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Apresentação 
 

O presente documento constitui o Relatório Final do Estudo de Avaliação Regional das 

Necessidades de Qualificações, cofinanciado pelo POAT/FSE e com número de projeto 

000346402011. 

Conforme apresentado em proposta e desenvolvido nos dois relatórios intercalares já 

apresentados, a abordagem proposta pelo estudo procura contribuir para o desenvolvimento 

de um dispositivo integrado de antecipação de necessidades de qualificações, valorizando a 

combinação de abordagens de natureza quantitativa, que avaliam as dinâmicas de evolução da 

economia e do mercado de trabalho e suportam projeções de evolução do volume de emprego 

de acordo com critérios relativamente agregados, com abordagens de natureza qualitativa, 

que apontam no sentido da identificação de dinâmicas de transformação do perfil do emprego 

e de dinâmicas de procura especificadas a contextos setoriais e regionais.  

O desenvolvimento do sistema neste sentido converge com os modelos de antecipação de 

necessidades de qualificações que no plano europeu apresentam desempenhos mais 

promissores em termos de resultados e com os modelos conceptuais que marcam as 

propostas políticas a nível europeu neste domínio (Comissão Europeia e CEDEFOP).  

Complementarmente, a abordagem escolhida parte da reflexão realizada sobre as práticas 

consagradas em Portugal e, sobretudo, do espaço de progressão entendido como tendo maior 

potencial de valorização dos resultados já obtidos. É nesta linha que emerge uma maior 

priorização ao enfoque regional e ao desenvolvimento de estratégias de participação. 

Neste sentido, o estudo procura reunir dois contributos de natureza complementar. Promover 

um diagnóstico das perspetivas de evolução da procura de qualificações a nível regional, por 

um lado, e contribuir para a apoiar o desenho e montagem de um sistema de antecipação de 

necessidades de qualificação que privilegie uma abordagem integradora ao nível das 

estratégias de abordagem e dos instrumentos metodológicos de suporte. 

Com efeito, esta linha de aposta contemplada no quadro dos objetivos do estudo procura, 

precisamente, apoiar a consolidação do modelo de governação da oferta de cursos de dupla 

certificação de nível 4 e 5, o que impõe uma preocupação acrescida com a montagem de um 

sistema regular de aferição da procura de qualificações que garanta a obtenção regular de 

resultados suscetíveis de serem incorporados nos processos de decisão sobre a oferta de 
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formação. Naturalmente, esta orientação exige uma preocupação particular com o âmbito 

territorial e a forma que assumem os resultados a produzir. 

Globalmente, o projeto procura posicionar o objetivo de articular o exercício prospetivo com a 

contribuição para o aperfeiçoamento dos dispositivos de antecipação de necessidades de 

formação e de planeamento da oferta de formação de nível intermédio (níveis 4 e 5 do Quadro 

Nacional de Qualificações) como um dos seus principais elementos distintivos e de criação de 

valor. Trata-se de reforçar a orientação do esforço de investigação e análise tendo em vista a 

obtenção de resultados concretos ao nível da política pública o que, necessariamente, 

compreende a consideração dos objetivos destas, dos seus estádios de maturação no domínio 

em causa e dos constrangimentos que o contexto desta sempre coloca aos desenvolvimentos 

futuros. Num contexto económico marcado pelo processo de ajustamento da economia 

portuguesa no quadro do programa de assistência financeira, a dimensão prospetiva das 

necessidades de qualificação assume um grau acrescido de dificuldade em resultado da 

recessão económica e da intensificação do ambiente de incerteza. Nesta perspetiva, 

sublinhamos o interesse em equilibrar o contributo do estudo para as duas vertentes 

enunciadas na medida em que a possibilidade de aperfeiçoar o dispositivo de antecipação de 

necessidades de qualificação constitui uma opção fundamental para calibrar e aperfeiçoar o 

diagnóstico que agora se elaborou. 

O Relatório está assim organizado:  

O primeiro capítulo do relatório aborda os objetivos do estudo, explicita o roteiro 

metodológico que sustenta a sua prossecução e desenvolve uma abordagem à problemática 

da antecipação de necessidades de qualificação na qual se procura situar os desenvolvidos 

havidos em Portugal nessa matéria e de que modo o estudo procura aí inscrever o seu 

contributo. 

O segundo capítulo do relatório inclui a análise realizada às dinâmicas regionais de oferta e 

procura de qualificações, contemplando o exercício de delimitação das unidades territoriais de 

análise (13 clusters num exercício de agregação das NUT III), a apresentação de uma leitura de 

síntese dos retratos territoriais elaborados e que se apresentam em anexo e uma síntese dos 

estudos de caso realizados com o objetivo de enriquecer o conteúdo analítico de alguns desses 

retratos. A abordagem desenvolvida neste capítulo orienta-se, sobretudo, pelo objetivo de 

captar a especificidade produtiva e de mercado de trabalho das diferentes regiões, 

explicitando dinâmicas qualitativas que promovam uma leitura mais rica das necessidades de 

qualificações.  
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No terceiro capítulo promove-se um exercício de cenarização da procura de formação por 

parte da população portuguesa. A análise subdivide-se em duas componentes. A primeira 

compreende uma projeção do volume de procura de formação no âmbito do Sistema de 

Educação e Formação tomando em consideração indicadores demográficos, de escolarização 

da população e as metas visadas pelas políticas públicas de educação e formação profissional. 

A abordagem à procura de qualificações compreende, também, uma análise da propensão 

para voltar a estudar por parte dos adultos pouco escolarizados. 

O quarto capítulo do relatório contempla o exercício de projeção da procura de trabalho e 

níveis de qualificação associados no horizonte 2020. Metodologicamente, o exercício 

desenvolvido corresponde a um prolongamento da análise realizada no âmbito do projeto 

Portugal 2020 incorporando aperfeiçoamentos no modelo de cenarização e, 

complementarmente, a construção de cenários de procura de trabalho de âmbito regional. 

Ainda neste capítulo e no sentido de contribuir para o desenvolvimento de um observatório de 

necessidades de qualificação, apresentam-se alguns desenvolvimentos metodológicos que 

visam apoiar essa aposta.  

O quinto e último capítulo do relatório compreende uma leitura conclusiva dos resultados do 

estudo e desenvolve um breve enunciado de recomendações e propostas orientadas para o 

desenvolvimento de um dispositivo de antecipação de necessidades de qualificação. 

Este estudo foi realizado pela Quaternaire Portugal em parceria com o CEPCEP nele tendo 

participado:  

 

Paulo Feliciano (Coordenação) 

António Figueiredo 

Ana Cláudia Valente 

Fernando Chau 

Sónia Trindade 

Lurdes Cunha 
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CAPITULO I – O desenvolvimento de um dispositivo de regulação da 

produção de qualificações 

I.1. Os Objetivos do Estudo 

 

Conforme explicitado no enunciado metodológico fundador e na apresentação acima 

incluída, o Estudo “Avaliação Regional das Necessidades de Qualificação” assume 

como grandes objetivos gerais o desenho e experimentação de práticas e instrumentos 

de diagnóstico de necessidades de qualificação que permitam melhorar e consolidar o 

modelo existente de projeção de procura de qualificação e às estratégias de regulação 

da oferta de cursos de nível intermédio de qualificação. Assim, o estudo propõem-se 

contribuir para aperfeiçoar o modelo de aferição de necessidades de qualificação que, 

partindo do que são as práticas já consolidadas no sistema de regulação da oferta em 

funcionamento – nomeadamente através da ANQ, das Direções Regionais de Educação 

e do IEFP-, procure incorporar uma maior dimensão regional à definição de prioridades 

que organizam o investimento em formação que, como se sabe, é fortemente devedor 

do apoio do Fundo Social Europeu.  

Ao mesmo passo, o estudo espera realizar uma primeira aplicação da abordagem 

desenhada e, desse modo, disponibilizar uma leitura regional das necessidades de 

qualificação. Para isso, desenvolveram-se estratégias complementares de análise 

regional das dinâmicas económicas, conciliando uma informação de base quantitativa 

com informação qualitativa. Ao mesmo tempo, importa que os mecanismos de 

avaliação definidos garantam uma efetiva participação dos atores regionais na 

definição da rede e, sobretudo, a apropriação por estes das prioridades resultantes dos 

resultados alcançados. 

Assim, o estudo procura alcançar os seguintes objetivos específicos:  

 

 consolidar uma metodologia de avaliação das necessidades regionais de 

qualificação mais compreensiva e integrada do ponto de vista dos instrumentos 

mobilizados e que permita ao Sistema Nacional de Qualificações dar resposta à 

especificidade dos contextos regionais e sectoriais; 
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 avaliar regionalmente as necessidades de qualificação induzidas pela dinâmica 

da atividade económica;  

 identificar prioridades regionais relativamente às qualificações de nível 3 e 4; 

 apoiar o desenvolvimento dos modelos de regulação da oferta existentes; 

 desenvolver estratégias de participação por parte dos atores regionais na 

determinação das orientações estratégicas em matéria de políticas de 

qualificação estimulando uma prática local de participação. 

 

O estudo propõe-se, ainda, contribuir para a consolidação do modelo de governação 

da rede de oferta formativa, no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações. Trata-se, 

no fundo, de ajudar a que aquelas que são as necessidades de qualificações 

explicitadas de forma clara e regionalmente determinada sejam considerados nos 

processos de tomada de decisão.  

Nesta perspetiva, algumas das iniciativas desenvolvidas no quadro do estudo assumem 

uma vocação experimental no desenho da abordagem regional e, nessa medida, 

poderão apresentar um contributo abaixo da expectativa ou, como será o caso da 

metodologia de inquirição extensiva, requer níveis complementares de esforço e 

investimento que não estão ao alcance da ambição e disponibilidade orçamental do 

presente trabalho.  
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I.2. Roteiro Metodológico 

 

A abordagem de base regional proposta pressupôs, em primeiro lugar, a definição de 
unidades regionais que estruturam a análise desenvolvida. Neste plano, a principal 
opção recaiu na definição de clusters regionais compostos a partir da agregação de 
regiões administrativas ao nível da NUT III em resultado da análise de um conjunto de 
indicadores relativos ao perfil da atividade económica, ao emprego e ao perfil 
demográfico. Foi relativamente a cada um desses clusters regionais que se 
desenvolveu a análise, mobilizando um significativo conjunto de instrumentos 
metodológicos.  

Os clusters regionais a definidos constituem a delimitação territorial orientadora das 

atividades desenvolvidas, sendo que, de acordo com o explicitado em sede 

propositiva, o percurso metodológico explorado ao nível da abordagem qualitativa não 

é suscetível de ser reproduzido no âmbito do estudo em todas as unidades territoriais 

definidas. 

 

Aos estudos de caso orientados para a análise da atividade económica, considerar-se 

útil juntar dois estudos focados na análise dos mecanismos de regulação da oferta de 

dupla certificação. Trata-se, no fundo, de procurar conhecer as principais práticas 

associadas ao “como se faz” o planeamento da oferta de dupla certificação. A 

tipificação dos estudos de casos toma por referência a identificação de estratégias de 

antecipação de necessidades de qualificações e de regulação da oferta que constituam 

espaços de aprendizagem para o aperfeiçoamento futuro destes modelos. Nesta ótica, 

considera-se útil a realização dos seguintes estudos de caso: 

1. Análise de uma rede de concertação local no domínio da concertação da oferta 

que pressuponha um contexto de dinamização liderado pelos organismos da 

administração pública com atribuições ao nível do planeamento dos cursos de 

dupla certificação; 
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2.  Análise de uma rede de concertação local no domínio da concertação da oferta 

que pressuponha um contexto de dinamização liderado por parceiros da 

sociedade civil; 

 

Estes estudos de caso compreendem, para além da recolha de informação que reporta 

as práticas existentes, a realização de algumas entrevistas que devem abranger os 

interlocutores regionais cuja opinião releva para a problemática em causa.  

Assim, em tendo em conta a variação decorrente da especificidade dos territórios 

escolhidos, apresentam-se no quadro seguinte o mapeamento dos principais 

interlocutores a considerar no âmbito do conjunto dos estudos de caso a empreender: 

Quadro 1 – Listagem de interlocutores a entrevistar 

Entidades a entrevistar Nota descritiva 

Empresas Considera-se a possibilidade de entrevistar 
algumas empresas que apresentem, nos casos 
estudados, especial relevância no contexto do 
mercado regional de emprego. A identificação 
de empresas que, de algum modo, permitam 
referenciar tendências de evolução constitui a 
principal prioridade. Os critérios para a sua 
seleção devem ponderar, nomeadamente: 
 Volume de negócios e emprego; 
 Alinhamento com perfil de especialização 

regional; 
 Alinhamento com dinâmicas de inovação 

ao nível do tipo de produtos e serviços e 
dos modelos de organização do trabalho. 

Decisores políticos Considera-se a possibilidade de entrevistar 
responsáveis pelos serviços regionais de 
educação e formação profissional, 
nomeadamente aqueles que de forma mais 
direta dirigem os dispositivos de definição da 
oferta. 

Associações 
representativas de 
empregadores e 

Considera-se a possibilidade de ouvir 
entidades de âmbito regional representativas 
de empregadores e trabalhadores, cujo perfil 
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Entidades a entrevistar Nota descritiva 

trabalhadores de responsabilidades e intervenção se mostre 
mais relevante para a problemática em causa. 

 

Além destes, a referenciação das metodologias utilizadas em dispositivos de 

antecipação de outros países identifica, entre outros, o recurso a métodos de 

cenarização e a pesquisas sistemáticas junto de empregadores que poderiam ter 

interesse para a abordagem a desenvolver. Contudo, o facto de envolverem uma 

sobrecarga significativa para a economia do projeto e o facto de não terem sido 

considerados na metodologia apresentada em sede de proposta recomendarão a sua 

não inclusão neste exercício. 
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Considerando a ambição de desenvolver uma abordagem mais integrada do ponto de 
vista metodológico e de, assim, assegurar uma perspetiva mais compreensiva das 
diversas fontes de informação, o estudo contemplou a mobilização de abordagens 
quantitativas e qualitativas e aplicou a informação coligida no desenvolvimento de 
análise de diferente âmbito.  

 

 O roteiro de análise e instrumentos metodológicos mobilizado apresenta-se em 
seguida: 

 

 análise de informação de base estatística relativa à atividade económica, ao 
mercado de trabalho e à estrutura da oferta de educação e formação. Para 
além de indicadores relativos à atividade económica em cada região, 
mobilizaram-se dados dos Quadros de Pessoal, para a caracterização do 
emprego, e dados do IEFP, para análise do desemprego. Esta informação 
suporta a caracterização elaborada nos retratos territoriais. 
 

 análise de informação de bases estatísticas demográficas (Censos), do Sistema 
de Contas Integradas das Empresas do INE e dos Quadros de Pessoal que 
suportam o exercício de projeção da procura de trabalho.  
 

 análise quantitativa da oferta de qualificações (de nível intermédio) tendo 

como principal elemento de abordagem a caracterização e quantificação da 

oferta de educação e formação disponível (níveis 4 e 5 do QNQ) recorrendo-se 

para o efeito às estatísticas do Ministério da Educação e aos dispositivos de 

planeamento da oferta desenvolvidos pela Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP, I.P.);  

 

 análise de informação de bases estatísticas demográficas (Censos), de 
estatísticas do emprego (INE) e de estatísticas da educação que suportam o 
exercício de cenarização da procura de formação. A partir das projeções 
demográficas elaboradas pelo INE para a população residente em Portugal 
(2008-2060) e dos dados dos Censos 2011 (INE), estima-se a procura potencial 
de formação desagregada geograficamente, ao nível das NUT II e III, por sexo e 
níveis de escolaridade. A distribuição regional destes dados será elaborada a 
partir de hipóteses adicionais quanto à urbanização e litoralização da 
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população em 2020. Os primeiros resultados deste exercício são apresentados 
em capítulo próprio do Primeiro Relatório Intermédio. 
 

 análise de dados estatísticos relativos ao Inquérito à Educação e Formação de 

Adultos (INE) no sentido de promover uma leitura das motivações e propensão 

para estudar. O Inquérito à Educação e Formação de Adultos (INE, 2007) 

permite caracterizar a participação em educação e formação (formal, não 

formal e informal) da população entre os 18 e os 64 anos de idade.  

 
 recolha e análise dos estudos de base regional mais recentes que se 

desenvolveram por iniciativa de entidades de âmbito regional como, por 
exemplo, as associações empresariais e as autarquias; 
 

 conceção de um inquérito às empresas para avaliação de necessidades de 

qualificação, visando aplicação em formato de painel por forma a assegurar a 

monitorização das dinâmicas de evolução verificadas num plano regional. A 

aplicação deste inquérito foi feita de forma experimental e os resultados 

obtidos, ainda muito parcelares, incorporados ao longo das diferentes análises 

desenvolvidas;  

 

 realização de entrevistas e estudos de caso que permitam mobilizar, no âmbito 
das abordagens regionais, uma avaliação qualitativa e, sobretudo, aportar um 
primeiro nível de proposição estratégica para o processo de decisão.  
 

