dos ‘Centros Novas Oportunidades’, 

em termos de processos de reconhecimento e validação de competências.. Neste âmbito, foi 

publicado também em 2006, o ‘Guia de Acesso ao Ensino Secundário’ contendo a informação 

organizada sobre toda a oferta educativa e formativa no ensino secundário, para jovens e 

adultos. 

 

B.2- Campanha de mobilização social para o valor das aprendizagens 

Em 2007, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

iniciaram uma campanha generalizada de mobilização social, nos meios de comunicação 

social, tendo como objectivo valorizar os processos de educação e formação e estimular a 

procura de formação profissionalizante, promovendo percursos de aprendizagem ao longo da 

vida. A campanha decorre segundo vertentes diferenciadas. Uma primeira vertente, 

salientando a importância da qualificação da população activa, centra-se na valorização social 

do investimento em educação e formação por parte dos adultos, numa óptica de aprendizagem 

ao longo da vida, e em particular na valorização do processo de reconhecimento, validação e 

certificação de competências como oportunidade de certificação e reforço de aprendizagens 

realizadas/desenvolvidas em diversos contextos de vida, não formais e informais. Uma 

segunda vertente, centrada na população jovem, apela à continuidade dos estudos a nível do 

ensino secundário, procurando paralelamente atrair os alunos para as ofertas qualificantes de 

dupla certificação. Uma terceira vertente, a lançar em parceria com a Associação Nacional de 

Municípios, centra-se na valorização da escola pública, nomeadamente na valorização da 

aprendizagem da Matemática e do ensino do Inglês bem como na aposta no Desporto Escolar. 

 

B.3 - Plano de Formação das equipas técnico-pedagógicas dos ‘Centros Novas Oportunidades’ 

Num quadro de afirmação da centralidade da formação enquanto pilar do cumprimento de 

metas e da valorização da rede de Centros Novas Oportunidades, a Agência Nacional para a 

Qualificação, implementa um Plano de Formação dirigido às equipas técnicopedagógicas dos 

Centros. O Plano de Formação integra acções a realizar em Abril, Maio, Setembro e Dezembro 

de 2007, que visam o desenvolvimento e reforço das competências de todas as equipas 

técnico pedagógicas dos Centros, tendo em vista a operacionalização do processo de 

implementação do Referencial de Competências-chave de nível secundário, bem como acções, 

em Abril e Maio de 2007, para os centros Novas Oportunidades que iniciaram a sua actividade 

a partir de 2006, e que necessitam de ver reforçadas e consolidadas as competências das suas 



equipas técnico pedagógicas, em processos de reconhecimento, validação e certificação de 

competências de nível básico. 

 

B.4 - Modelo de acompanhamento e monitorização dos ‘Centros Novas Oportunidades’ 

Complementarmente ao plano de formação definido para as equipas que concretizam, no 

terreno, os processos de reconhecimento e validação de competências, de níveis básico e 

secundário, encontra-se em desenvolvimento um modelo de acompanhamento e monitorização 

da rede de Centros Novas Oportunidades, que concorra para garantir a eficácia e a eficiência 

do sistema nacional de reconhecimento, validação e certificação de competências, e a 

qualidade dos processos neles desenvolvidos. 

 

C. Ofertas qualificantes de jovens e adultos – dados de evolução 

C.1 - Diversificação da oferta de percursos profissionalmente qualificantes para jovens 

 ‘Cursos de Educação e Formação’ (CEF) (Quadro 3.6) 

À expansão do número de turmas em que este tipo de oferta formativa é ministrado, 

corresponde um aumento exponencial do número de jovens que têm vindo a procurar este 

percurso profissionalmente qualificante. De referir, que o aumento do número de turmas bem 

como de abrangidos é verdadeiramente significativo a nível do ensino básico. (Quadro 3.7). 

