
  

 

Destaques 

 
 O Governo português anunciou uma série de medidas para 

melhorar a equidade no ensino e para lutar contra o insucesso 

escolar. 

 O orçamento de 2016 para a educação não gerou aumentos 

significativos em relação ao ano anterior: prevê-se que o apoio 

financeiro para as reformas resulte de uma maior eficiência da 

despesa e de uma diminuição das repetições de ano. 

 A educação para a cidadania e a educação intercultural assumem 

uma cada vez maior importância nos curricula e a integração de 

migrantes no sistema educativo está a ser reforçada. 

 A tendência para o decréscimo das matrículas no ensino superior, 

juntamente com a alta taxa de emigração de cidadãos portugueses 

altamente qualificados para outros países europeus, está a agravar a 

crise demográfica do país e poderá ter reflexos negativos na sua 

competitividade. 

 Os novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, CTESP, estão a 

contribuir para um aumento das matrículas nos institutos 

politécnicos e para abrir novas vias de cooperação com o setor 

empresarial. 

 
 

Indicadores principais 

 

 

 

2012 2015 2012 2015

20,5% 13,7% 12,7% 11,0%

27,8% 31,9% 36,0% 38,7%

93,8% 93,5% 93,2% 94,3%

18,8% : 17,8% :

24,9% : 22,1% :

19,0% : 16,6% :

67,5% 72,2% 75,9% 76,9%

10,5% 9,7% 9,2% 10,7%

Taxa de emprego dos recém-diplomados por nível de 

habilitações (20-34 anos que abandonam o ensino 1-

3 anos antes do ano de referência)

Participação de adultos na aprendizagem ao longo da 

vida (25-64 anos)

Conclusão de estudos superiores (30-34 anos)

Ensino e cuidados na primeira infância (dos 4 anos de idade ao início da 

escolaridade obrigatória) (2011-2014)

Percentagem de jovens de 15 anos com desempenho 

insuficiente em:

Leitura 

Matemática 

Ciências 

Estudantes que abandonam precocemente o sistema 

de ensino e de formação (18-24 anos)

Portugal Média da UE

Valores de referência EF 2020
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