Os estudos de caso visaram o aprofundamento do conhecimento e da reflexão 

sobre determinados espaços territoriais que relevam de forma particular para o 

âmbito do estudo a realizar. Em particular, importou referenciar espaços de 

atividade económica que correspondem a clusters de atividade particularmente 

relevantes do ponto de vista da competitividade dos territórios e, em 

consequência, das problemáticas das qualificações. A análise a realizar permitiu 

analisar a dinâmica de evolução desses clusters e compreender como essa 

dinâmica releva do ponto de vista da estruturação das qualificações. Os estudos 

tiveram uma marcada componente de desk research que se guiou pela recolha 

de informação secundária relativa às dinâmicas económicas e sociais associadas 

a cada cluster. O perfil de especialização em matéria da atividade económica, a 
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evolução registada e projetada em termos dos principais indicadores 

económicos (PIB, VAB, Produtividade, entre outros), a forma como influenciam 

as dinâmicas de emprego e desemprego, o seu papel na agenda estratégica de 

desenvolvimento do país e das regiões em que se inscrevem, a função de 

integração territorial que assumem e a capacidade de polarização da atividade 

económica constituíram alguns dos principais critérios de análise. 
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I.3. Dispositivo de Antecipação de Necessidades de Qualificação 

3.1 Objetivo 

 

O objetivo de melhor identificar e antecipar as necessidades de qualificação tem 

conquistado crescente centralidade na agenda política europeia e conduziu num 

passado recente à adoção de importantes iniciativas a nível Europeu. São disso 

exemplo a realização de uma projeção das necessidades de qualificação na Europa no 

horizonte de 2020 e o lançamento da iniciativa “New skills for new jobs” (EACEA P9 

Eurydice, 2010), ambas inscritas no paradigma de melhor adequar a qualificação da 

mão-de-obra às necessidades de qualificações impostas pela evolução da economia 

europeia. Nesta medida, a abordagem proposta acentua a ótica do ajustamento entre 

oferta e procura de qualificações como um requisito impulsionador do 

desenvolvimento económico e, sobretudo, como recurso para suportar a alteração do 

paradigma produtivo em direção a uma economia mais inovadora e tecnologicamente 

apoiada. 

Neste espetro, a identificação e antecipação de necessidades de qualificação surge 

fortemente articulada com a promoção da capacidade de resposta do ensino de 

natureza vocacional às necessidades do mercado de trabalho, requerendo uma relação 

de forte influência entre a avaliação de necessidades e o planeamento da oferta de 

cursos de educação e formação. A primeira sem a segunda remete as análises de 

mercado para o reduto dos exercícios académicos com reduzido impacto sobre a 

atividade económica. A segunda sem a primeira amputa o esforço de planeamento da 

incorporação estratégica que lhe pode dar horizonte. A combinação das duas não a 

isenta do erro inerente aos exercícios que procuram regular o presente olhando para a 

incerteza que o futuro sempre representa, mas proporciona uma maior proatividade 

na gestão das dinâmicas que organizam a oferta e procura de qualificações. 
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3.2 A abordagem tipológica proposta pelo CEDEFOP 

Em ordem a suportar a agenda política europeia no domínio das necessidades de 

qualificações, o CEDEFOP conduziu uma análise dos dispositivos de necessidades de 

qualificações a nível dos estados membros. Publicado em 2008 (CEDEFOP, 2008), o 

trabalho realizado proporciona um referencial útil à revisão das práticas adotadas em 

Portugal. A partir dessa análise foi elaborada uma tipologia que se resume no quadro 

seguinte. 

 

Quadro 2 – Tipologia de práticas de antecipação de necessidades de qualificações 
adotadas em Portugal 

Tipo Caracterização 

Sistema 
descentralizado 

Contempla, sobretudo, abordagens pontuais e 
de natureza sectorial e local. O desenvolvimento 
de quadros mais sistemáticos encontra-se em 
fase de planeamento em alguns países 
referenciados a este tipo. 

Sistema coordenado 
mas não integrado 

O sistema estrutura-se, principalmente, a partir 
de projeções de natureza quantitativa da 
procura de qualificações, incorporando, 
paralelamente, alguns dados de natureza 
qualitativa. 

Construindo um 
sistema coordenado e 
integrado 

Nesta categoria incluem-se sistemas que se 
organizam, essencialmente, a partir de análises 
de base quantitativa a nível macroeconómico 
mas combinando já alguns elementos 
qualitativos. Através de desenvolvimentos a 
nível nacional, regional e sectorial, estes países 
procuram alcançar uma maior integração e 
sistematicidade nos processos de aferição da 
evolução das necessidades de competências. 

Sistema coordenado 
e integrado 

Corresponde a países com sistemas mais 
desenvolvidos e com experiência consolidada. 
Neles se promovem análises de curto e médio 
prazo que combinam projeções macro 
económicas, estudos quantitativos suportados 
em inquéritos a empregadores e estudos 
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sectoriais e regionais que articulam uma 
dimensão qualitativa de análise.  

 

A tipologia desenvolvida pelo CEDEFOP sublinha que o percurso de desenvolvimento 

dos dispositivos de identificação e antecipação de necessidades de qualificações 

atribui crescente importância a um movimento de combinação e integração entre 

abordagens de natureza quantitativa e qualitativa, a par da consideração das óticas 

setorial e territorial. Esta referência será de grande utilidade para a breve análise que 

nos propomos fazer relativamente ao caso português e aos desafios que este coloca ao 

presente estudo.  

Ainda em jeito introdutório desta reflexão, relevará considerar que a abordagem em 

matéria de identificação e antecipação de necessidades de qualificação contempla 

uma dupla dimensão: a que se refere às dinâmicas de procura de qualificações pelos 

empregadores e a que se refere ao recenseamento e orientação das dinâmicas de 

oferta. Parecendo óbvio a inerência desta relação, ela representa mais do que o 

reconhecimento da relação entre duas dinâmicas relacionadas, tendo implícito a 

identificação de que o objeto dessa abordagem é o ponto de encontro entre estas 

duas dinâmicas. É nesse plano que a exigência colocada aos dispositivos ganha 

expressão. 

A importância de adotar práticas de regulação da oferta de cursos qualificantes 

disponibilizados pelo sistema de educação e formação que proporcionem um melhor 

alinhamento entre os domínios profissionais abrangidos e as necessidades do mercado 

de trabalho tem justificado crescente atenção por parte dos atores desse sistema. A 

ênfase colocada nesta matéria conduziu a diversos desenvolvimentos ao longo do 

tempo no que respeita à adoção de medidas e instrumentos orientados pelo objetivo 

de aperfeiçoar a relação entre oferta e procura de qualificações. Considerando os 

objetivos do presente trabalho, sobretudo os que relevam para apoiar a organização e 

funcionamento de um dispositivo de antecipação de necessidades de qualificação e de 

regulação da oferta de dupla certificação, importará reter os desenvolvimentos mais 

recentes, ou seja, o ponto de partida sobre o qual se poderá procurar acrescentar 

valor.  
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3.3 Os desenvolvimentos no quadro do Sistema Nacional de Qualificações 

 

Procurando uma linha divisória no tempo, poderemos assumir que a etapa mais 

recente relativamente ao desenvolvimento de dispositivos de regulação da produção 

de qualificações coincide com a expansão exponencial da oferta de dupla certificação, 

sobretudo de cursos profissionais, a partir de 2005 e com a criação do Sistema 

Nacional de Qualificações (SNQ) que incluiu o desenvolvimento do Sistema Integrado 

de Gestão da Oferta (SIGO). Com efeito, a criação do SNQ anuncia a intenção de 

aprofundar o quadro de regulação em matéria de sistema de educação e formação, aí 

se integrando o objetivo de orientação estratégica da oferta. Num passado recente e 

até esta data, podemos considerar que, simplificadamente, o dispositivo de regulação 

da oferta de qualificações caracterizou-se: 

i. Pela ausência de informação compreensiva e atualizada relativamente aos 

cursos de âmbito profissionalizante oferecidos pelo sistema de educação e 

formação, ou seja, pela impossibilidade de caracterizar com o detalhe 

necessário a oferta de cursos profissionalizantes; 

 

ii. Pela realização de projeções de natureza quantitativa sobre as dinâmicas de 

procura de qualificações que, no entanto, apresentavam um resultado muito 

agregado e, nessa medida, dificilmente orientador do processo de decisão no 

quadro das políticas públicas de educação e formação. Pontuavam neste caso 

análises de âmbito macroeconómico e inquéritos aos empregadores; 

 

iii. Pela produção, sem a sistematicidade conveniente, de alguns estudos de 

natureza regional e local que incorporavam informação mais fina sobre as 

dinâmicas do mercado de trabalho, mas que não abrangiam a totalidade do 

território nem tinham na forma de tomada de decisão condições propícias a 

que tivessem um eco maior sobre estas últimas; 

 

iv. Pela dinamização de espaços locais e regionais de concertação e coordenação 

que se assumiram como principal mecanismo de ordenação da oferta de cursos 

profissionalizantes e onde surgiam como privilegiadas modalidades de aferição 
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de natureza qualitativa. Esta é a prática que assume protagonismo 

fundamental na estruturação da oferta de cursos de dupla certificação; 

 

v. Pelo desenvolvimento de uma abordagem qualitativa e sistemática dos perfis 

profissionais sectorialmente relevantes – através do projeto Evolução das 

Necessidades de Qualificação conduzido pelo INOFOR - que, no entanto, pouco 

impacto teve ao nível da dimensão curricular dos cursos contemplados na 

oferta.  

Embora traduzam uma leitura declaradamente simplificada das práticas de regulação 

adotadas no quadro do sistema de educação e formação em Portugal, lidos à luz da 

tipologia sobre os sistemas de antecipação de necessidades de qualificações 

desenvolvida pelo CEDEFOP, os traços de caracterização apresentados permitem 

reconhecer a vigência de um sistema relativamente descaracterizado onde pontuava 

uma abordagem descentralizada de base regional com impacto direto sobre a 

constituição da oferta de educação e formação, complementada com projeções de 

natureza quantitativa e qualitativa que, porém, não tinham assegurada tradução nas 

opções feitas pelo sistema. Duas notas ressaltam desta brevíssima análise: 

i) O sistema de antecipação de necessidades de qualificação tem sido 

insuficientemente compreensivo no que se trata de combinar de forma sistemática 

abordagens de natureza qualitativa e quantitativa que produzam uma leitura 

relativamente fina das dinâmicas de mudança em curso. De referir que uma das 

tendências enfatizadas na análise realizada pelo CEDEFOP é, precisamente, o fato de o 

planeamento de recursos humanos feito dominantemente com base em modelos 

econométricos de previsão constituir um modelo ultrapassado e, cada vez mais, dar 

lugar a dispositivos que privilegiam a integração de dimensões quantitativas e 

qualitativas e a combinação de vários instrumentos. 

ii) A organização do processo de decisão, insuficientemente apoiada do ponto de vista 

das bases de informação e apreciavelmente pulverizada em razão da dispersão de 

responsabilidades de acordo com o segmento da oferta, limitava a capacidade de 

traduzir em orientações de rede as avaliações produzidas. Com efeito, consoante a 

modalidade de dupla certificação em causa – cursos profissionais, cursos de 

aprendizagem, e cursos de educação e formação – e o operador em causa e a fonte de 

financiamento assim variavam os mecanismos de decisão e os seus intervenientes. 
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Naturalmente, esta circunstância acrescenta dificuldade à regulação estratégica da 

decisão sobre a oferta. 

É nesta ótica que a expansão da oferta de dupla certificação promovida a partir de 

2005 acentuou a necessidade de robustecer os dispositivos de regulação da oferta. À 

medida que o sistema de educação e formação projeta a relevância destas ofertas, 

assumindo o compromisso da paridade com as vias gerais no contexto do ensino 

secundário, assume, também, a necessidade de garantir uma reforçado alinhamento 

entre a oferta e a procura de qualificações. De forma mais imediata, a tónica foi 

colocada na necessidade de criar condições para que o sistema de educação e 

formação pudesse contemplar uma abordagem estratégica na constituição da oferta. 

Três passos eram fundamentais: aperfeiçoar o sistema de informação sobre a oferta 

constituída ao longo do tempo; aperfeiçoar os mecanismos de diagnóstico de 

necessidades e ser capaz de traduzir em orientações de regulação as avaliações sobre 

as dinâmicas do mercado de trabalho. 

A resposta ao primeiro desafio foi alcançada com o desenvolvimento do SIGO que 

passou a realizar o recenseamento integral dos cursos de dupla certificação oferecidos 

no âmbito do sistema de educação e formação. Este constitui-se como passo 

fundamental para “infraestruturar” um dispositivo mais eficaz de gestão da oferta. 

No plano da orientação de rede, os desenvolvidos mais significativos realizados 

contemplam a criação do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e a condução de 

um processo de organização da oferta apoiado em orientações estratégicas sob 

coordenação da Agência Nacional para a Qualificação (ANQ). 

A tradução da abordagem estratégica às necessidades em práticas de regulação fez 

algum caminho através de estratégias de partilha de informação e de reforço da 

coordenação no processo de decisão. Também a este nível o desenvolvimento do SIGO 

enquanto plataforma única para gestão da oferta se revelou de significativa valia. 

O CNQ inaugura uma estratégia de coordenação curricular que procura assegurar uma 

mais eficaz e rápida mediação das mudanças qualitativas surgidas no mercado de 

trabalho e que induzem a transformação das competências associadas a cada 

qualificação e, mesmo, a recomposição do leque de qualificações - com emergência de 

novas qualificações e a extinção de outras que se revelaram ultrapassadas. Com o 
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objetivo de coordenar a organização curricular das ofertas de dupla certificação, este 

instrumento facilitou a capacidade de ajustamento das diferentes ofertas à evolução 

das competências solicitadas pelos empregadores. Também a tarefa de antecipar a 

introdução de qualificações (perfis profissionais e respetivos referenciais de formação) 

correspondentes a novas necessidades ficou, deste modo, amplamente reforçada. 

Complementarmente, o CNQ assegurou, através dos Conselhos Setoriais para a 

Qualificação (CSQ), um espaço qualitativo de aferição das dinâmicas do mercado de 

trabalho capaz de influenciar a organização curricular. Dando assento a representantes 

dos parceiros sociais, operadores de formação, autoridades setoriais de regulação, 

empresas e peritos, este espaço estreita de forma significativa a ligação entre os 

diferentes stakeholders do sistema de educação e formação e o espaço de definição 

curricular. 

O CNQ surge, assim, como um espaço privilegiado de análise do mercado de trabalho 

que acentua menos a preocupação com a avaliação quantitativa de quantas pessoas 

vão ser necessárias num horizonte temporal definido mas, antes, sublinha a relevância 

de olhar para as profissões e o seu conteúdo ao nível das competências.  

Ao nível do ajustamento quantitativo da organização da oferta, ou seja, do número de 

vagas criadas em cada curso e área de formação, que influi sobre o perfil dos fluxos de 

entrada no mercado de trabalho, a evolução recentemente verificada regista 

desenvolvimentos na aferição sistemáticas das dinâmicas do mercado de trabalho e, 

sobretudo, da relação destas com a organização da oferta. Assim, procurou-se 

construir um quadro de análise do mercado de trabalho com um nível de 

desagregação ajustado ao objetivo de orientar as vagas a criar em cada curso e, nessa 

medida, na tradução em linhas de orientação estratégica para a rede dos resultados 

dessa análise. 

Nesta perspetiva, este terá sido o primeiro momento em que a produção de análises 

quantitativas sobre necessidades de qualificações esteve subordinada ao objetivo de 

criar um espaço de comunicação com o quadro de definição da oferta. A relação entre 

as dinâmicas identificadas ao nível das profissões analisadas e as saídas profissionais é, 

naturalmente, o aspeto chave. No entanto, como adiante se procurará explicitar, as 

análises produzidas tiveram uma frágil incorporação prospetiva na medida em que 

centraram a sua avaliação na evolução registada do emprego criado nos últimos dez 

anos e no perfil do desemprego. Com efeito, embora não ignorado, foi mais lacunar o 
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aprofundamento na procura de pistas sobre a recomposição futura das qualificações. 

Ora, uma componente prospetiva mais forte exigiria que as dinâmicas de 

recomposição do emprego no horizonte de curto médio prazo fossem consideradas. 

Ainda que os exercícios produzidos incorporassem, numa dimensão qualitativa, 

alguma ponderação de natureza prospetiva, a informação produzida para suporte à 

decisão no quadro do sistema de educação e formação só escassamente contemplava 

esta abordagem. 