Importa, assim, prosseguir a aposta já iniciada de expansão dos ‘Cursos de Educação e 

Formação’, procurando discriminar positivamente as zonas mais atingidas pelo insucesso e 

abandono escolares.” 
Relatório Nacional de Progresso – Programa de Trabalho Educação e Trabalho 2010, Junho de 2010, p. 16 a 17 

 

VIII a) Novas Oportunidades jovens 

Em 2006, mais de 150 mil jovens foram abrangidos por Cursos Profissionalizantes de nível 

básico e sobretudo de nível secundário - deste total, mais de 120 mil foram abrangidos por 

cursos que permitem concluir o ensino secundário e obter o nível III de formação, de acordo 

com a estrutura de níveis em vigor para a União Europeia - ultrapassando-se assim largamente 

a meta definida para 2007. Este crescimento permitiu aumentar a percentagem de jovens a 

frequentar o ensino secundário em vias profissionalizantes, assim, quer na rede sob 

coordenação do Ministério da Educação, quer na rede sob coordenação do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social, assistiu-se a um crescimento de cerca de 31% em 2005, 

para 36% em 2006.” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 2º ano de execução, Outubro de 2007, p. 52 

 
“VIIII b) Novas Oportunidades adultos 

Quanto ao pilar da qualificação da população adulta activa, é de realçar as seguintes áreas: 

• Expansão e consolidação da rede nacional de Centros Novas Oportunidades (CNO), de 

suporte ao Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC): 

268 CNO, mais 170 do que no início da Iniciativa, ultrapassando assim a meta de 250 definida 

para 2007, sendo que até 2010 o objectivo é chegar aos 500 Centros ou equipas habilitadas 



para esse efeito. A rede de CNO apresenta-se como a porta de entrada por excelência para a 

qualificação de activos, quer na perspectiva do encaminhamento mais imediato para ofertas de 

dupla certificação que assegurem uma formação devidamente certificada, quer na perspectiva 

do desenvolvimento de processos de RVCC; 

• Alargamento dos processos de RVCC para o nível secundário e para as competências 

profissionais (para além das escolares), potenciando, desta forma, o quadro integrador do 

sistema RVCC e a sua lógica de dupla certificação – escolar e profissional – relevando, assim, 

as capacidades dos activos adquiridas no ciclo de vida de forma não formal ou informal. No 

âmbito do Acordo para a Reforma da Formação Profissional, o RVCC profissional será 

operacionalizado no início de 2008, de forma integrada com o mesmo tipo de processo para as 

competências escolares, estando actualmente a ser testado em 16 saídas profissionais, 

prevendo-se o seu alargamento progressivo a todas as saídas previstas no Catálogo Nacional 

de Qualificações, entretanto apresentado para discussão pública no passado mês de Junho no 

quadro da execução dos compromissos acordados; 

• Número de adultos abrangidos pelo Sistema de RVCC16: cerca de 250 mil inscritos para um 

processoRVCC (dos quais 75.000 para o nível secundário), tendo já sido certificados, ao nível 

do ensino básico, perto de 100 mil pessoas. Cerca de 57.688 adultos estavam em processos 

RVCC, 18.240 pessoas encontram-se a frequentar os Cursos de Educação Formação de 

Adultos (EFA) (em 2006/07, foram abertas 567 novas turmas de Cursos EFA escolares e 103 

novas turmas nos Cursos EFA de dupla certificação). O perfil do activo que procura um 

processo RVCC caracteriza-se por se encontrar empregado e pertencer ao escalão etário 25-

44 anos, com especial ênfase no sexo feminino, proveniente maioritariamente das regiões 

Norte e Centro do País. 

• Celebração de 477 protocolos, abrangendo mais de 100 mil activos empregados em 

processos de RVCC e formação, com empresas (Continental Mabor, Grupo Amorim, UNICER, 

Salvador Caetano), associações empresariais (AEP, Associações empresariais do distrito de 

Braga) e outras entidades públicas, como Câmaras Municipais, PSP, GNR e o Exército. 

• Desenvolvimento de um Sistema articulado de Informação e Orientação Escolar e Profissional 

ao longo da vida, articulando sobretudo os Centros Novas Oportunidades, os Serviços de 

Psicologia e Orientação do Ministério da Educação, os Serviços de Informação e Orientação 

Profissional, sob tutela do MTSS e as Unidades de Inserção na Vida Activa. Igualmente 

relevante é a criação do Sistema Integrado de Informação sobre a Oferta Formativa (SIGO), 

enquanto instrumento fundamental de suporte ao encaminhamento e orientação dos jovens e 

adultos para as ofertas formativas que permitam o desenvolvimento das suas competências 

certificadas. Refira-se, de igual modo, a reforma do enquadramento institucional da formação 

profissional, com vista a suportar uma maior e melhor execução desta Iniciativa, revogando 

designadamente o actual Sistema Nacional de Certificação Profissional, dando origem à 

criação do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ) e ao Sistema de Regulação do Acesso a 

Profissões. Na realidade, o SNQ assume claramente os objectivos da Iniciativa Novas 

Oportunidades, desde logo, o de promover a generalização do nível secundário como 



qualificação mínima da população, possibilitando a sua progressão escolar e profissional e 

gerando competências necessárias ao seu desenvolvimento, bem como à modernização das 

empresas e da economia. Neste contexto, a criação do Catálogo Nacional de Qualificações 

constitui uma peça chave do sistema, ao integrar o conjunto de referenciais essenciais para a 

competitividade e modernização da economia e para o desenvolvimento pessoal e social das 

pessoas, possibilitando uma melhor adequação das respostas formativas às necessidades das 

empresas e do mercado de trabalho. O Catálogo constitui também um instrumento de gestão 

estratégica das qualificações de nível não superior através da estruturação das ofertas 

formativas com base nesses referenciais, para as quais são prioritariamente dirigidos os 

financiamentos públicos à formação.” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 2º ano de execução, Outubro de 2007, p. 53 

 
 
“VIII c) O Contributo dos Fundos Estruturais da UE para a Iniciativa Novas 
Oportunidades 

Os passos já dados na implementação da Iniciativa Novas Oportunidades beneficiaram 

seriamente do apoio dos fundos estruturais, em particular do Fundo Social Europeu, no âmbito 

ainda do QCA III, o que obrigou a uma reorientação estratégica do investimento previsto no 

domínio das políticas de emprego e formação em função da estratégia e metas definidas no 

quadro desta Iniciativa. Esta orientação estratégica foi substancialmente acentuada no Quadro 

de Referência Estratégico Nacional que vai enquadrar o próximo período de programação dos 

fundos estruturais. A qualificação dos portugueses e portuguesas é, de facto, uma prioridade 

central do QREN, traduzida num reforço das dotações destinadas a esse fim, passando por 

essa razão o Fundo Social Europeu (FSE) a representar cerca de 37 % do conjunto dos 

Fundos Estruturais de que irá beneficiar o Continente, aumentando em 10 pontos percentuais a 

sua posição relativa face ao QCA III — correspondentes a um montante superior a 6 mil 

milhões de Euros, dos quais cerca de 70% estão afectos à implementação da Iniciativa Novas 

Oportunidades.” 
Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo – PNACE (2005-08) Relatório do 2º ano de execução, Outubro de 2007, p. 54 

 
 

[Reforma das Qualificações Portuguesas] “No quadro desta reforma, foi publicado o Decreto‐lei 

n.º 396/2007, de 31 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de 
Qualificações (SNQ), que assume os objectivos já afirmados na Iniciativa Novas 

Oportunidades e promove os instrumentos necessários à sua efectiva execução em articulação 

com os instrumentos financeiros. (...) As estruturas que compõem o sistema são: (i) a Agência 

Nacional para a Qualificação6 que assume um papel central na gestão da rede de Centros 

Novas Oportunidades, na elaboração e actualização do CNQ, no ordenamento e racionalização 

da oferta formativa e na disponibilização de informação e orientação para a qualificação e o 

emprego, assumindo assim um papel central na prossecução dos objectivos e concretização 

das metas estabelecidas na Iniciativa Novas Oportunidades; (ii) o Conselho Nacional da 

Formação Profissional, responsável pela avaliação e aprovação global dos elementos que 



integram o CNQ; (iii) os Conselhos Sectoriais para a Qualificação8, que identificam em 

permanência as necessidades de actualização do CNQ e colaboram com a ANQ; (iv) os 

Centros Novas Oportunidades; (v) os Estabelecimentos de Ensino Básico e Secundário, (vi) os 

Centros de Formação e Reabilitação Profissional de Gestão Directa e Protocolares; (vi) os 

Pólos de Excelência que sejam criados a partir de operadores de formação que se distingam 

pela qualidade das suas intervenções formativas, designadamente a partir dos centros 

protocolares de formação profissional, bem como (vii) outras entidades com estruturas 

formativas certificadas.” 
Estratégia de Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Relatório de Execução do PNACE 2005‐2008, p. 8.  