No âmbito do dispositivo de planeamento da oferta coordenado pela Agência Nacional 

para a Qualificação (ANQ) e com recurso ao SIGO foram apurados para apoio ao 

planeamento da rede em 2008, 2009 e 2010: 

 Alunos matriculados nos cursos profissionais, cursos de hotelaria e turismo, 

curso CEF e nos cursos de aprendizagem (no anos letivos respetivos) por curso 

e área de formação; 

 Pessoas ao serviço (2000 / 2005; 2000 / 2006; 2000 / 2007) com idade 

compreendida entre os 20 e os 24 anos e com o ensino secundário completo 

segundo a profissão (CNP a 3 dígitos e a 4 dígitos para o subgrupo 311). 

Os dados foram analisados por NUTS I, II e III. 

Em 2010, o estudo prospetivo realizado pela ANESPO no âmbito do apoio ao 

desenvolvimento e consolidação do dispositivo de regulação da oferta de dupla 

certificação sofisticou um pouco a análise assumindo a seguinte estratégia de análise 

de informação: 

 Alunos matriculados no primeiro ano dos cursos profissionais, cursos de 

hotelaria e turismo, curso CEF e nos cursos de aprendizagem (no ano letivo 

2009 / 2010) por curso e área de formação; Fez-se uma correspondência entre 

os cursos e os subgrupos da CNP a 3 dígitos (expecto para o subgrupo 311 em 

que a análise foi a 4 dígitos), por forma a relacionar volumes de alunos com 

volume de emprego por profissão.  

 

 Pessoas ao serviço (Quadros de Pessoal) no escalão etário 20 – 24 e com ensino 

secundário completo (comparação 1998 / 2008. Apenas se consideraram os 

empregados em profissões registadas em ambos os anos. 
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 Pessoas desempregadas por profissão (CNP 3 e 4 dígitos)  

O desenvolvimento da análise considerou o apuramento de 7 indicadores de base: 

 Taxa de variação do emprego (Ep) na profissão e na NUT 

 Taxa de variação de desemprego (Dp) na profissão e na NUT 

 Rácio alunos (Ap) / emprego na profissão e na NUT 

 Rácio desemprego / emprego na profissão e na NUT  

 Taxa de variação nacional do emprego na profissão (Enp) 

 Quociente de localização do emprego na profissão e na NUT 

 Quociente de localização do desemprego na profissão 

Posteriormente, esta informação foi trabalhada de forma a permitir a criação de um 

“semáforo” para classificar cada um dos cursos existentes nas diferentes modalidades 

de nível secundário (Cursos Profissionais, Cursos de Aprendizagem e Cursos de 

Educação e Formação). Assim, foram criados 5 indicadores com critérios de 

ponderação com igual importância numérica, os quais variam entre 0 e 2.  

A par desta dimensão estatística, o trabalho desenvolvido pela equipa da ANESPO 

compreendeu uma abordagem mais qualitativa à identificação de dinâmicas de 

mudança setorial na economia portuguesa. Esta, contudo, não beneficiou de um nível 

de detalhe e segmentação adequado à produção de resultados concretos em matéria 

de regulação das qualificações.  

No que respeita ao processo de decisão, o dispositivo operacionalizado manteve os 

principais traços distintivos que já tinha. Assim, a decisão sobre a oferta de educação e 

formação tem sido tomada ao nível regional em espaços de concertação que são, 

principalmente, dinamizados pelas Direções Regionais de Educação e que, em alguma 

medida, desenvolvem uma prática de participação e de concertação com as 

Delegações Regionais do IEFP que têm uma palavra decisiva sobre a definição da 

oferta promovida pelo IEFP. Globalmente, estes espaços de âmbito local e regional, 

reúnem os principais operadores e, com base em informação de cariz qualitativa 

recenseada no quadro da interação local com os principais empregadores, coordenam 

as propostas de criação de cursos a apresentar por cada um. O figurino destes fóruns é 

relativamente diversificado, sendo possível referir três modelos de funcionamento: 
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 um que assenta na dinamização das Direções Regionais de Educação, reunindo 

principalmente escolas e, nalguns casos as autarquias, e que têm âmbito 

geográfico supra concelhio; 

 um segundo baseado na dinamização das autarquias que procuram coordenar 

um esforço de planeamento de âmbito municipal; 

 um terceiro que assenta na mobilização de redes mais ou menos alargas de 

atores, sobretudo operadores de educação e formação, e que procura gerar 

dinâmicas de planeamento endógenas com maior integração regional. 

Acontece sobretudo em territórios com maior densidade populacional e, 

consequentemente, maior concentração de atores o que reforça a utilidade de 

promover estratégias de concertação e negociação como as que são 

procuradas no âmbito destas redes. Os concelhos de Famalicão, Trofa e de 

Vieira do Minho são exemplos da aposta na dinamização de redes vocacionadas 

para a estruturação da oferta formativa. Uma maior sistematicidade na 

dinamização de iniciativas de coordenação e o recurso a plataformas 

eletrónicas de apoio à gestão da oferta constituem atributos desenvolvidos 

nestas redes. Esta é, contudo, uma experiência ainda pouco amadurecida no 

conjunto do sistema de educação e formação. 

De referir que o surgimento de modelos de coordenação baseados na constituição de 

redes de atores constitui um desenvolvimento convergente com um dos principais 

sentidos de evolução verificados a nível da União Europeia e recenseados no já 

referido trabalho realizado pelo CEDEFOP.  

Em todos os modelos, as necessidades de qualificações veiculadas pelas empresas e 

centros de emprego constituem uma fonte preferencial de informação onde também é 

possível referenciar o envolvimento das associações empresariais e dos sindicatos. 

Nalguns desses fóruns, a realização de inquéritos às necessidades de formação das 

empresas e a realização de diagnósticos de âmbito territorial são uma prática utilizada. 

A evolução registada ao nível da estratégia de coordenação da oferta conduzida pela 

ANQ, para além do estímulo à dinamização destes espaços de coordenação, trouxe, 

sobretudo, um contributo do ponto de vista da disponibilização de informação de base 

para apoio à tomada de decisão. Com efeito, a informação trabalhada com base nos 
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indicadores acima identificados passou a constituir um pacote informativo 

disponibilizado a todas as entidades envolvidas no processo de constituição da oferta. 

Para além das análises produzidas, a informação disponibilizada integrava um conjunto 

de pistas orientadoras para a constituição da oferta que, no ano letivo 2010, assumiu a 

atribuição de níveis de prioridade curso a curso. O objetivo de criar uma cultura de 

planeamento recebeu um estímulo significativo com os desenvolvimentos registados, 

sendo que os resultados ao nível da composição da oferta atestam a utilidade e 

eficácia de desenvolvimento de modelos de regulação que assentem na partilha de 

informação e na responsabilização dos atores pelo processo de tomada de decisão. 

Com efeito, foram significativas as alterações produzidas no perfil da oferta sem que 

para tal tenham sido produzidas orientações taxativas quanto ao quadro de propostas 

a apresentar ou, alternativamente, uma intervenção a jusante que ao nível do quadro 

global de aprovação fizesse intervir as prioridades apuradas. De fato, o modelo seguido 

assentou sobretudo na partilha de informação e na sua utilização para dinamizar os 

fóruns de planeamento existentes a nível regional e local, tendo essa opção sido 

suficiente para assegurar alterações substantivas no perfil da oferta ao longo dos três 

anos em que se desenvolveu este processo de planeamento.  

A importância atribuída à utilização de instrumentos de análise quantitativa e 

qualitativa enquanto recurso para informar e apoiar o processo de decisão dos 

diferentes atores envolvidos na política pública constitui uma tendência das 

abordagens seguidas a nível europeu. 

Assim, sem abandonar o modelo descentralizado de base regional acima identificado, 

registou-se uma qualificação das práticas de planeamento cujo primeiro, mas não o 

mais indiferente contributo, terá sido mesmo concorrer para a criação de uma cultura 

de planeamento ao nível da oferta e de abordagem estratégicas ao problema da 

produção de qualificações. 

 

3.4 Principais desafios que se colocam ao desenvolvimento do sistema 

 

Apesar dos desenvolvimentos registados, são inúmeras ainda as limitações existentes 

ao nível do dispositivo de antecipação de necessidades de formação e de subsequente 
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planeamento da oferta. Sinalizaremos algumas dessas limitações que, por assim as 

entendermos, constituem o roteiro de desafios de crescimento que se colocam ao 

sistema e para o qual este estudo visa contribuir.  

No que se refere à abordagem de natureza qualitativa que, em primeiro lugar, é 

mediada pelos CSQ importará registar que, para além do aperfeiçoamento do 

funcionamento destes no que se refere à capacidade de mediar novas dinâmicas para 

o contexto de desenvolvimento do CNQ, considera-se que o plano regional e local está 

insuficientemente contemplado. Com efeito, a mediação de preocupações com maior 

especificidade territorial está relativamente omissa da dinâmica dos CSQ. A par disso, 

as dinâmicas existentes a nível regional e local, sendo de grande relevância, não 

contemplam uma maior institucionalização das práticas de análise e consulta que 

reverterá a favor da capacidade de traduzir em respostas as necessidades 

identificadas. Nesta ótica, considera-se que a descentralização de âmbito regional e 

local em que assenta o sistema seria enriquecida com uma maior estruturação dos 

processos de consulta e análise, de modo a assegurar um mais eficaz recenseamento 

das dinâmicas qualitativas que nesses espaços tende a influir no curto e médio prazo a 

procura de qualificações. De referir que um dos principais benefícios a alcançar através 

de uma abordagem mais estruturada será, mesmo, a capacidade de atribuir a análise 

qualitativa um contributo maior do ponto de vista da projeção de necessidades de 

curto e médio prazo, resgatando um pouco os juízos que nesse plano se produzem de 

uma visão excessivamente imediatista. Naturalmente, abordagem metodológica 

utilizada não é indiferente à fiabilidade dos resultados obtidos. A dinamização de 

espaços de consulta regional que, por afinidade de nomeação com os espaços de 

consulta já criados, podemos apelidar de Conselhos Regionais para a Qualificação 

(CRQ) constitui uma opção válida neste plano. 

A consolidação e aprofundamento das experiências de dinamização de redes locais e 

regionais constituem outra linha de aposta válida na direção de dar maior peso a esta 

abordagem no contexto do dispositivo de identificação e antecipação de necessidades 

de qualificações.  

Um segundo domínio de fragilidade que importará superar prende-se, precisamente, 

com a incorporação de projeções quantitativas que vão além de uma leitura das 

dinâmicas correntes do mercado de trabalho e procurem traduzir essa dinâmica em 

projeções de necessidades quantitativamente expressas para o médio prazo. Ou seja, 
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importa que a abordagem quantitativa possa ser sofisticada e dar lugar a projeções 

desagregadas por qualificação e território, dando margem para opções de 

planeamento um pouco mais assertivas.  

Complementarmente, importa promover uma maior integração entre análises de 

dimensão quantitativa com análises de fundo qualitativo e, sobretudo, criar condições 

para que a sua integração no processo de antecipação de necessidades seja atendida 

do lado de planeamento da oferta para o que importa promover um contexto de maior 

institucionalização do recurso combinado a estas abordagens.  

No seu conjunto, estes desafios representam etapas de aperfeiçoamento do sistema 

que concorrem para uma abordagem mais holística do dispositivo de antecipação de 

necessidades de qualificação, cumprindo um percurso de consolidação de práticas 

que, de algum modo, está refletido nas diferentes tipologias consideradas no estudo 

do CEDEFOP já referido.  

Este é também, de alguma maneira, o roteiro que orienta a contribuição que este 

estudo procura dar em matéria de análise de necessidades de qualificação e de 

consolidação do edifício que lhe dá corpo.  

Contudo, um elemento adicional de reflexão parece justificar-se a este passo. Se o 

caminho para uma abordagem holística e, portanto, integradora de diferentes 

instrumentos e abordagens corresponde a um percurso de inquestionável valorização 

das práticas de avaliação de necessidades de qualificação, o olhar sobre a lógica de 

ajustamento parece ainda insuficientemente diversificada. Com efeito, a abordagem 

dada à problemática da aferição de necessidades de qualificação parece privilegiar o 

olhar sobre a oferta como constituindo a principal ou única variável de ajustamento, 

ou seja, a relação de mercado estabelece-se com base num inelutável imperativo de 

procura. Esta é uma ótica que reforça a responsabilidade do sistema de educação e 

formação e também dos indivíduos de preencherem os requisitos da procura de 

qualificações por parte dos empregadores.  

Ora, as responsabilidades dos sistemas de educação e formação são mais amplas do 

que a preparação de mão-de-obra para as empresas, assim como o perfil destas 

necessidades é descontínuo e incerto no tempo. Assim, ao sistema de educação e 

formação exige-se uma resposta que seja capaz de salvaguardar uma formação de 
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base adequada, assim como, procurar salvaguardar a mobilidade e capacidade de 

adaptação profissional dos indivíduos ao longo do tempo. Estes desígnios são difíceis 

de articular com a resposta a necessidades muito particulares e, nalguns casos, de 

circunstância por parte do mercado de trabalho, pelo que a descoincidência de 

perspetivas dificilmente poderá dar lugar a um ajustamento perfeito. Na verdade, 

respeitar na íntegra uma cartilha deste tipo, representaria subordinar aos interesses 

de curso prazo do mercado de trabalho a qualificação dos indivíduos que, embora 

qualificante no caso das ofertas de dupla certificação, visará sempre um objetivo mais 

amplo.  

Também os interesses e motivações individuais constituem uma variável não 

negligenciável nesta relação. Inevitavelmente, elas orientam as escolhas dos indivíduos 

e ajudam a estruturar a oferta de educação e formação. Compaginar o objetivo de 

alargamento da escolaridade obrigatória com o de apoiar a formação de mão-de-obra 

levará a que seja sensato relativizar o peso dado às dinâmicas de procura na 

organização da oferta de formação.  

Esta reflexão conduz-nos, por último, a convocar o papel das empresas nesta relação. 

Com efeito, o reforço da centralidade da abordagem profissionalizante por parte do 

sistema de educação e formação seria beneficiada com uma correspondente 

valorização e reconhecimento do diploma profissional pelas empresas. Os fatos 

indiciam, contudo, que a estrutura das relações profissionais em Portugal promove o 

reconhecimento do diploma escolar e da aprendizagem no posto de trabalho como 

veículos de qualificação e de acesso a um maior estatuto profissional. Esta é uma 

forma de desvalorizar o investimento realizado pelo sistema de educação e formação 

na procura de uma maior convergência com a economia e, nessa medida, uma forma 

de penalizar a própria possibilidade de fazer evoluir os sistemas de planeamento.  

No seu conjunto, estes elementos de reflexão justificam considerar a necessidade de 

olhar para a problemática da relação entre oferta e procura de qualificações de uma 

forma menos subordinada a uma leitura simples do perfil da procura.  
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CAPITULO II - Dinâmicas Regionais de Oferta e Procura de Qualificações 

II.1 Exercício de clusterização regional 

1.1 A opção pela definição de clusters regionais 

 

O objetivo de realizar uma análise regional das necessidades de qualificações traduz-se, na 

estratégia metodológica proposta, na opção de definir clusters regionais que correspondam à 

agregação de regiões administrativas ao nível da NUTS III. Neste ponto do Relatório Final, 

procuramos clarificar o objetivo que subjaz à realização deste exercício, bem como os critérios 

utilizados no seu desenvolvimento. 

A leitura territorializada de um conjunto de indicadores estatísticos que permitam 

compreender as dinâmicas de oferta e procura de qualificações é, naturalmente, uma 

condição inerente ao exercício a desenvolver neste estudo e encontra na NUTS III um nível 

suficiente de desagregação. Neste sentido, o exercício de territorialização não exigiria mais do 

que a produção e análise por NUTS III de um conjunto de indicadores quantitativos e 

qualitativos considerados relevantes para a avaliação prospetiva das necessidades de 

qualificações. Esse é um caminho que este estudo percorreu do ponto de vista do tratamento 

de informação de base. Contudo, a dinamização de uma abordagem de foro qualitativo – onde 

se inclui a identificação de estudos de caso de cariz setorial -, a procura de uma mais eficaz 

organização da leitura de dados e, sobretudo, a possibilidade de operacionalizar metodologias 

de consulta aos atores locais e de planeamento participado da oferta de educação e formação, 

recomendam a procura de uma organização territorial menos pulverizada para orientar o 

desenvolvimento de algumas das opções metodológicas previstas no estudo. Com efeito, a 

classificação administrativa com base nas NUTS III compreende 30 unidades territoriais o que, 

para além de multiplicar os pontos de análise dos indicadores estatísticos mais relevantes, 

torna difícil de viabilizar a implementação de mecanismos individualizados e participados de 

planeamento que impliquem concertação de atores e identificação de dinâmicas de natureza 

qualitativa. O objetivo de posicionar o estudo enquanto instrumento de apoio ao 

desenvolvimento do dispositivo de antecipação de necessidades de qualificações e de 

planeamento da rede de oferta de dupla certificação constitui, a par da procura de condições 

práticas de operacionalização metodológica, um critério fundamental para determinar a opção 

pela realização do exercício de clusterização. A circunstância da coincidência entre a divisão 

administrativa do território e os mecanismos de governação existentes acontecer mais ao nível 

da NUTS II confere, também, maior relevância à organização da análise num plano mais 

agregado. 
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No plano metodológico, para além das melhores condições de viabilização da análise inerente 

a uma abordagem regional mais integrada, importará ter em conta que algumas das dinâmicas 

que maior relevo poderão assumir no quadro da aferição das necessidades de qualificações e 

consequente planeamento da oferta corresponderão a quadros de ação de natureza supra 

regional. Com efeito, a própria integração social e económica dos territórios, que em muitas 

circunstâncias extravasa a delimitação territorial da NUTS III, propicia quadros analíticos das 

dinâmicas de recomposição do emprego mais sugestivos quando estes são considerados de 

forma mais agregada.  

Assim, a definição de clusters regionais visa facilitar e valorizar o exercício de análise das 

dinâmicas territoriais em matéria de procura de qualificações e, simultaneamente, viabilizar 

estratégias de interação com atores locais que sejam operacionalizáveis no quadro do estudo 

mas, também, dos próprios dispositivos de planeamento existentes. O exercício de 

clusterização atende assim, essencialmente, ao objetivo de ajudar a ler e pensar o território. É 

este o enunciado que sustenta a utilidade de promover um exercício de agregação territorial 

que estabeleça para fins deste estudo de diagnóstico e, mesmo, como proposta para 

organização de práticas de planeamento no quadro do sistema de educação e formação, 

unidades territoriais cuja dimensão se situe entre a NUTS II e a NUTS III.  

 

1.2Estratégia 

 

A agregação das NUTS III pressupõe a tipificação dessas unidades territoriais com base em 

indicadores-chave para refletir a dinâmica potencial de procura de qualificações por parte do 

mercado de trabalho: indicadores relativos ao perfil da atividade económica, ao emprego e às 

dinâmicas demográficas constituem um referencial a privilegiar neste plano. Combinadas com 

a análise da oferta gerada no quadro do sistema de educação e formação, serão estas as 

variáveis que de modo mais direto influirão sobre as necessidades de qualificação emergentes. 

Ora, a tipificação das regiões será sempre insatisfatória se for construída a partir de um ou dois 

indicadores, na medida em que poderá aproximar ou contrastar artificialmente os contextos 

regionais em causa e, desse modo, induzir quadros de agregação que não atendem à 

verdadeiro quadro de desenvolvimento económico e social. Complementarmente, a 

mobilização de um conjunto mais vasto de indicadores obriga, para que seja operacionalizável, 

à construção de índices sintéticos que ponderam critérios variados e asseguram uma 

abordagem multidimensional à problemática do desenvolvimento regional. A obtenção de 

elevados níveis de rigor na construção destes índices exige um folgo conceptual e técnico que 
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a ser levado no cabo deste estudo resumiria a disponibilidade de recursos a afetar ao 

desenvolvimento do diagnóstico de necessidades propriamente dito.  

Nesta perspetiva, e com o intuito de, numa primeira fase, assumir uma tipificação regional que 

sirva de base ao exercício de agregação territorial, a equipa do estudo opta por combinar o 

recurso a análises de especificidades regionais já realizadas e que propiciaram a construção de 

índices sintéticos de desenvolvimento dos territórios com a utilização de um conjunto 

moderadamente ambicioso de indicadores relevantes para a matéria em questão. Ao nível dos 

índices sintéticos, duas referências são mobilizáveis tendo em conta o objeto da análise. Uma é 

o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR) editado pelo INE e pelo DPP em 2009 

(INE e DPP, 2009) e a outra uma tipologia desenvolvida num estudo desenvolvido pelo do 

Observatório do QREN denominado Zoom Territorial sobre a Qualificação de Adultos 

(Observatório do QREN, 2012) que se encontra em fase final de elaboração. 

No que se refere ao ISDR a sua elaboração decorreu de um trabalho científico pesado e 

considera três dimensões de análise consideradas fundamentais ao nível do desenvolvimento 

regional: competitividade, coesão e qualidade ambiental. Para cada uma destas dimensões foi 

criado um índice que classifica as diferentes NUTS III e, no seu conjunto, os três índices dão 

forma a um índice global de desenvolvimento. Olhando o mapeamento resultante da 

construção de cada um dos índices, verificamos que é bastante diferenciado o perfil resultante 

da forma como cada NUTS III é classificada em cada índice. Nalguns casos, até, essa 

classificação é antagónica. O índice global acaba por suavizar essas diferenças.  

A análise dos indicadores mobilizados na composição de cada um dos índices sugere que será 

o índice de competitividade aquele que maior relevância oferece para a questão que importa a 

este estudo, isto é, perceber em que medida as dinâmicas associadas à atividade económica 

influem na procura de qualificações ao nível do mercado de trabalho. Nesta perspetiva, 

considera-se que, mais do que a tipificação resultante da construção do índice global, será a 

tipificação resultante do índice de competitividade que melhor poderá orientar o exercício de 

agregação a realizar. 

No que se refere à tipologia de territórios construída no âmbito do estudo de responsabilidade 

do Observatório do QREN e que ainda se encontra em fase de conclusão, foram consideradas 

como variáveis chave para classificação dos territórios o peso das baixas qualificações no 

emprego e desemprego, a estrutura setorial dos territórios e a estrutura etária da população. 

A partir da tipologia produzida realizou-se um exercício de clusterização que associou os 

territórios com comportamento semelhante nas variáveis em causa. A informação acedida não 

permite, contudo, identificar os indicadores estatísticos considerados nem a forma de 

operacionalização do exercício. Por essa razão, este exercício retoma a análise desagregada de 
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alguns dos indicadores utilizados nesse estudo conseguindo, desse modo, uma maior 

aproximação à leitura da influência que assumem na caracterização dos territórios. 

No caso do exercício de construção do índice de competitividade a classificação realizada 

permitiu identificar quatro categorias diferentes (cf. mapa seguinte). Duas acima e duas abaixo 

da média apurada para Portugal. 
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Mapa 1 – Mapeamento do índice de competitividade 

 

Já no caso do exercício de clusterização que serve de base ao estudo realizado pelo 

Observatório do QREN os indicadores trabalhados conduziram à identificação de nove tipos de 

territórios. 
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Mapa 2 – Clusterização segundo o “Zoom territorial sobre a qualificação de adultos” 

 

Sendo distintos nos critérios e indicadores que mobilizam e na categorização que propõem, os 

dois exercícios não deixam de apresentar semelhanças na forma como classificam as várias 

unidades territoriais. Contudo, a utilização direta de qualquer uma das tipologias no âmbito 

dos objetivos do estudo enfrenta problemas de aplicabilidade, sobretudo porque os exercícios 

de agregação apresentados não são inteiramente conveniente ao objetivo de análise e 

planeamento das necessidades de qualificação. Em qualquer dos casos, as tipologias definem 

categorias territoriais demasiado amplas, com maior evidência no caso do Índice de 

Competitividade do estudo INE/DPP, mas, também, porque a sua delimitação não pondera a 

organização administrativa implícita ao modelo de governação da oferta de educação e 

formação. Não comportando limitações no plano analítico, esta organização encerra uma 

significativa limitação no que se refere à capacidade de transferir para as práticas de 

planeamento as análises a realizar. Ora, a preocupação com a possibilidade de apropriação dos 

resultados do estudo pelas políticas públicas é uma orientação inerente à abordagem 

escolhida para este trabalho. Assim, importa situar alguns critérios complementares para 

orientar o processo de clusterização tendo em vista os objetivos inerentes ao estudo. 
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Globalmente, a par do princípio de agregação por via da integração territorial suportada nos 

critérios definidos no exercício de tipificação, importa considerar critérios que se orientem 

pela necessidade de garantir a operacionalização dos processos de planeamento. Enquanto a 

resposta ao princípio da integração territorial é assegurada pela mobilização de um dos 

exercícios de análise territorial referenciados, a preocupação com aspetos de exequibilidade 

aconselha a identificação de um conjunto complementar de critérios de agregação. É a esse 

desiderato que se vincula a proposta de dois critérios complementares que em seguida se 

apresentam: 

 A agregação das NUTS III deve respeitar a delimitação territorial das NUTS II, de modo 

a fazer coincidir os fóruns de concertação e decisão com a organização administrativa 

nos domínios da educação e formação e o âmbito de intervenção dos serviços 

regionais existentes; (a coincidência com a NUTS II excetua as NUTS III Lezíria do Tejo, 

Oeste e Médio Tejo que estão classificadas nas NUTS II Alentejo e Centro mas do 

ponto de vista da administração educativa correspondem à região de LVT). 

 

 A agregação das NUTS III deve evitar a delimitação de territórios excessivamente 

abrangentes seja do ponto de vista territorial, seja do ponto de vista populacional e 

das dinâmicas económicas que importa ter em conta: 

 

 

1.3 Proposta 

 

Tomando em consideração estes dois critérios e os cenários de agregação apresentados nos 

exercícios acima considerados, assume-se a realização de um exercício de clusterização no 

âmbito de cada uma das NUTS II na medida em que estas correspondem, com a salvaguarda 

enunciada, à divisão administrativa que suporte a organização do modelo de planeamento da 

oferta de dupla certificação. De referir que este exercício não tem por ambição realizar uma 

tipificação aprofundada dos territórios mas, acima de tudo, servir o objetivo de definir regiões 

que favoreçam a operacionalidade do estudo a realizar e dos mecanismos de planeamento a 

desenvolver. Nessa medida, importa identificar um fio-condutor para o referido exercício de 

agregação dentro de cada NUTS II. O perfil de especialização produtiva e as dinâmicas do 

mercado de trabalho constituem critérios úteis a este fim. 

Considerando o exposto, mobilizam-se como indicadores complementares de análise para 

orientar o exercício de agregação dentro de cada NUTS II o peso do emprego por setor de 
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atividade, o peso dos desempregados registados com baixas qualificações e a taxa de 

abandono escolar precoce. 

No caso da região Norte a análise da distribuição do emprego por setor de atividade, 

apresentada no quadro seguinte, permite individualizar as regiões do Douro e Alto Trás-os-

Montes como as únicas onde a atividade agrícola assume uma expressão predominante no 

emprego. Estas regiões são, também, as que apresentam uma taxa de abando escolar acima 

da média da NUTS II e um peso do desemprego pouco qualificado próximo do índice 100. 

Assim, a agregação entre a região do Douro e Alto Trás-os-Montes daria lugar a um primeiro 

cluster regional. 

Figura 1 - População empregada segundo o ramo de atividade – Região Norte 

 

 

No quadro da região Norte, o Grande Porto constitui a região que, para além de apresentar 

uma maior expressão populacional, apresenta, também, um perfil mais diferenciado do ponto 

de vista do perfil de atividade económica, sendo aquela que maior diversidade de ramos de 

atividade contempla, a única onde o setor dos serviços apresenta uma expressão relevante e 

aquela onde o comércio é, de forma expressiva no contexto da NUTS II, mais relevante. Estes 

são fatores amplamente diferenciadores face às outras regiões. Apenas no setor industrial a 

região apresenta uma representatividade que a aproxima das outras regiões mais 

industrializadas da NUTS como são o Ave, o Tâmega e Entre o Douro e Vouga. No contexto da 

NUTS II e a par do Minho Lima e do Cávado a região do Grande Porto apresenta das mais 
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baixas taxas de abandono escolar e de desemprego com baixas qualificações. Assim, 

considera-se que o Grande Porto constitui um cluster autónomo. 

O perfil de especialização produtiva explicita um terceiro subconjunto de regiões 

correspondente às regiões que apresentam uma especialização industrial dominante, isto é, o 

Cávado, Ave, o Tâmega e Entre o Douro e Vouga. Estas três regiões formam o anel que envolve 

a região do Grande Porto e dão corpo ao terceiro cluster proposto no âmbito da NUT II Norte. 

A região do Minho Lima apresenta um perfil de especialização produtiva que a aproxima das 

regiões mais interiores desta NUT II. Contudo, do ponto de vista territorial estas regiões não 

têm continuidade e em termos de desempenho nos indicadores de desemprego e 

escolarização a região do Minho Lima apresenta uma performance mais elevada que identifica 

mais com as regiões litorais do Cávado e Grande Porto. Nessa medida, opta-se por propor que 

a mesma constitua um cluster autónomo. Pesa também nesta decisão o facto de apresentar 

um potencial turístico em desenvolvimento, matéria suficientemente importante para ser tida 

em conta. 

Assim, na NUTS II Norte, teríamos os seguintes clusters: Cluster 1 - Alto Trás-os-Montes e 

Douro; Cluster 2 - Grande Porto; Cluster 3 - Cávado, Entre Douro e Vouga, Ave e Tâmega; 

Cluster 4 - Minho Lima 
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Figura 2 - Peso dos desempregados com baixa escolaridade e taxa de abandono escolar – Região Norte 

 

 

Na região Centro (excetuando as regiões do Oeste e Médio Tejo que para efeitos de 

governação administrativa estão incluídas na região de Lisboa e Vale do Tejo), é possível 

distinguir, em primeiro lugar, duas NUTS II – Baixo Vouga e Pinhal Litoral - onde se verifica uma 

maior concentração do emprego em atividades industriais e, num segundo plano, no comércio. 

O Baixo Vouga tem importantes polos de concentração industrial nas áreas da metalomecânica 

(Águeda e Aveiro), das indústrias alimentares (Aveiro, Ílhavo e Ovar) e nas indústrias da 

madeira e do mobiliário (Anadia, Ovar e Águeda). O Pinhal Litoral tem uma tradição industrial 

amplamente reconhecida nos moldes, plásticos, vidro e cerâmica. O desemprego de baixa 

qualificação e a taxa de abandono escolar têm um comportamento mais favorável no Pinhal 

Litoral do que no Baixo Vouga. Estas duas regiões dão forma à primeira proposta de agregação 

territorial no âmbito da NUTS II Centro. 
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Figura 3 - População empregada segundo o ramo de atividade – Região Centro 

 

 

O segundo perfil de especialização identificado é o das regiões que combinam uma 

significativa expressão do emprego no setor primário com taxas de abandono escolar superior 

à média. Correspondem a este perfil as NUTS II Dão Lafões, Pinhal Interior Norte, Beira Interior 

Norte e Beira Interior Sul. O Pinhal Interior Sul apresenta uma expressão significativa do 

emprego no setor primário mas um comportamento positivamente diferenciado no que se 

refere à taxa de abandono escolar. No que se refere ao peso das baixas qualificações no 

desemprego o comportamento das regiões é diferenciado, assinalando-se o melhor 

desempenho do Pinhal Interior Norte e da Beira Interior Norte neste indicador. Considerando 

que no seu conjunto estas regiões constituem um território muito extenso para constituir um 

único cluster do ponto de vista do dispositivo de planeamento da rede, propõe-se a sua 

separação em duas regiões. Uma correspondendo a uma faixa mais interior que abrange a 

Beira Interior Norte e a Beira Interior Sul. A outra, abrangendo Dão Lafões, Pinhal Interior 

Norte e Pinhal Interior Sul.   

O terceiro perfil territorial identificável na região centro compreende as regiões da Serra da 

Estrela e da Cova da Beira que combinam uma expressão significativa de emprego nos setores 

primário e secundário, nomeadamente em resultado da expressão do setor têxtil e de 

lanifícios. São, também, as regiões onde o desemprego pouco qualificado assume maior 
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expressão no contexto da região Centro. Propõe-se, assim, a sua agregação num cluster 

regional. 

 

Figura 4 - Peso dos desempregados com baixa escolaridade e taxa de abandono escolar – Região 
Centro 

 

 

Por último, temos a região do Baixo Mondego que apresenta um perfil único no contexto da 

região. Assim, é a região que apresenta maior expressão do emprego terciário, essencialmente 

associado a serviços públicos, e ao comércio, combinada com uma expressão relevante do 

emprego no setor primário e da irrelevância do setor secundário. É, também, a região com 

melhor performance ao nível da taxa de abandono escolar precoce e, a par do Pinhal Litoral, 

no desemprego pouco qualificado. Nesta medida, constitui um território com identidade 

própria marcada que dá forma a um cluster.  

Assim, na NUTS II Centro teríamos os seguintes clusters: Cluster 5 - Baixo Vouga e Pinhal 

Litoral; Cluster 6 - Beira Interior Norte e a Beira Interior Sul; Cluster 7 - Dão Lafões, Pinhal 

Interior Norte e Pinhal Interior Sul; Cluster 8 - Serra da Estrela e da Cova da Beira; Cluster 9 – 

Baixo Mondego. 
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Na região de Lisboa e Vale do Tejo é possível distinguir dois perfis territoriais dominantes. Um 

marcado por uma terciarização dominante da economia, por uma significativa 

representatividade do emprego secundário e pela irrelevância do setor primário, 

correspondendo à Grande Lisboa e à Península de Setúbal. O outro que combina uma 

representatividade relativa com significado do emprego nos setores primário e secundário a 

par da expressão do emprego no comércio. Integram este perfil territorial, as restantes NUTS 

III incluídas na região administrativa de Lisboa e Vale do Tejo. Ao nível dos indicadores 

relativos ao desemprego pouco qualificado e à taxa de abandono escolar não se verificam 

diferenças muito significativas entre estes territórios.   