 

“No âmbito deste sistema são criados: (a) o CNQ, instrumento de gestão estratégica das 

qualificações de nível não superior que integra as qualificações baseadas em competências 

segundo uma lógica de dupla certificação, identificando para cada uma os respectivos 

referenciais de competências de formação e o nível de qualificação em articulação com o 

Quadro Nacional de Qualificações (QNQ); (b) a caderneta individual de competências, 

instrumento de registo de todas as competências que o indivíduo adquire ou desenvolve ao 

longo da vida, referidas no CNQ, bem como as restantes acções de formação concluídas, 

distintas das que deram origem a competências registadas; e o (c) QNQ, instrumento que 

estrutura de níveis de qualificação em consonância com o Quadro Europeu das Qualificações 

para a aprendizagem ao longo da vida. Encontram‐se, ainda, em fase de aprovação final, após 

consulta pública nacional9, o projecto de decreto-lei que regula o Sistema de Regulação de 

Acesso a Profissões, bem como os diferentes projectos de portarias que, decorrentes do 

Sistema Nacional de Qualificações, regulam o QNQ, o modelo da caderneta individual de 
competências e o seu processo de registo, o certificado de formação profissional, a orientação 

para a qualificação e o emprego e, ainda, a certificação de entidades formadoras.” 
Estratégia de Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Relatório de Execução do PNACE 2005‐2008, p. 9 

 
 

“Na sequência da celebração do Acordo para a Reforma da Formação Profissional, com a 

generalidade dos parceiros sociais, em 14 de Março de 2007, foi publicada a RCM n.º 

173/2007, de 7 de Novembro, que aprova a Reforma da Formação Profissional. Esta 

pretende criar condições para a execução da Iniciativa Novas Oportunidades, bem como 

responder aos objectivos e preocupações expressos no Acordo Bipartido de 2006. Alargar o 

acesso, fazer com que toda a formação assegure uma progressão escolar e profissional e 

aumentar a relevância para a modernização empresarial, colocando a qualificação no centro 

das opções de desenvolvimento, exige uma actuação em cinco linhas fundamentais: (1) 

estruturar uma oferta relevante e certificada; (2) reformar as instituições e a regulação da 

formação; (3) definir prioridades e modelos de financiamento adequados; (4) promover a 

qualidade da formação; e (5) facilitar o acesso e promover a procura da formação.” 
Estratégia de Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Balanço de Execução do PNACE 2005-2008, Principais 

Resultados em 2007-2008 p. 20 e 21  
 



“Novas Oportunidades jovens 
Ao nível do ensino básico, estavam inscritos em cursos de dupla certificação cerca de 44129 

jovens 

(2007), valor que tem vindo a apresentar um grande crescimento desde 2005, para o qual 

contribuiu  a forte aposta nos Cursos de Educação e Formação (CEF), que conheceram, em 

2007, um aumento de vagas nas escolas das redes pública e privada, registando‐se cerca de 2 

090 cursos para o ensino básico (mais 800 do que no ano lectivo anterior). 

Ao nível do ensino secundário, em 2007, estavam matriculados cerca de 120 764 jovens em 

cursos de dupla certificação. O peso relativo dos jovens inseridos nas vias profissionalizantes 

de nível secundário representa já 40 por cento. 