 

Figura 5 - População empregada segundo o ramo de atividade – Região LVT 

 

 

Assim, na Região de Lisboa e Vale do Tejo teríamos os seguintes clusters: Cluster 10 - Grande 

Lisboa e à Península de Setúbal; Cluster 11 – Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo. 

Analisando o perfil de especialização económica das NUTS III que integram o Alentejo 

verificamos que elas não se distinguem significativamente. Embora no quadro das diferentes 

regiões se acolham espaços de especialização contrastada do ponto de vista da dinâmica de 

emprego, como serão os casos do Pólo Industrial de Sines e da cidade de Évora, no conjunto o 

perfil de especialização das diferentes regiões surge pouco contrastado. O mesmo acontece do 
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ponto de vista dos indicadores relativos ao desemprego registado e à taxa de abandono 

escolar. Nesta medida, e considerando que se trata de um território pouco populoso opta-se 

por agregar as NUT III que o compõem num único cluster.  

 

Figura 6 - População empregada segundo o ramo de atividade – Região Alentejo 

 

 

Na região do Algarve, as divisões administrativas NUTS II e III coincidem, assim como é 

significativamente homogéneo o perfil económico e social da região, evidenciado na expressão 

do emprego em setores associados à atividade turística. Nesta medida, a região do Algarve dá 

lugar, também, um único cluster. É também visível nesta região o esgotamento do modelo 

turismo-promoção imobiliária-construção civil, o que desperta necessidades de encontrar um 

perfil produtivo menos exposto e fragilizado por aquele esgotamento. 
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Figura 7 - População empregada segundo o ramo de atividade – Região Algarve 

 

 

No seu conjunto propõem-se a agregação das NUTS III em doze clusters regionais assim 

constituídos: 

Cluster 1 - Alto Trás-os-Montes e Douro; Cluster 2 - Grande Porto; Cluster 3 - Cávado, Entre 

Douro e Vouga, Ave e Tâmega; Cluster 4 - Minho Lima; Cluster 5 - Baixo Vouga e Pinhal Litoral; 

Cluster 6 - Beira Interior Norte e a Beira Interior Sul; Cluster 7 - Dão Lafões, Pinhal Interior 

Norte e Pinhal Interior Sul; Cluster 8 - Serra da Estrela e da Cova da Beira; Cluster 9 – Baixo 

Mondego; Cluster 10 - Grande Lisboa e à Península de Setúbal; Cluster 11 – Oeste, Médio Tejo 

e Lezíria do Tejo; Cluster 12 – Alto Alentejo, Alentejo Litoral, Alentejo Central e Baixo Alentejo; 

Cluster 13 – Algarve. 

Grosso modo, a proposta apresentada promove a agregação em unidades territoriais com base 

nas seguintes linhas orientadoras do ponto de vista do índice de competitividade do INE: 

 um corredor interior norte e centro com regiões com significativa concentração no 

escalão mais baixo dos níveis de competitividade; 

 um corredor litoral norte e centro com regiões com níveis de competitividade 

intermédio (acima e abaixo da média) e alto no contexto do país; 

 a região de Lisboa com nível de competitividade alto e as unidades circundantes que 

se situam num nível intermédio mas abaixo da média; 
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 a região a sul do tejo com níveis de desenvolvimento intermédio (abaixo da média) e 

baixo onde se distingue o Algarve por administrativamente constituir uma NUT II. 

Dentro de cada uma destas grandes categorias, o agrupamento das regiões tem por base os 

dois critérios complementares acima definidos.  

Este exercício de repartição orientou o trabalho de análise da informação estatística 

compilada, sem prejuízo de uma maior desagregação territorial da análise dos dados que 

nalgumas circunstâncias se justificou e, sobretudo, conduziu a abordagem de natureza 

qualitativa que se procurou fazer das dinâmicas económicas e do seu impacto na procura de 

qualificações. Simultaneamente, a repartição territorial proposta funciona como referencial 

orientador para apoiar a futura organização e dinamização do dispositivo de planeamento a 

nível regional. 

A figura seguinte apresenta o mapeamento da organização no território continental dos 

clusters definidos. 
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Mapa 3 - Identificação dos clusters regionais que suportarão a análise a desenvolver no estudo 
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II.2 Os Retratos Territoriais: leitura de síntese  

2.1 Introdução 

 

A realização dos retratos territoriais a partir dos 13 clusters regionais definidos para Portugal 

Continental no âmbito do presente estudo constitui um elemento base da análise 

desenvolvida ao longo do trabalho. Estes retratos, que se apresentam em anexo, constituem 

uma importante referência analítica para caracterizar as regiões e para contextualizar alguns 

dos exercícios de cenarização que neste relatório se apresentam. Dada a extensão dessa 

análise, a opção por promover uma leitura de síntese dos exercícios de análise territorial 

realizados contribui para consolidar uma visão de conjunto que permita evidenciar alguns dos 

aspetos que se destacam. 

Seguidamente apresenta-se o mapa representativo da distribuição territorial dos referidos 

clusters. 

 

 

Legenda: 

Cluster 1: Alto Trás-os-Montes e Douro 

Cluster 2: Grande Porto 

Cluster 3: Cávado, Entre Douro e Vouga, Ave e Tâmega 

Cluster 4: Minho-Lima 

Cluster 5: Baixo Vouga e Pinhal Litoral 

Cluster 6: Beira Interior Norte e Beira Interior Sul 

Cluster 7: Dão Lafões, Pinhal Interior Norte e Pinhal interior Sul 

Cluster 8: Serra da Estrela e da Cova da Beira 

Cluster 9: Baixo Mondego 

Cluster 10: Grande Lisboa e Península de Setúbal 

Cluster 11: Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo 

Cluster 12: Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo 
Alentejo 

Cluster 13: Algarve 
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O diagnóstico das necessidades de qualificação regionais é, assim, enquadrado por uma 

abordagem preliminar à estrutura e recente dinâmica setorial dos clusters regionais dado que 

esta não é dissociável dos perfis profissionais que mais se evidenciam em cada cluster e da 

tipologia de qualificações escolares a que estes se associam. 

A análise da evolução dos perfis profissionais que o tecido produtivo de cada um dos clusters, 

por um lado, gera por via do pessoal ao serviço que incorpora e, por outro lado, liberta através 

dos ativos que dispensa para o desemprego, conjugada com a análise das ofertas de emprego 

registadas não preenchidas, permite traçar um primeiro contributo para o esboço das 

necessidades de qualificações regionais. 

Esta análise é enriquecida com a análise da estrutura da oferta formativa existente para os 

níveis de qualificação 4 e 5, através da oferta dos Cursos Profissionais e Cursos de 

Aprendizagem, por um lado, e dos Cursos de especialização Tecnológica, por outro, 

respetivamente. 

A este capítulo síntese de análise comparativa dos 13 clusters, sucedem os retratos territoriais 

individuais incluídos em anexo, que integram uma análise detalhada para cada um dos 

clusters. 

A síntese comparativa, bem como a análise individual dos clusters, encontram-se estruturadas 

nos seguintes pontos: 

 Especialização produtiva, 

 Estrutura setorial do emprego, 

 Perfis profissionais e de qualificações, 

 Oferta formativa. 
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2.2 Especialização produtiva 

 

A partir dos dados mais atuais disponíveis através dos Quadros de Pessoal, é possível verificar 

que, em 2009, o padrão de distribuição da indústria nacional de acordo com a sua intensidade 

tecnológica revela uma forte preponderância das indústrias com baixa intensidade tecnológica 

(57%), a que se seguem as com média-baixa intensidade tecnológica (27%). As indústrias com 

elevada e média-elevada intensidade tecnológica representam no seu conjunto, em Portugal 

continental, apenas 16%. 

A região NUT II Norte, enquadra um conjunto de 4 clusters que estão em conformidade com o 

padrão apresentado para o todo nacional1, com exceção do Cluster 3 - Cávado, Entre Douro e 

Vouga, Ave e Tâmega em que se evidencia um peso mais expressivo das indústrias com baixa 

intensidade tecnológica, de cariz tradicional e mais intensivas em mão-de-obra, com forte 

expressão do têxtil-vestuário, calçado e mobiliário, que representam mais de ¾ do emprego. O 

Cluster 4 - Minho-Lima também apresenta uma nuance ligeiramente diferente face à estrutura 

nacional, com um maior volume de pessoas a trabalhar em indústrias média-altamente 

intensivas em tecnologia, fruto da dinâmica económica de Viana do Castelo, associada aos 

Estaleiros de Viana e ao cluster eólico. 

                                                           
1 Sempre nos referirmos ao contexto nacional, estamos, para efeitos deste estudo, apenas a considerar Portugal Continental. 
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Gráfico 1 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade tecnológica 
do setor industrial em 2009 (%) – Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3, Cluster 4 e Total nacional

2
 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

À semelhança do que sucede com o sector industrial, também nos serviços, os menos 

intensivos em conhecimento possuem mais pessoas ao serviço (62%) dos que os intensivos em 

conhecimento, no que se refere ao Continente.  

                                                           
2 High-technology: 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations; 26 Manufacture of 
computer, electronic and optical products 
Medium-high-technology: 20 Manufacture of chemicals and chemical products; 27 to 30 Manufacture of electrical equipment, 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.; Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers, Manufacture of other 
transport equipment 
Medium-low-technology: 19 Manufacture of coke and refined petroleum products; 22 to 25 Manufacture of rubber and plastic 
products, Manufacture of other non-metallic mineral; products, Manufacture of basic metals, Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery; and equipment; 33 Repair and installation of machinery and equipment 
Low-technology: 10 to 18 Manufacture of food products, beverages, tobacco products, textiles, wearing apparel, leather and 
related products, wood and of products of wood, paper and paper products, printing and reproduction of recorded media; 31 to 
32 Manufacture of furniture, Other manufacturing 
Knowledge-intensive market services (excluding high-tech and financial services): 50 to 51 Water transport, Air transport; 69 to 
71 Legal and accounting activities, Activities of head offices; management consultancy activities, Architectural and engineering 
activities; technical testing and analysis; 73 to 74 Advertising and market research, Other professional, scientific and technical 
activities; 78 Employment activities; 80 Security and investigation activities 
High-tech knowledge-intensive services: 59 to 63 Motion picture, video and television programme production, sound recording 
and music publishing activities, Programming and broadcasting activities, Telecommunications, Computer programming, 
consultancy and related activities, Information service activities; 72 Scientific research and development 
Knowledge-intensive financial services: 64 to 66 Financial and insurance activities (section K) 
Other knowledge-intensive services: 58 Publishing activities; 75 Veterinary activities; 84 to 93 Public administration and defence, 
compulsory social security (section O), Education (section P), Human health and social work activities (section Q), Arts, 
entertainment and recreation (section R) 
Less knowledge-intensive market services: 45 to 47 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles (section 
G); 49 Land transport and transport via pipelines; 52 Warehousing and support activities for transportation; 55 to 56 
Accommodation and food service activities (Section I); 68 Real estate activities; 77 Rental and leasing activities; 79 Travel agency, 
tour operator reservation service and related activities; 81 Services to buildings and landscape activities; 82 Office administrative, 
office support and other business support activities;95 Repair of computers and personal and household goods 
Other less knowledge-intensive services: 53 Postal and courier activities; 94 Activities of membership organisations; 96 Other 
personal service activities; 97 to 99 Activities of households as employers of domestic personnel; Undifferentiated goods- and 
services-producing activities of private households for own use (section T), Activities of extraterritorial organisations and bodies 
(section U) 
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Com exceção do Cluster 1 - Alto Trás-os-Montes e Douro, os demais clusters da região NUT II 

Norte respeitam este mesmo padrão. Este cluster destaca-se pelo fato de possuir um maior 

peso dos outros serviços intensivos em conhecimento, devendo-se esse fato, sobretudo, ao 

peso das pessoas ao serviço na administração pública. Esta é uma circunstância que acentua a 

dependência do setor público para a criação de emprego mais qualificado e, 

consequentemente, uma frágil interação entre a renovação do tecido produtivo e a procura de 

qualificações de nível intermédio. 

 

Gráfico 2 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade em 
conhecimento do sector dos serviços em 2009 (%) – Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3, Cluster 4 e Total 

nacional 

 

Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Na NUT II Centro existem clusters com cujas características da indústria distam um pouco 

daquelas que ilustram o todo nacional. Assim, o Cluster 5 - Baixo Vouga e Pinhal Litoral possui 

uma indústria média-baixa intensiva em tecnologia que absorve mais de metade do número de 

pessoas ao serviço no setor industrial. O Cluster 6 - Beira Interior Norte e Beira Interior Sul 

possuem uma indústria com média-alta intensidade tecnológica mais expressiva que a média 

nacional, por oposição ao Cluster 8 - Serra da Estrela e da Cova da Beira, cuja indústria com 

baixa intensidade tecnológica emprega uma maior proporção de pessoas. 

0

20

40

60

80

Knowledge-intensive 
market services 

(excluding higt-tech 

and financial services)

Higt-tech Knowledge-
intensive services

Knowledge-intensive 
financial services

Other Knowledge-
intensive services

Less Knowledge-
intensive market 

services

Other less 
Knowledge-intensive 

services

Cluster 1 

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Total nacional



 

56 

Relatório Final 

Gráfico 3 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade tecnológica 
do setor industrial em 2009 (%) – Cluster 5, Cluster 6, Cluster 7, Cluster 8, Cluster 9 e Total nacional 

 

Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

No que se refere ao setor dos serviços, no Cluster 8 - Serra da Estrela e da Cova da Beira e no 

Cluster 9 - Baixo Mondego existe uma proporção de pessoas ao serviço na categoria outros 

serviços intensivos em conhecimento mais expressiva que a verificada para o Continente. 

Gráfico 4 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade em 
conhecimento do sector dos serviços em 2009 (%) – Cluster 5, Cluster 6, Cluster 7, Cluster 8, Cluster 9 e 
Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

A região NUT II Lisboa é o território onde se verifica um maior número de pessoas ao serviço 

em indústrias com maior intensidade tecnológica. Desde logo o Cluster 10 - Grande Lisboa e 

Península de Setúbal possuem uma indústria altamente intensiva em tecnologia que emprega 
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uma proporção de pessoas 5 p.p. acima da média nacional e uma indústria média-alta 

intensiva em conhecimento 9 p.p. acima. O Cluster 11 - Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo 

evidencia-se pelo maior volume de pessoas ao serviço nas indústrias com média-baixa 

intensidade tecnológica. 

Gráfico 5 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade tecnológica 
do setor industrial em 2009 (%) – Cluster 10, Cluster 11 e Total nacional 

 

Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

No que se refere ao setor dos serviços, ambos os clusters apresentam um padrão semelhante à 

média nacional, embora o Cluster 11 – Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo apresente um maior 

peso das pessoas em serviços de mercado pouco intensivos em conhecimento. 
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Gráfico 6 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade em 
conhecimento do sector dos serviços em 2009 (%) – Cluster 10, Cluster 11 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

A NUT II Alentejo é representada pelo Cluster 12 - Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo 

Litoral e Baixo Alentejo que apresenta um volume de pessoas ao serviço mais evidente em 

indústria média-altamente intensiva em tecnologia do que o Continente. 

 

Gráfico 7 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade tecnológica 
do setor industrial em 2009 (%) – Cluster 12 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Os serviços exibem neste Cluster um perfil de maior envolvência de pessoas ao serviço na 

categoria outros serviços intensivos em conhecimento do que no contexto nacional. 
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Gráfico 8 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade em 
conhecimento do sector dos serviços em 2009 (%) – Cluster 12 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

A NUT II Algarve acolhe apenas o Cluster 13 – Algarve que se comporta de forma ligeiramente 

diferente naquilo que é o indicador de distribuição do número de pessoas ao serviço na 

indústria por tipologia de intensidade tecnológica. Assim, o Cluster revela uma menor 

participação das pessoas ao serviço em indústrias média-altamente intensivas em tecnologia 

face ao Continente, e mais 14 p.p. das que participam nas indústrias com intensidade em 

tecnologia média-baixa. 

Gráfico 9 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade tecnológica 
do setor industrial em 2009 (%) – Cluster 13 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 
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No setor dos serviços regista-se uma ligeiramente maior preponderância dos ativos nos 

serviços de mercado pouco intensivos em conhecimento face à sua representatividade no todo 

nacional. 

Gráfico 10 – Distribuição do emprego (número de pessoas ao serviço) por tipo intensidade em 
conhecimento do setor dos serviços em 2009 (%) – Cluster 13 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Os dados apresentados sugerem alguns elementos analíticos de síntese de onde podemos 

retirar: 

 A perspetiva de que os clusters de Grande Lisboa, Baixo Vouga e Pinhal Litoral, Minho 

Lima e Beira Interior Norte e Beira Interior Sul são aqueles que em alguma medida 

rompem com padrão de baixa intensidade tecnológica das atividades industriais 

apresentando um peso relativo maior das indústrias de média-baixa e média-alta 

intensidade tecnológica. 

 O maior peso relativo de serviços mais intensivos em conhecimento em regiões do 

interior como são o caso os casos dos clusters Alto Trás-os-Montes e Douro, Serra da 

Estrela e Cova da Beira, Baixo Mondego e Alentejo. 

 O cluster do Algarve evidencia uma maior desqualificação relativa do emprego quer no 

setor industrial quer nos serviços. 
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A análise da distribuição do emprego por setores de atividade para Portugal Continental revela 

que as indústrias transformadoras (22%) a par do comércio por grosso e a retalho (20%) são as 

atividades económicas que mais pessoas ao serviço registam, em 2009. Numa segunda linha 

de importância são as atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 

(15%) e a Construção (11%) os setores mais representativos. 

Os clusters da Região NUT II Norte apresentam algumas particularidades face a este padrão. O 

Cluster 1, marcado por alguma ruralidade, possui ainda um peso no setor agrícola que se 

destaca da média nacional, sucedendo algo semelhante com o setor da saúde e ação social. 

O Cluster 4 revela uma forte incidência do setor da construção com mais 6 p.p. no peso das 

pessoas ao serviço do que o Continente. 

Gráfico 11 – Estrutura do emprego (número de pessoas ao serviço) por CAE em 2009 (%) – Cluster 1, 
Cluster 2, Cluster 3, Cluster 4 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Na NUT II Centro destaque-se o fato do Cluster 7 possuir uma significativa proporção de ativos 

no setor da construção quando comparado com a distribuição setorial do Continente e o fato 

do Cluster 9 sobressair no comércio por grosso e a retalho e na saúde e ação social. 
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Gráfico 12 – Estrutura do emprego (número de pessoas ao serviço) por CAE em 2009 (%) – Cluster 5, 
Cluster 6, Cluster 7, Cluster 8, Cluster 9 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Na NUT II Lisboa, o Cluster 10 apresenta um maior volume de pessoas ao serviço no setor das 

atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas e no setor dos transportes, 

armazenagem e comunicações quando comparado com a média do Continente. O Cluster 11 

evidencia um peso ligeiramente maior do setor da agricultura, produção animal, caça e 

silvicultura e do comércio por grosso e a retalho. 

Gráfico 13 – Estrutura do emprego (número de pessoas ao serviço) por CAE em 2009 (%) – Cluster 10, 
Cluster 11 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Na NUT II Alentejo, o Cluster 12 comprova que existe uma proporção de pessoas ao serviço no 

setor da agricultura com alguma expressão (mais 11 p.p.) e, também, um maior peso da saúde 

e ação social. Em contrapartida as atividades imobiliárias, os transportes e a indústria 

transformadora abrangem, proporcionalmente, menos pessoas do que no Continente. 
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Gráfico 14 – Estrutura do emprego (número de pessoas ao serviço) por CAE em 2009 (%) – Cluster 12 e 
Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

No Cluster 13 é bastante evidente que o setor do alojamento e restauração é o maior 

empregador da região, bem como apresenta mais 15 p.p. do que a média do Continente. Com 

menor expressão, o comércio e a construção também se destacam pelo volume de pessoas ao 

serviço que abrangem. 

Gráfico 15 – Estrutura do emprego (número de pessoas ao serviço) por CAE em 2009 (%) – Cluster 13 e 
Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 
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concentra o emprego na indústria transformadora e no comércio num primeiro nível e nas 

atividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas e na Construção num 

segundo nível. Diferenciam-se de forma pouco pronunciada relativamente ao perfil geral os 

clusters onde a atividade agrícola tem uma expressão um pouco maior (Alto Trás-os-Montes e 

Douro, Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo e Alentejo), os clusters onde tem um pouco mais de 

relevo o setor da saúde e ação social (Alto Trás-os-Montes e Douro, Baixo Mondego e 

Alentejo) e o cluster da Grande Lisboa e Península de Setúbal que acentua significativamente 

acima da média o peso dos serviços às empresas e atividades imobiliárias. A região do Algarve 

é aquela que pronuncia de forma mais evidente uma maios especialização do emprego por via 

da expressão que aí tem o setor do alojamento e restauração. 

 

2.4 Perfis profissionais e de qualificações 

 

O total nacional revela uma preponderância das profissões do grupo 4.1 - Empregados de 

escritório, 5.1 - Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança e 9.1 - 

Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio, demonstrando uma relativa 

desqualificação do emprego e, mais significativamente, uma fraca representatividade dos 

técnicos e profissionais de nível intermédio na estrutura de profissionais do Continente.  

Os clusters da Região NUT II Norte apresentam algumas especificidades, nomeadamente o 

Cluster 1, com uma participação de pessoas ao serviço significativamente mais representativa 

do que na estrutura do Continente no grupo profissional 6.1 – Agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura, criação de animais e pescas, devido à sua ruralidade.  

Já o Cluster 4, sobressai pela maior participação de pessoas ao serviço no 7.1 - Operários, 

artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas e da construção civil, devido à forte 

presença que a construção civil assume nesta Região. Também o Cluster 1 e Cluster 3 

apresentam o volume expressivo e mais evidente que o Continente nesta categoria.  
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Gráfico 16 – Distribuição do número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos por CNP em 2009 (%) 
–– Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3, Cluster 4 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Regra geral, os clusters da Região NUT II Centro evidenciam uma maior incidência dos 

trabalhadores pertencentes a categorias profissionais com trabalhadores menos qualificados: 

8.1 - Operadores de instalações fixas e similares, 8.2 – Operadores de máquinas e 

trabalhadores da montagem, 8.3 – Condutores de veículos e embarcações e operadores de 

equipamentos pesados móveis e 9.1 - Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio. 

Sendo que nos trabalhadores com algum nível de especialização, o Cluster 5 e o Cluster 7, 

destacam-se nas categorias 7.2 - Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e 

trabalhadores similares e 7.1 - Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias 

extrativas e da construção civil, respetivamente. 
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Gráfico 17 – Distribuição do número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos por CNP em 2009 (%) 
– Cluster 5, Cluster 6, Cluster 7, Cluster 8, Cluster 9 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Na NUT II Lisboa destaca-se o fato de no Cluster 10, acolher pessoas ao serviço que incorporam 

categorias profissionais mais qualificadas, nomeadamente a 1.2 - Diretores de empresa, a 2.4 - 

Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas, a 3.1 - Técnicos e profissionais de 

nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares e 3.4 - 

Outros técnicos e profissionais de nível intermédio. Embora a maior representatividade recaia 

na categoria 4.1 - Empregados de escritório (13,5%), sendo o Cluster que acolhe mais 

profissionais deste domínio face aos demais 12 clusters. 

Gráfico 18 – Distribuição do número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos por CNP em 2009 (%) 
– Cluster 10, Cluster 11 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 
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No Cluster 12, que coincide com a Região NUT II Alentejo, as categorias profissionais mais 

destacadas face ao padrão do Continente são a 6.1 - Agricultores e trabalhadores qualificados 

da agricultura, criação de animais e pescas, associado ao peso do sector agrícola e o 9.2 - 

Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas, como se viu anteriormente.  

Gráfico 19 – Distribuição do número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos por CNP em 2009 (%) 
– Cluster 12 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

O Cluster 13 destaca-se, claramente, pelo contingente de pessoas ao serviço que envolve na 

categoria profissional 5.1 - Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e 

segurança, aqui reforçada pelo forte peso que o setor do alojamento e restauração possui 

nesta região. 
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Gráfico 20 – Distribuição do número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos por CNP em 2009 (%) 
– Cluster 13 e Total nacional 

 
Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

A estrutura do emprego segundo as qualificações escolares é semelhante à estrutura do 

desemprego registado, no Continente, com a ligeira nuance de que o volume de pessoas ao 

serviço com nível de ensino superior é ligeiramente maior do que o volume de desempregados 

com este mesmo nível de ensino. 

De referir ainda, que a proporção de pessoas que não possui o primeiro ciclo do ensino básico 

como nível de escolaridade pesa mais na estrutura do desemprego do que do emprego, o que 

de resto é coincidente com a perspetiva global de funcionamento do mercado de trabalho e 

com o que é predito pelas teorias de investimento em educação. 
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desempregados, quer para os ativos empregados, à semelhança do que sucede para o 

Continente. Dos quatros clusters é o 3 aquele que possui uma maior proporção de pessoas ao 

serviço apenas com o nível de ensino básico. 
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Gráfico 21 – Distribuição do número de 
desempregados registados por habilitação 

literária em 2011 (%) - Cluster 1, Cluster 2, Cluster 
3, Cluster 4 e Total nacional 

Gráfico 22 – Distribuição do número de pessoas 
ao serviço nos estabelecimentos por habilitação 

literária em 2009 (%) - Cluster 1, Cluster 2, Cluster 
3, Cluster 4 e Total nacional 

  

Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

 

Na região NUT II Centro, o Cluster 9 destaca-se por possuir níveis de desemprego registado 

superior ao padrão do Continente no nível de ensino secundário e superior. No caso do ensino 

superior este Cluster também possui níveis de emprego mais elevados, o que significa que a 

proporção de ativos com este nível de ensino é, no total, superior ao Continente. 

Gráfico 23 – Distribuição do número de 
desempregados registados por habilitação 

literária em 2011 (%) – Cluster 5, Cluster 6, Cluster 
7, Cluster 8, Cluster 9 e Total nacional 

Gráfico 24 – Distribuição do número de pessoas 
ao serviço nos estabelecimentos por habilitação 

literária em 2009 (%) – Cluster 5, Cluster 6, Cluster 
7, Cluster 8, Cluster 9 e Total nacional 

  
Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 
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Na Região NUT II Lisboa, o Cluster 10 apresenta, nitidamente, uma maior proporção de 

empregados com o nível secundário e superior do que o total nacional, por oposição ao Cluster 

11 que mostra algo semelhante mas para os níveis de ensino mais baixos - ensino básico. 

Gráfico 25 – Distribuição do número de 
desempregados registados por habilitação 

literária em 2011 (%) - Cluster 10, Cluster 11 e 
Total nacional 

Gráfico 26 – Distribuição do número de pessoas ao 
serviço nos estabelecimentos por habilitação literária 
em 2009 (%) - Cluster 10, Cluster 11 e Total nacional 

  

Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

 

O Cluster 12 acusa um peso dos desempregados com nível de ensino secundário, acima da 

média, o que revela que a empregabilidade dos ativos com este nível de ensino se encontra 

desfavorecida face a níveis mais baixos ou mais altos. De fato, são as pessoas ao serviço com o 

ensino básico que mais pesam na estrutura de emprego e de forma mais intensa que no 

Continente. 

Gráfico 27 – Distribuição do número de 
desempregados registados por habilitação 

literária em 2011 (%) – Cluster 12 e Total nacional 

Gráfico 28 – Distribuição do número de pessoas ao 
serviço nos estabelecimentos por habilitação literária 

em 2009 (%) – Cluster 12 e Total nacional 

  
Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

O Cluster 13 revela uma estrutura de qualificações dos seus ativos com uma forte 
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que possuem nível de ensino secundário, que superam a estrutura de qualificação dos ativos 

do Continente. 

Gráfico 29 – Distribuição do número de 
desempregados registados por habilitação 

literária em 2011 (%) – Cluster 13 e Total nacional 

Gráfico 30 – Distribuição do número de pessoas ao 
serviço nos estabelecimentos por habilitação literária 

em 2009 (%) – Cluster 13 e Total nacional 

  

Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

 

A caracterização do volume de pessoas ao serviço por nível de habilitação permite reconhecer 
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Setúbal e, menos expressivamente, do Algarve apresentam uma distribuição mais favorável 
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urbanos do Porto, Coimbra e Lisboa. Em todos os restantes clusters, o perfil de distribuição das 

pessoas ao serviço pelos níveis de escolaridade evidencia um padrão que acentua o perfil geral 

de baixas qualificações da população ativa.  

A análise anteriormente realizada relativamente à estrutura de emprego, mobilizando os 

dados referentes às pessoas ao serviço registadas no Quadros de Pessoal em 2009, apontava 

as categorias profissionais 4.1 - Empregados de escritório, 5.1 - Pessoal dos serviços diretos e 

particulares, de proteção e segurança e 9.1 - Trabalhadores não qualificados dos serviços e 

comércio, como as que, em termos relativos, mais pessoas empregavam no Continente. Uma 

análise da estrutura de desemprego registado no IEFP, para o ano de 2011, permite aferir que 

foram precisamente essas as categorias profissionais onde de registaram maiores perdas de 

emprego. Revela ainda que, curiosamente, e em especial no caso da categoria 5.1 – Pessoal 

dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança e 9.1 - Trabalhadores não 

qualificados dos serviços e comércio, existe um volume de ofertas de emprego não 

preenchidas expressivo, podendo significar que, para estes casos em concreto, existe um 

desajustamento entre aquilo que é o perfil de funções associado às vagas e o perfil dos 

candidatos aos empregos. 
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De salientar, ainda, que nas categorias profissionais 6.1 - Agricultores e trabalhadores 

qualificados da agricultura, criação de animais e pescas e 7.4 - Outros operários, artífices e 

trabalhadores similares, existe um elevado gap em termos relativos entre aquilo que são as 

ofertas não preenchidas e o stock de desempregados registados nessas mesmas categorias. 

Gráfico 31 – Distribuição dos desempregados registados e das ofertas de emprego não preenchidas 
(2011) (%) – Total nacional 

 
Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho 

 

Nos clusters da Região NUT II Norte destaca-se o seguinte: 

■ a categoria profissional que regista um maior volume de desempregados é: a 9.1 - 

Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio no Cluster 1; a 4.2 - Empregados 

de receção, caixas, bilheteiros e similares no Cluster 2 a 7.4 - Outros operários, artífices e 

trabalhadores similares no Cluster 3 e a 7.1 - Operários, artífices e trabalhadores similares 

das indústrias extrativas e da construção civil no Cluster 4. Este último como resultado da 

severidade da incidência da atual crise económico-financeira no setor da construção civil. 

■ as categorias para as quais, em termos relativos, se verifica um maior peso das ofertas de 

emprego não preenchidas face ao desemprego registado varia consoante o Cluster. Assim, 

enquanto no Cluster 1 é nas categorias 3.4 - Outros técnicos e profissionais de nível 

intermédio e 9.3 - Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras 

públicas, da indústria transformadora e dos transportes, no Cluster 2 é nas 5.1 - Pessoal 

dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança e 9.1 - Trabalhadores não 

qualificados dos serviços e comércio, no Cluster 3 é o 5.1- Pessoal dos serviços diretos e 

particulares, de proteção e segurança e o 7.4 - Outros operários, artífices e trabalhadores 

similares e no Cluster 4 é 4.1 - Empregados de escritório e 9.3 - Trabalhadores não 
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qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e 

dos transportes.  

Gráfico 32 – Distribuição dos desempregados registados e das ofertas de emprego não preenchidas 
(2011) (%) – Cluster 1, Cluster 2, Cluster 3 e Cluster 4 

  

  

Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho 

Para os clusters da Região NUT II Centro, importa referir o seguinte: 

■ a categoria profissional que regista um maior volume de desempregados é: a 4.2 - 

Empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares no Cluster 5 e a 5.2 - 

Manequins, vendedores e demonstradores, nos demais Clusters. 

■ as categorias para as quais, em termos relativos, se verifica um maior peso das ofertas 

de emprego não preenchidas face ao desemprego registado varia consoante o Cluster. 

Assim: 7.2 - Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores 

similares no Cluster 5, 8.2 - Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem no 

Cluster 6, 3.2 - Profissionais de nível intermédio das ciências da vida e da saúde no 

Cluster 7 e 5.1 - Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança no 

Cluster 8 e Cluster 9. 
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Gráfico 33 – Distribuição dos desempregados registados e das ofertas de emprego não preenchidas 
(2011) (%) – Cluster 5, Cluster 6, Cluster 7, Cluster 8 e Cluster 9 

  

  

 

 

Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho 

Nos clusters da Região NUT II Lisboa verifica-se o seguinte: 

■ a categoria profissional que regista um maior volume de desempregados é: a 4.2 - 

Empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares, em ambos os clusters. 

■ as categorias para as quais, em termos relativos, se verifica um maior peso das ofertas 

de emprego não preenchidas face ao desemprego registado varia consoante o Cluster. 

Assim: 5.1 - Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança no 
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Cluster 10 e 6.1 - Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de 

animais e pescas no Cluster 11. 