O impacte da Iniciativa Novas Oportunidades – jovens, (2006 e 2007), é visível ao nível: 

- do aumento do número de alunos matriculados nos diferentes níveis de ensino, implicando 

um acréscimo de cerca de 21 000 alunos no sistema, sobretudo nas vias profissionalizantes, 

em particular ao nível do secundário; 

- do aumento do número de alunos que ingressaram no ensino superior (aproximadamente 

mais 7 000 do que no ano transacto); 

- da redução das taxas de retenção e desistência nos ensinos básico e secundário (no ensino 

básico a taxa passou de 11,5% em 2004/05 para 10% em 2006/07 e no ensino secundário, 

para os mesmos anos, a taxa de retenção escolar baixou de 31,9% para 24,6%); 

- da redução da saída precoce do sistema educativo (no ano de 2007 a saída escolar precoce 

situou‐se nos 36,3% face a 38,6% registada em 2005); 

- do aumento da percentagem de jovens dos 20 aos 24 anos que terminaram, pelo menos, o 

ensino secundário de 49% em 2005 para 53,4% em 2007.” 
Estratégia de Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Balanço de Execução do PNACE 2005-2008, Principais 

Resultados em 2007-2008 p. 79 
 

 

“Novas Oportunidades adultos 

A iniciativa Novas Oportunidades está a ter uma forte adesão por parte da população adulta 

portuguesa, visível na adesão entre 10 a 15% da população activa sem o ensino secundário 

completo. Desde o início da Iniciativa e até Agosto de 2008 mais de 516 000 portugueses 

adultos já tinham sido abrangidos pela Iniciativa Novas Oportunidades e certificados mais de 

183 000 adultos. Desde o início de 2007 e até Agosto de 2008, inscreveram‐se nos Centros 

Novas Oportunidades 447 774 candidatos, dos quais 92 351 obtiveram uma certificação 

escolar. Destes, 4 021 indivíduos obtiveram uma certificação de nível secundário. 

A procura dos Centros Novas Oportunidades20 é caracterizada da seguinte forma: (i) cerca de 

52,2% de adultos apresentam como objectivo a certificação de nível secundário (233 884) e 

pertence maioritariamente à faixa etária dos 25 aos 34 anos (37%) e 3% dos inscritos 

situam‐se entre os 55 e 64 anos; (ii) 47,8% dos adultos tem como objectivo a certificação de 

nível básico (213 890), com a maioria dos inscritos a pertencer à faixa etária dos 35/45 anos 

(36%); 10% a pertencer ao grupo dos 18/24 anos e apenas 1% com 65 anos ou mais; (iii) ser 



maioritariamente do género feminino; (iv) estar em situação de emprego; e (v) ser proveniente, 

por ordem de importância, maioritariamente da região Norte, Centro e Lisboa.  

Assistiu‐se à assinatura de mais de 500 protocolos e acordos de cooperação com o objectivo 

de mobilizar entidades empregadoras e trabalhadores (cerca de 600 mil pessoas) para o 

esforço da qualificação. No ano de 2008 assiste‐se ao alargamento dos processos de RVCC 

para o nível secundário e para as competências profissionais (para além das escolares), 

potenciando o quadro integrador do sistema RVCC e a sua lógica de dupla certificação – 

escolar e profissional. Em 2007, encontrava‐se a ser testado o RVCC profissional em 16 saídas 

profissionais em 43 Centros de Formação Profissional do IEFP, estimando‐se que a partir de 

2008, esta oferta seja progressivamente generalizada à totalidade das saídas profissionais 

contempladas no Catálogo Nacional de Qualificações e a funcionar numa rede de Centros com 

cobertura nacional. Registou‐se em 2008 uma forte expansão e consolidação da rede de 

Centros Novas Oportunidades21 (CNO) com cerca de 45722 Centros23 que asseguram a 

cobertura de todo o território24, ultrapassando-se assim, em larga medida a meta estabelecida 

para o ano 2008 (mais 157 do que o previsto). Salienta‐se, o facto de existirem ofertas 

formativas de dupla certificação para adultos em horário pós laboral na maioria dos CNO tendo 

em vista privilegiar o acesso da população empregada e alargar as possibilidades de 

formação.” 
Estratégia de Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Balanço de Execução do PNACE 2005-2008, Principais 

Resultados em 2007-2008 p. 79 e 80 
 

 

“Medidas estruturantes da Iniciativa Novas Oportunidades 
- Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) www.catalogo.anq.gov.pt, que integra 

actualmente, cerca de 240 qualificações de nível não superior. Paralelamente, foram 

construídas mais de 5.000 Unidades de Formação de Curta Duração certificáveis de forma 

autónoma, das quais 800 promovem a mobilidade intra e inter áreas de educação e formação, 

e todas permitem uma maior flexibilidade no acesso à qualificação. 

- Diversificação das Oportunidades de Qualificação de Jovens ‐ como por exemplo, a 

reorganização dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET), a criação de respostas para 

quem frequentou (sem concluir) percursos formativos de nível secundário (Vias alternativas de 

Conclusão do Secundário), a revisão da estrutura curricular dos cursos de aprendizagem e a 

regulamentação do processo de reorientação do percurso formativo dos alunos. 

- Referencial de Competencias Chave para a Educação e para a Formação de Adultos 

de Nível Secundário ‐ permite a possibilidade de todos os centros da rede estarem habilitados 

a certificar adultos com o nível secundário e, concomitantemente, o lançamento de Cursos de 

Educação e Formação de Adultos de nível secundário numa lógica de dupla certificação. 

- Disseminação do uso do Guia de Acesso ao Ensino Secundário ‐ instrumento que reúne a 

informação sobre toda a oferta educativa e formativa disponível para jovens e adultos. 

- Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO) – instrumento 

central de gestão e monitorização da procura, dos processos e dos resultados, fundamental ao 



encaminhamento e orientação dos jovens e adultos para as ofertas formativas que permitam o 

desenvolvimento das suas competências certificadas, permitindo assim realizar a gestão 

desconcentrada da oferta formativa. 

- Implementação de mecanismos de simplificação e desconcentração administrativa ao 

nível do funcionamento dos cursos EFA e da consolidação de estruturas locais de 

acompanhamento no âmbito dos serviços regionais do Ministério da Educação e do Trabalho e 

Solidariedade Social. 

- Realização de Orientações Técnicas que articulam as estratégias de financiamento público 

e comunitário com as estratégias e os resultados definidos para a medida Novas 

Oportunidades. 

- Carta de Qualidade dos Centros Novas Oportunidades, enquanto instrumento regulador e 

orientador da sua actividade, visando promover a exigência, clarificar estratégias de acção e 

níveis de serviço. Esta Carta de Qualidade define a missão, princípios estruturantes e as 

diferentes dimensões de intervenção dos Centros Novas Oportunidades. Para além disto, a 

Carta de Qualidade integra um Sistema de Indicadores de Referência para a Qualidade que 

define níveis de serviço e resultados a obter em cada uma dessas dimensões de intervenção. 

- Complementarmente à monitorização e avaliação enquadrada pela Carta de Qualidade foi 

lançado, em Janeiro de 2008, um processo de avaliação externa, longa e em profundidade, 

da Iniciativa Novas Oportunidades e da Rede de Centros, com o objectivo de acompanhar o 

seu efeito e a eficácia. 

- Realização de diversas Campanhas de informação e sensibilização para a qualificação, 

nomeadamente, em 2007 nos meios de comunicação social (televisão, rádio, imprensa), com o 

objectivo de promover a escolarização do 12.ºano e a valorização social da escola e da 

formação profissional, enquanto meio para obter uma qualificação que permite aceder a 

melhores oportunidades de emprego e a realização pessoal. Esta Campanha foi acompanhada 

pela distribuição de folhetos dirigidos aos encarregados de educação e aos mais jovens, 

nomeadamente aos alunos na faixa dos 14‐15 anos, altura em que fazem a escolha de um 

curso do nível secundário de educação. Paralelamente, foram distribuídos kits Novas 

Oportunidades25 junto das escolas.” 
Estratégia de Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Balanço de Execução do PNACE 2005-2008, Principais 

Resultados em 2007-2008 p. 80 e 81 
 

“O Contributo dos Fundos Estruturais da UE para a Iniciativa Novas Oportunidades 

Os passos já dados na implementação da Iniciativa Novas Oportunidades beneficiaram do apoio dos 

fundos estruturais, em particular do Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito ainda do QCA III, o que 

obrigou a uma reorientação estratégica do investimento previsto no domínio das políticas de emprego e 

formação em função da estratégia e metas definidas no quadro desta Iniciativa. 