Gráfico 34 – Distribuição dos desempregados registados e das ofertas de emprego não preenchidas 
(2011) (%) – Cluster 10 e Cluster 11 

  

Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho 

Para o Cluster 12 da Região NUT II Alentejo refira-se o seguinte: 

■ a categoria profissional que regista um maior volume de desempregados é 5.2 - 

Manequins, vendedores e demonstradores. 

■ a categoria para as quais, em termos relativos, se verifica um maior peso das ofertas 

de emprego não preenchidas face ao desemprego registado e a 6.1 - Agricultores e 

trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas. 

 

Gráfico 35 – Distribuição dos desempregados registados e das ofertas de emprego não preenchidas 
(2011) (%) – Cluster 12 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0
1.1

1.2
1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4
4.1

4.25.15.26.1
6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

9.1
9.2

9.3

Cluster 10 - Desemprego 
registado

Cluster 10 - Ofertas não 
preenchidas

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
1.1

1.2
1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4
4.1

4.25.15.26.1
6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

9.1
9.2

9.3

Cluster 11 - Desemprego 
registado

Cluster 11 - Ofertas não 
preenchidas

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0
1.1

1.2
1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4
4.1

4.25.15.26.1
6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

9.1
9.2

9.3

Cluster 12 - Desemprego 
registado

Cluster 12 - Ofertas não 
preenchidas



 

76 

Relatório Final 

Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho 

Para o Cluster 13 da Região NUT II Algarve destaque-se o seguinte: 

■ a categoria profissional que regista um maior volume de desempregados é 5.2 - 

Manequins, vendedores e demonstradores. 

■ a categoria para as quais, em termos relativos, se verifica um maior peso das ofertas 

de emprego não preenchidas face ao desemprego registado e a 6.1 - Agricultores e 

trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas. 

Gráfico 36 – Distribuição dos desempregados registados e das ofertas de emprego não preenchidas 
(2011) (%) – Cluster 13 

 
Fonte: IEFP, Estatísticas do Mercado de Trabalho 

Em qualquer um dos clusters a categoria profissional que teve um maior crescimento relativo 

do número de pessoas ao serviço - acima dos 200% - foi a 3.2 - Profissionais de nível 

intermédio das ciências da vida e da saúde. Numa segunda linha de importância, nos clusters 

da Região NUT II Norte as categorias profissionais que mais evoluíram positivamente de 

acordo com o indicador em análise foram: 3.3 - Profissionais de nível intermédio do ensino no 

Cluster 1 e no Cluster 3, a 5.1 - Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e 

segurança no Cluster 2 e a 3.1 - Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas 

e químicas, da engenharia e trabalhadores similares no Cluster 4. 

Na região NUT II Centro, registou-se o crescimento do volume de efetivos na categoria 3.3 - 

Profissionais de nível intermédio do ensino no Cluster 5, na categoria 4.2 – Empregados de 

receção, caixas, bilheteiros e similares no Cluster 6, na categoria 3.1 - Técnicos e profissionais 

de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares no 

Cluster 7 e no Cluster 8 e 5.1 – Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e 

segurança no Cluster 9. 
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Na região Lisboa destaque-se a categoria 5.1 – Pessoal dos serviços diretos e particulares, de 

proteção e segurança em ambos os clusters, na região Alentejo a 4.2 – Empregados de 

receção, caixas, bilheteiros e similares e na região Algarve a 3.1 - Técnicos e profissionais de 

nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares. 

As perdas de pessoas ao serviço registaram-se em categorias profissionais associadas a 

menores qualificações profissionais. A 7.3 - Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, 

artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores, similares e a 7.4 - Outros operários, 

artífices e trabalhadores similares foram aquelas em que a redução, em termos relativos, das 

pessoas ao serviço foi maior. 

Quadro 3 – Evolução (%) do número de pessoas ao serviço nos estabelecimentos segundo a CNP 2 
dígitos (da 3.1 à 7.4), 1999 e 2009 

 

Fonte: MSSS, Quadros de pessoal 

Uma perspetiva agregada dos dados apresentados permite evidenciar relevantes diferenças ao 

nível da dinâmica do mercado de trabalho dos vários clusters e algumas pistas comuns que 

permitem ajudar a situar o contributo por parte da oferta de qualificações de nível intermedio. 

Entre estas, destaca-se, por um lado, o efeito de redução de emprego ao nível das profissões 

não qualificadas e dos profissionais do setor do comércio e serviços e, por outro lado, a 

dinâmica de crescimento do número de pessoas ao serviço nas profissões de nível intermédio 

referidas às ciências da vida e da saúde, às ciências físicas e químicas, da engenharia e 

trabalhadores similares e a profissionais de nível intermédio do ensino.  
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Cluster 1 140,8 428,8 151,8 46,4 15,7 84,9 140,9 35,7 16,0 35,7 18,2 -5,5 18,9

Cluster 2 65,9 255,7 75,4 4,1 3,8 61,1 101,3 32,8 109,7 -7,0 -10,6 -28,8 -40,8

Cluster 3 103,3 296,7 149,9 30,3 9,2 113,7 143,2 54,9 70,0 47,5 18,5 7,8 -10,2

Cluster 4 134,5 313,4 122,1 48,3 21,2 112,0 107,9 50,7 91,7 23,8 -9,0 -24,8 5,3

Cluster 5 83,4 297,8 126,0 29,9 26,4 68,7 119,5 45,7 0,8 24,6 10,3 -23,7 11,8

Cluster 6 68,8 325,0 37,6 12,0 11,0 102,5 97,0 29,1 -29,4 12,8 21,1 -7,8 -47,5

Cluster 7 175,5 483,9 102,6 29,0 26,1 78,6 151,2 53,9 6,0 17,3 59,8 -21,9 -3,7

Cluster 8 127,0 321,2 56,7 5,9 -6,0 62,3 111,8 24,2 5,7 2,9 -12,2 -30,9 -44,1

Cluster 9 88,1 250,8 46,0 13,1 8,1 50,9 113,1 36,2 16,7 7,4 34,8 -38,8 -14,8

Cluster 10 45,6 206,9 58,9 13,1 12,6 59,4 76,9 29,2 3,1 21,5 -9,1 -11,6 -23,0

Cluster 11 81,4 248,5 102,6 19,0 33,1 71,7 112,5 57,2 19,5 34,4 11,7 -41,1 3,2

Cluster 12 106,1 277,9 106,4 12,5 17,8 135,7 70,8 24,5 -14,5 15,0 36,0 -11,0 24,6

Cluster 13 172,8 439,8 92,4 53,6 34,3 50,0 90,4 52,6 31,6 104,9 27,4 15,5 21,1
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Articulada com a leitura dos dados relativos à evolução do VAB e à criação de emprego por 

CAE, a leitura destes dados remete para uma primeira associação entre esta dinâmica de 

criação de emprego e a expansão verificada nas atividades relativas às áreas da educação, 

saúde e ação social. Complementarmente, considerando que o grupo 3.1 da CNP é aquele que 

maior coincidência apresenta com o leque de qualificações que compõem a oferta de nível 4, a 

dinâmica apresentada em alguns dos clusters considerados, revela, no período em análise, um 

comportamento favorável à promoção da empregabilidade dos jovens diplomados pelo 

sistema nacional de qualificações.  

O grupo profissional 3.1 (Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e 
químicas,…) embora não seja o que apresenta maiores taxas de crescimento é, contudo, o que 
apresenta o maior volume líquido de criação de emprego dentro do grande grupo 3 da CNP. 
Neste destacam-se como categorias com maior criação de emprego no período o dos Técnicos 
de Investigação Física e Química, do Fabrico Industrial e Trabalhadores Similares (3.1.1) e dos 
Programadores, Operadores de Informática e Trabalhadores Similares (3.1.2). Existem 
sensíveis diferenças reginais que importará ter em conta no planeamento da oferta. No que se 
refere ao grupo 3.1.1 a dinâmica de crescimento verificada assenta, sobretudo, nos clusters da 
Grande Lisboa e Península de Setúbal, do Cávado, Entre Douro e Vouga, Ave e Tâmega, do 
Grande Porto e do Baixo Vouga e Pinhal Litoral (2/3 do total) enquanto no que se refere ao 
grupo 3.1.2 o crescimento verificado foi muito concentrado nos clusters da Grande Lisboa e 
Península de Setúbal e do Grande Porto (3/4 do total). Só por si, estes indicadores evidenciam 
bem a utilidade de promover uma monitorização regional das dinâmicas do mercado de 
trabalho e reafirmam o problema de sobre representação na oferta da área das ciências 
informáticas. Com efeito, o número de pessoas ao serviço nesta categoria teve uma variação 
positiva de cerca de 9 mil pessoas num universo de 25 mil e o número de formandos 
abrangidos no sistema nesta área de formação totalizava perto de 25 mil alunos só em 2011. 
 
O grupo profissional 3.2 é o segundo com maior crescimento do emprego, destacando-se o 
grupo dos Profissionais Técnicos da Medicina - à exceção dos Enfermeiros que concentra mais 
de 80% do crescimento de mais 15249 pessoas ao serviço neste grupo profissional. 
 
Os Profissionais de Nível Intermédio de Gestão e Administração (a segundo categoria com 
maior crescimento do número de pessoas ao serviço dentro dos Técnicos e profissionais de 
nível intermédio), os Educadores de Infância e os Profissionais de Ensino Não Classificados em 
Outra Parte são as restantes categorias profissionais que apresentam um crescimento 
significativo do número de pessoas ao serviço, refletindo a já referida terciarização da 
economia em redor de funções sociais e administrativas.   
 
De referir que, no total, o grupo profissional dos Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio 
apresenta um crescimento de 94795 pessoas ao serviço entre 1999 e 2009 o que, apesar de 
tudo, representa um volume significativo face ao número de diplomados que no mesmo 
período terão saído do sistema nas áreas consideradas.  
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Por outro lado, a análise produzida revela que, embora sem observar um dinâmica acentuada 

ao nível da criação de emprego, os grupos profissionais relativos aos operários especializados 

(7.1 e 7.2) têm um comportamento positivo neste plano e evidenciam problemas de 

ajustamento entre perfis de oferta e procura de trabalho que situam uma oportunidade de 

intervenção ao nível da formação de dupla certificação. Com efeito, embora em termos de 

classificação os empregos em causa se situem no nível do operariado, existe domínios de 

correspondência entre estes e a oferta desenvolvida no âmbito do sistema nacional de 

qualificações (nomeadamente no que se refere ao nível 2 do Quadro Nacional de 

Qualificações) e refletem uma oportunidade de afinação dos perfis profissionais que compõem 

a oferta de cursos qualificantes.  

 

2.5 Oferta formativa 

No que se refere à oferta formativa de nível 4, ela é sobretudo protagonizada pelos Cursos 

Profissionais que representa 85% dos cerca de 145.000 abrangidos em 2011. No conjunto das 

duas tipologias de formação – Cursos Profissionais e Cursos de Aprendizagem – a área 

formativa indubitavelmente mais relevante é as Ciências informáticas, com mais de 20.000 

formandos abrangidos, no Continente. Seguem-se-lhe algumas subáreas da Engenharia e 

técnicas afins, tais como, Eletricidade e Energia e Eletrónica e Automação; dos Serviços Sociais, 

tais como, Serviços de apoio a crianças e jovens e Trabalho social e orientação e dos Serviços 

Pessoais, tais como, a Hotelaria e Restauração e o Turismo e Lazer. Não menos relevante, do 

ponto de vista da sua representatividade, é a área do Áudio-visuais e produção dos media. 

Os Cursos de Aprendizagem são geridos pelos Centros de Gestão Direta do IEFP e pelos seus 

Centros de Gestão Participada, sendo aos primeiros que está afeta a grande maioria das ações 

de formação. De referir que em determinados domínios, são os Centros de Gestão Participada 

que lideram a oferta formativa, fruto da sua área de especialização, por exemplo: Metalurgia e 

metalomecânica; Indústria têxtil, vestuário, calçado e couro.  
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Gráfico 37 – Distribuição do número de abrangidos nos Cursos de Aprendizagem e Cursos Profissionais 
por áreas de formação, de nível 4, em 2011 - Continente 

 
Fonte: SIGO 

Uma análise por Cluster evidencia que para os clusters associados à Região NUT II Norte, o 

panorama referente à distribuição dos formandos abrangidos por áreas de formação respeita, 

em geral, a distribuição nacional. 

No Cluster 1 o maior desvio do padrão situa-se nas áreas de Hotelaria e restauração e de 

Turismo e lazer, que possuem uma oferta superior nesta área. 
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No Cluster 2 a oferta de Eletricidade e energia assume uma importância relativa menor no 

panorama das ofertas nacionais, enquanto que, por oposição, o Turismo e lazer e o Marketing 

e publicidade se evidenciam mais pela maior expressividade da oferta. 

No que se refere ao Cluster 3, as áreas de formação cuja oferta suplanta, em termos relativos, 

a oferta nacional é nos domínios da Contabilidade e fiscalidade e do Secretariado e trabalho 

administrativo. 

No Cluster 4, os principais aspetos a destacara referem-se a uma maior preponderância da 

oferta nas áreas de Eletricidade e energia, Hotelaria e restauração e Gestão e administração e 

significativamente menor no Turismo e lazer. 

Gráfico 38 – Distribuição percentual dos formandos abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos Cursos de Aprendizagem e Cursos Profissionais de nível 4, em 2011 – NUT II Norte 

 
Fonte: SIGO 

 

Na Região Centro à semelhança da Região Norte, é a oferta de Ciências informáticas que 

predomina face às demais áreas formativas. Paralelamente, a generalidade dos clusters possui, 

em termos relativos, uma oferta formativa nos domínios da Eletricidade e energia, Hotelaria e 

restauração e Trabalho social e orientação, superior face ao contexto nacional.  

Em oposição, nos Serviços de apoio a crianças e jovens, o Marketing e publicidade os Audio-

visuais e produção dos media possuem ofertas, proporcionalmente, inferiores. 

O Cluster 5 diferencia-se por possuir um maior peso da oferta formativa no domínio da 

Metalurgia e metalomecânica. 
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Gráfico 39 – Distribuição percentual dos formandos abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos Cursos de Aprendizagem e Cursos Profissionais de nível 4, em 2011 – NUT II 

Centro 

 
Fonte: SIGO 

Para além do fato das Ciências informativas, ter constituído a oferta privilegiada por cerca de 

25% dos abrangidos no âmbito nacional e também nos clusters que constituem a Região NUT II 

Lisboa, é de destacar que o cluster 10 possui uma oferta formativa proporcionalmente superior 

nos Áudio-visuais e produção dos media e Serviços de apoio à criança e jovens, enquanto o 

Cluster 11 se evidencia por ter mais formandos abrangidos no Turismo e lazer, Eletricidade e 

energia, na Hotelaria e restauração e na Gestão e administração. 

Gráfico 40 – Distribuição percentual dos formandos abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos Cursos de Aprendizagem e Cursos Profissionais de nível 4, em 2011 – NUT II Lisboa 
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Fonte: SIGO 

 

A Região Alentejo, à qual corresponde o Cluster 12, evidencia uma oferta em Produção 

agrícola e animal que em termos relativos superior ao padrão registado a nível nacional, à 

semelhança do que acontece com o Turismo e lazer e com o Áudio-visuais e produção de 

media. 

Gráfico 41 – Distribuição percentual dos formandos abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos Cursos de Aprendizagem e Cursos Profissionais de nível 4, em 2011 – NUT II 

Alentejo 

 
Fonte: SIGO 

Na região NUT II Algarve, o Cluster 13 diferencia a sua oferta formativa face ao panorama 

nacional, privilegiando os cursos no domínio da Hotelaria e restauração, Turismo e lazer, Artes 

do espetáculo, mas também Serviços de apoio a crianças e jovens. Por oposição, a oferta em 

Eletrónica e automação, em Marketing e publicidade e nos Áudio-visuais e produção dos 

media, é mais contraída. 
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Gráfico 42 – Distribuição percentual dos formandos abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos Cursos de Aprendizagem e Cursos Profissionais de nível 4, em 2011 – NUT II 

Algarve 

 
Fonte: SIGO 

 

A oferta formativa de nível 5, ou seja, os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), é 

disponibilizada por instituições de ensino superior e não superior, sendo as primeiras aquelas 

que promovem o maior volume de oferta. 

Á semelhança da oferta formativa de nível 4, é a área de formação referente às Ciências 

informáticas que maior volume de ações de formação dispôs no período 2009-2012 a nível 

nacional, seguindo-se-lhe o Turismo e lazer, a Eletrónica e automação, a Construção e 

engenharia civil e o Enquadramento na Organização/Empresa. 
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Gráfico 43 – Distribuição do número de ações de formação dos CET por áreas de formação, em 
Instituições do Ensino Superior e Instituição de Ensino não Superior, no período 2009-2012 - 

Continente 

 
Fonte: DGES 

 

O Cluster 1 possui uma oferta de nível 5 de Produção agrícola e animal, Ciências veterinárias, 

Serviços de apoio às crianças e jovens, Ciências empresariais e Desporto, superior à média 

nacional. 
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Já no Cluster 2, a oferta sobressai na área de Turismo e lazer, Gestão e administração, Trabalho 

social e orientação, Marketing e publicidade e Contabilidade e fiscalidade. 