Esta orientação estratégica foi substancialmente reforçada no QREN constituindo a qualificação dos 

portugueses e portuguesas uma prioridade central, traduzida num reforço das dotações destinadas a 

esse fim, passando por essa razão o FSE a representar cerca de 37% do conjunto dos Fundos Estruturais 

de que irá beneficiar o Continente, aumentando em 10 pontos percentuais a sua posição relativa face ao 



QCA III — correspondentes a um montante superior a 6 mil milhões de Euros, dos quais cerca de 70% 

estão afectos à implementação da Iniciativa Novas Oportunidades.” 

Estratégia de Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Balanço de Execução do PNACE 2005-2008, Principais 
Resultados em 2007-2008 p. 81 

 

“Medidas: 
5.1.1. Novas Oportunidades 
• Novas Oportunidades - Jovens – a qualificação inicial, a diversificação e expansão das 

ofertas de educação e formação de natureza profissionalizante, que proporcionem aos jovens 

uma dupla certificação  escolar e profissional  facilitadora da inserção qualificada no mercado 

de trabalho e/ou o prosseguimento de estudos, continuam a ser elementos chave no pilar 

relativo aos jovens, visando, igualmente, o combate ao insucesso e à saída escolar precoce. 

Destaca-se, neste âmbito, a forte aposta na formação em alternância, cursos profissionais, 

CEF e CET, entre outros. Para estas medidas encontra-se definido um conjunto de metas até 

20109: 

(a) Vias profissionalizantes de Educação/Formação de nível secundário (dupla certificação): 

Nº de jovens matriculados em 2008 = 130 000; 2009=140 000; 2010=145 000 

Nº de jovens abrangidos desde o início da Iniciativa até 2010 = 650 000 

(b) Vias profissionalizantes de Educação/Formação de nível básico (dupla certificação): 

Nº de jovens matriculados em 2008=22 500; 2009= 25 000; 2010= 27 500 

Nº de jovens abrangidos desde o início da Iniciativa até 2010: 112 500 

(c) Alargar o Ensino profissional às escolas secundárias integradas na rede pública: 

Total de novos cursos profissionais criados desde o início da Iniciativa até 2010=450.” 
Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Plano Nacional de Reformas / Novo Ciclo (2008/2010); consolidar 

reformas, 2008, p. 55 

 

“Novas Oportunidades – Adultos ‐ a promoção da qualificação e da empregabilidade dos 

activos pouco escolarizados continua a exigir o desenvolvimento de estratégias formativas 

assentes num princípio de flexibilidade e de ajustamento às necessidades individuais de 

aquisição de competências. Assim, continua a aposta no reconhecimento das aprendizagens 

por via da experiência (sistema RVCC), na medida em que permite incrementar o acesso à 

formação, bem como aumentar a sua relevância e impacto nos indivíduos e nas organizações. 

As ofertas de educação e formação dirigidas a adultos pouco escolarizados (cursos EFA), 

valorizando a formação profissionalizante e as acções modulares de curta duração, dirigidas a 

completar percursos de certificação de competências escolares e profissionais são, também, 

peças fundamentais desta componente. Entre as metas desta componente destaca‐se:  

(a) Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências: 

Nº de adultos certificados com o ensino básico: 2008= 55 000; 2009= 65 000; 2010=75 000 

Nº de adultos certificados com o ensino secundário: 2008=70 000; 2009=100 000; 2010=125 

000; 

Nº total de adultos certificados desde o início da Iniciativa até ao final de 2010: 650 000 



(b) Cursos de Educação e Formação de Adultos: Nº de adultos certificados com o ensino 

básico: 2008=32 000; 2009=36 000; 2010=42 000 

Nº de adultos certificados com o ensino secundário: 2008=40 000; 2009=55 000; 2010=65 000 

Nº total de adultos certificados desde o início da Iniciativa até ao final de 2010: 650 500 

(c) Nº de Centros Novas Oportunidades: 2008= 300; 2009= 400; 2010=500.” 
Lisboa – Plano Nacional de Reformas Portugal Plano Nacional de Reformas / Novo Ciclo (2008/2010); consolidar 

reformas, 2008, p. 56 

 
 

“4.b Dados nacionais sobre a participação de adultos 
Os dados relativos à Iniciativa Novas Oportunidades são recolhidos de forma contínua na 

plataforma do SIGO, componente central daquela Iniciativa. A análise dos dados recolhidos 

permite afirmar que a Iniciativa Novas Oportunidades, está a ter uma forte adesão por parte da 

população adulta. Entre 2006 e Dezembro de 2008, registaram-se cerca de 735.957 inscrições 

de adultos, distribuídos pelos Centros Novas Oportunidades (635.486) e nos Cursos de 

Educação e Formação da Adultos (100.471). A certificação dos adultos caracteriza-se por um 

total acumulado de 233.069 certificações desde o início da Iniciativa até Dezembro de 2008 

(vd. Anexo). A procura dos CNO26 é caracterizada da seguinte forma: (i) cerca de 52,2% de 

adultos apresentam como objectivo a certificação de nível secundário e pertence 

maioritariamente, à faixa etária dos 25 aos 34 anos (37%) e 3% dos inscritos situam-se entre 

os 55 e 64 anos; (ii) 47,8% dos adultos tem como objectivo a certificação de nível básico, com 

a maioria dos inscritos a pertencer à faixa etária dos 35/45 anos (36%); 10% a pertencer ao 

grupo dos 18/24 anos e apenas 1% com 65 anos ou mais. O perfil de adultos inscritos quer nos 

CNO, quer nos Cursos de Educação e Formação caracteriza-se por ser maioritariamente do 

género feminino e estar empregado.” 
PROGRAMA DE TRABALHO “EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 2010” Relatório Nacional de Progresso – 2009, p.  

 

 

“3.5.1.1. New Opportunities 

Some results and impacts of the targets defined for each intervention field can already be 

presented. 

Youths 

• Diversification of the forms of secondary level education and training supplies (1) through the 

creation of new courses – from 1638 (200/2006) to 2836 (2007/2008). 

• Availability of the secondary level education and training offer in public secondary schools as 

of 2005/2006; which led to the increase in the number of placed in these courses and, therefore, 

the increase in the number of students enrolled in secondary vocational courses – more than 

40% of the total number of students enrolled in that education level in 2008. 

• Decrease in the repetition rate and premature school leaving in basic and secondary 

education – in basic education, the repetition rate fell from 12.2% (2004/2005) to 7.7% 



(2008/2009); in secondary education, the repetition rate went down from 33% (2004/2005) to 

18% (2008/2009)(2). 

• The reduction of drop out rates (in 2008(3), the drop out rate was 35.9% in comparison with 

38.6% in 2005). 

• The increase in the percentage of young people aged between 20 and 24 years who 

completed at least secondary education from 49% (2005) to 54.3% (2008).” 
isbon Strategy, NATIONAL REFORM PLAN 2008‐2010 ‐ PORTUGAL, October, 2009, p. 77 

 

“Adults 

• More than 920,000 adults involved in the process of recognition, validation and certification of 

competences and training programmes for adults until August 2009. 

• More than 285,000 certifications in the process of recognition, validation and certification of 

competences and training programmes for adults until August 2009. 

• Signing of about 550 protocols and/or cooperation agreements aiming to mobilise employing 

entities (private and public) and workers towards qualification 

• Expansion and consolidation of the network of New Opportunities 

Centres (CNO) (4) to 456 centres. The target set for 2008 (300) was greatly exceeded (156 

more that expected). 

• Extension of RVCC processes to vocational competences, enhancing the RVCC system’s 

integrated framework and its dual certification logic 

– education and training (2008). In July 2009, there were 36 professional offers covered by 

vocational RVCC. In order to raise effectiveness and improve results in the New Opportunities 

Initiative processes and instruments have been developed to structure a relevant and 

certificated offer. The following should be highlighted: 

• Creation and implementation of a Profession Kit, an instrument meant to support youth’s 

vocational guidance, which integrates a Profession Guide for youths, and a Vocational 

Exploration Booklet for vocational guidance professionals; 

• Creation and implementation of Support Guides for the implementation of Basic Level RVCC 

Processes for (i) Basic Education Competences for the Disabled or Impaired (May 2009) and (ii) 

Professional Competences (January 2009).” 
isbon Strategy, NATIONAL REFORM PLAN 2008‐2010 ‐ PORTUGAL, October, 2009, p. 78 

 

 