No Cluster 3, é a área de Eletrónica e automação e as Ciências informáticas as que em termos 

relativos supera a média nacional. 

O Cluster 4 possui uma proporção de formandos abrangidos em Ciências veterinárias e em 

Ciências empresariais superior ao padrão nacional. 

Gráfico 44 – Distribuição percentual dos formandos de abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos CET de nível 5, em Instituições do Ensino Superior, no período 2009-2012 – NUT II 

Norte 

 
Fonte: DGES 

 

Na região Centro a diferença entre a estrutura da oferta formativa nos clusters e o padrão 

nacional é acentuada, sendo o cluster 8 aquele que mais se diferencia, apresentando uma 

oferta em Ciências informáticas, em Construção e engenharia civil e em Enquadramento na 

Organização/empresa bastante superior à média nacional. 

O Cluster 5 tem uma oferta, de nível 5, proporcionalmente mais reforçada na Metalurgia e 

metalomecânica e no Secretariado e trabalho administrativo. 

No Cluster 6 é a Eletrónica e automação a área de formação que abrange, em termos relativos, 

mais formandos face ao contexto nacional. 

O Cluster 7 e 9, possuem uma proporção de formandos abrangidos em Produção agrícola e 

animal que suplanta a média. 
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Gráfico 45 – Distribuição percentual dos formandos de abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos CET de nível 5, em Instituições do Ensino Superior, no período m2009-2012 – NUT 

II Centro 

 
Fonte: DGES 

 

 

Na região Lisboa, a formação de nível 5, possui uma oferta em termos relativos mais 

expressiva que a média nacional em área formativas diversas: Eletrónica e automação, 

Hotelaria e restauração, Serviços de apoio a crianças e jovens e Materiais. 

Ciências empresariais e Produção agrícola e animal, são as áreas formativas em quem o Cluster 

11 possui uma oferta formativa mais reforçada face à média. 
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Gráfico 46 – Distribuição percentual dos formandos de abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos CET de nível 5, em Instituições do Ensino Superior, no período 2009-2012 – NUT II 

Lisboa 

 
Fonte: DGES 

 

No Cluster 12 da região Alentejo, a oferta formativa de nível 5, privilegiou as Indústrias 

alimentares, a Produção agrícola e animal, a Floricultura e jardinagem, a Arquitetura e 

urbanismo, as Ciências veterinárias, a Agricultura, silvicultura e caça, as Ciências da terra, entre 

outros. 
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Gráfico 47 – Distribuição percentual dos formandos de abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos CET de nível 5, em Instituições do Ensino Superior, no período 2009-2012 – NUT II 

Alentejo 

 
Fonte: DGES 

 

No Cluster 13, também se verificou uma significativa divergência das ofertas mais expressivas 

face aquilo que é o padrão nacional, com a Indústria Alimentar, a Eletricidade e energia e a 

Eletrónica e automação a representarem os principais domínios de oferta formativa de nível 5 

na região Algarve. 

Gráfico 48 – Distribuição percentual dos formandos de abrangidos por áreas de formação mais 
representativas dos CET de nível 5, em Instituições do Ensino Superior, no período 2009-2012 – NUT II 

Algarve 
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Fonte: DGES 
 

 

Uma análise compreensiva dos dados apresentados, permite reconhecer que existe um 

relativo afunilamento da oferta nas áreas das ciências informáticos e audiovisual e produção 

dos media sem que essa preferência tenha relação vincada com as dinâmicas explicitadas pela 

análise do mercado de trabalho. Este perfil é coincidente entre cursos de nível 4 e de nível 5. 

As áreas da hotelaria, restauração e turismo e da eletricidade e energia são áreas onde 

coincide, também, uma relevante proporção de oferta. 

A par desta leitura é possível verificar que embora nas diferentes ofertas se verifique uma 

diferenciação regional do perfil de oferta por áreas de formação, essa diferenciação regional é 

significativamente mais pronunciada nos Cursos de Especialização Tecnológica do que nos 

Cursos de Nível 4. Esta circunstância refletirá uma maior sensibilidade da constituição da 

oferta de CET às dinâmicas territoriais e aos próprios impulsos resultantes da configuração da 

iniciativa de criação dos cursos ao nível dos Institutos Politécnicos e Universidades, em 

contraponto a uma maior determinação da oferta por via de aspetos relacionados com a 

estrutura de recursos no universo das instituições que promovem o nível 4 de qualificação. No 

caso dos CET será de destacar o relevo que assumem no leque de ofertas os cursos na área das 

indústrias alimentar, da produção agrícola e animal e das ciências veterinárias, refletindo um 

maior alinhamento na resposta a necessidades de qualificação do setor primário. 

Embora o referido aponte para alguma rigidez nos mecanismos de definição da oferta no nível 

4, identificam-se elementos analíticos que referenciam tendências de ajustamento do perfil de 

oferta ao contexto regional. Constituem alguns exemplos do referido: 

 A maior expressão do número de formandos nas áreas da metalurgia e 

metalomecânica e gestão e administração no cluster Baixo Vouga e Pinhal Litoral, 

caracterizado pela representatividade do setor industrial; 

 O acréscimo de peso relativo do número de formandos nas áreas da hotelaria, 

restauração e turismo nos clusters do interior onde a menor diversificação da 

atividade económico parece fazer surgir estas áreas como domínio de “refugio” para a 

oferta de formação; 

 O peso relativo mais elevado das áreas sociais, administrativas e do audiovisual na 

oferta constituída na região da Grande Lisboa e Península de Setúbal. 

 



 

91 
 

91 

Relatório Final 

Complementarmente, verifica-se que os clusters incluídos na região Centro são aqueles que 

apresentam uma maior individualização ao nível da definição do perfil de oferta de formação 

segundo as áreas. Complementarmente, são as áreas da Hotelaria, Restauração e Turismo, da 

Eletricidade e Energia, do Trabalho Social e Orientação e da Metalurgia e Metalomecânica 

aquelas que apresentam uma maior flutuação do volume de oferta face ao total continental 

em função do cluster regional.  

De referir, por fim, que a emergência de um modelo de regulação mais interventivo e ligado às 

dinâmicas territoriais tem na evolução do perfil de oferta para os anos letivos 2008/2009 e 

2009/2010 indicadores positivos. Assim, recolhendo os movimentos de recomposição da 

oferta mais significativos, a redução do número de alunos na área das ciências informáticas e o 

crescimento nas áreas do trabalho social e orientação, da hotelaria e restauração, da 

eletricidade e energia e da eletrónica e automação são convergentes os sinais recolhidos no 

plano da análise económica e do mercado de trabalho. 
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II.3 Os Estudos de Caso e o enfoque qualitativo 

 

3.1. Caso da região do Alentejo 

 

A região do Alentejo (NUT II), a maior no país, representando 34,3% do território nacional, é 

um território com elevado potencial endógeno de afirmação competitiva, alicerçado 

sobretudo nos seus recursos naturais e culturais. Apesar desse potencial, a região tem vindo a 

manifestar uma dificuldade crónica em despoletar e sustentar um processo de convergência 

económica, a nível nacional e europeu, embora mostrando sinais positivos nesta última 

década.  

Em 2011, segundo os dados dos CENSOS (INE, 2011), o número de residentes na região era de 

501 mil, correspondendo a 4,7% da população do país. É a região do país com menor índice de 

densidade populacional, devido não apenas a especificidades históricas, naturais e de 

ordenamento do território, como também ao forte êxodo rural e despovoamento dos 

aglomerados de menor dimensão que ao longo de décadas se têm vindo a registar.  

Com uma economia pouco diversificada e uma estrutura populacional envelhecida, a região 

enfrenta um sério e estrutural fator de inibição ao seu desenvolvimento económico. O 

decréscimo populacional das últimas décadas, acompanhado de significativas alterações 

demográficas na composição etária da população, assume no Alentejo uma dimensão 

significativa. A população com mais de 65 anos representava, em 2011, cerca de 24% da 

população residente na região, enquanto no país o seu peso era de 19%. O peso das crianças e 

jovens (até aos 24 anos de idade) era de 23,3%, um valor inferior ao do país (25,7%) (INE, 

CENSOS 2011).  

O padrão de especialização regional continua a ser marcado pela relevância da produção 

agrícola, embora este sector já não assuma hoje a importância que teve no passado. O sector 

terciário tem vindo a assumir uma importância crescente no emprego local. Neste sector, os 

serviços da administração pública estão sobrerepresentados no VAB regional e no emprego 

face a peso, muito limitado, dos serviços mercantis de apoio à atividade económica.  

Com uma indústria transformadora pouco diversificada, é no Alentejo Litoral e no pólo 

industrial e energético de Sines que se encontra o maior contributo sectorial para a geração de 

VAB. O dinamismo que, em anos recentes, a região tem vindo a revelar com a emergência de 

novos nichos de especialização produtiva e com o aparecimento de investimentos 

potenciadores de novas fileiras, como sejam, a indústria de componentes para automóveis e 

de fabrico de componentes elétricos e eletrónicos, a possível estruturação de um cluster da 
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aeronáutica na região, com a instalação das unidades empresariais da Embraer em Évora, a 

abertura do aeroporto de Beja à atividade aeronáutica civil, ou ainda a consolidação dos 

investimentos associados ao triângulo Sines/ Beja/ Alqueva - porto e plataforma industrial/ 

logística de Sines, aeroporto de Beja e Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) - 

assumem um papel fundamental na renovação das diversas atividades económicas da região e 

na captação de emprego.  

A região dispõe igualmente de um conjunto diverso de recursos naturais, paisagísticos e 

culturais que oferecem condições para a emergência de uma fileira de produtos turísticos de 

elevada qualidade e identidade. As potencialidades turísticas do litoral alentejano - cerca de 

170km de zona costeira das mais bem preservadas da Europa - constituem um fator de 

competitividade importante face a outros destinos turísticos, particularmente para o 

desenvolvimento de desportos náuticos e do turismo desportivo, beneficiando de uma 

envolvente natural, com áreas e reservas protegidas. A implementação de um modelo de 

desenvolvimento sustentável da atividade turística na região, ancorado nos recursos naturais, 

paisagísticos e culturais, é apontado como eixo estratégico de desenvolvimento do Alentejo no 

horizonte de 20153. O aeroporto de Beja é, neste sentido, uma infraestrutura fundamental à 

captação de fluxos turísticos relacionados com o espaço Alqueva, o Litoral Alentejano e o 

Algarve.  

Embora com especializações sub-regionais diversas, como se pode observar na figura 1, o 

Alentejo enfrenta desafios comuns. A estratégia de desenvolvimento económico e social da 

região passa, não apenas pela superação das debilidades relevantes da região, mas sobretudo 

pelo aproveitamento das oportunidades que podem permitir a criação de condições de 

atratividade de investimento, atividades e pessoas para o Alentejo, enquanto alavanca de 

desenvolvimento competitivo e sustentável da região4.  

 

  

                                                           
3 In Alentejo 2015; www.ccdr-a.gov.pt/ 

4 In Alentejo 2015, Eixos Estratégicos e Prioridades de Ação; www.ccdr-a.gov.pt 

http://www.ccdr-a.gov.pt/
http://www.ccdr-a.gov.pt/
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Figura 8. Alentejo: Visão estratégica 

 

Fonte: www.ccdr-a.gov.pt/ 
 

Estas incluem a necessidade de dinamizar e renovar as atividades económicas tradicionais, 

explorando os recursos endógenos da região (mármores, minérios de cobre e zinco, vinhos, 

gastronomia, azeite, cortiça e água), mas também de diversificar o seu perfil produtivo, 

potenciando atividades económicas emergentes de maior valor acrescentado e/ou maior 

intensidade tecnológica, como são o caso do turismo, do ambiente, das energias renováveis, 

da aeronáutica e da indústria automóvel ou das TIC. 

A partir deste enquadramento estratégico sobre que desafios a economia do Alentejo 

enfrenta, são agora apresentados e analisados em detalhe três casos de dinâmicas sectoriais 

diferenciadas em curso na região. São eles: (1) as oportunidades económicas multifileira 

associadas ao Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA); (2) o complexo de Sines, 

com o desenvolvimento da atividade portuária e das plataformas logística e industrial; (3) a 

implantação das unidades de produção da EMBRAER em Évora. São três exemplos de 

dinâmicas particulares geradas por projetos de investimento, já concretizados ou previstos, em 

áreas e sectores distintos, com um forte potencial de criação de emprego, direto e indireto, e 

que se traduzirão em necessidades específicas de qualificações. Refletem, por isso, exigências 

concretas à oferta de qualificações, sobretudo à sua capacidade de planeamento e de resposta 

a nível local e regional. 

  

http://www.ccdr-a.gov.pt/


 

95 
 

95 

Relatório Final 

 

3.1.1. “Espaço Alqueva”: potencialidades económicas multifileira 

 

“Este projeto encontra na barragem de Alqueva a mãe de todo o empreendimento e na sua 

albufeira o instrumento que garante o futuro da região, a água” (in EDIA www.edia.pt). Com 

efeito, o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), centrado na barragem de 

Alqueva mas abrangendo uma área que se estende por cerca de 10 000 km2, com uma 

influência direta em 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Setúbal e Portalegre, assume-se 

como investimento âncora no desenvolvimento económico do Alentejo. Pela sua natureza e 

dimensão, este projeto é mobilizador de novos investimentos e de novas atividades 

económicas em múltiplas fileiras - água, agricultura e agroindústria, energia, turismo, 

ambiente e inovação - com fortes complementaridades entre si e profundamente imbricadas 

na cultura e identidade regional. 

A capacidade de criação de emprego e a acrescida qualificação do emprego criado, direta e 

indiretamente, pelos investimentos previstos é significativa. As estimativas disponíveis 

apontam, na base do cenário mais otimista de concretização das oportunidades geradas pelo 

EFMA, para cerca de 50.000 novos empregos até 2015, sendo 21.000 adicionais face a 2005, 

sobretudo no turismo, e com menor expressão na agricultura e agro-indústria (QP, 2008) 

(Caixa 1).  

 

Caixa 1. Espaço Alqueva: Cenários da oferta e da procura de emprego 2015 

Em 2005, as fileiras água, agricultura e agroindústria, energia, turismo, ambiente e inovação 
representavam cerca de 25,4% do emprego do “Espaço Alqueva”, com 29.124 postos de trabalho 
(emprego corrigido). O potencial de crescimento do emprego, direto e indireto, induzido pelas 
atividades multifileira previstas no Espaço Alqueva é significativo. No exercício de cenarização realizado, 
foram propostos três cenários para a oferta de emprego: 

 - Cenário A que considera a evolução gerada pelo quadro de oportunidades do EFMA, 
englobando a execução das infraestruturas do EFMA, ao que acrescem a execução dos grandes projetos 
de investimento previstos, designadamente dos PIN no caso da fileira do turismo, e a continuada 
expansão da agricultura de regadio, fortemente suportada na vinha e no olival. Neste cenário, prevê-se 
para 2015 cerca de 50.000 empregos, sendo 21.000 empregos adicionais face a 2005, o que se deve ao 
elevado crescimento previsto do turismo (mais 17.300 empregos), sobretudo pelos PIN esperados, e nas 
fileiras agricultura e agro-indústria (mais 3.800 empregos), associado ao acréscimo significativo em 
termos de área cultivada de vinha e olival. 

 - Cenário B que considera a manutenção da tendência de evolução do emprego no Espaço 
Alqueva verificada nos últimos dez anos (1995-2005), englobando a execução das infraestruturas do 
EFMA, mas que não considera a execução dos grandes projetos previstos; prevê-se um número de 

http://www.edia.pt/
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empregos de 32.830, com 3.700 empregos adicionais face a 2005. A fileira do turismo representa o 
maior contributo (mais 3.500 empregos). 

 - Cenário C que segue a evolução tendencial das taxas de crescimento anual do emprego 
observadas no espaço nacional e que, por isso, apresenta valores de criação de emprego mais contidos, 
face aos dois outros cenários. Estima-se um total de cerca de 28.000 empregos no Espaço Alqueva, o 
que representa uma diminuição face ao emprego em 2005. O turismo continua a registar alguma 
capacidade de criação de emprego, embora mais reduzida do que nos outros cenários (com mais 900 
empregos). A redução do emprego previsto regista-se sobretudo nas fileiras agricultura e agro-indústria 
(menos 1.700 empregos). 

Para a estimativa do stock da população ativa (procura de emprego) são propostos três cenários – baixo, 
tendencial e alto – tendo por base as projeções demográficas do INE, nomeadamente para a população 
entre os 15 e os 64 anos. As estimativas oscilam entre os 167.000 e os 172.500 potenciais ativos com 
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. Considerando a concretização da meta de 70% de taxa 
de emprego em 2010, estabelecida no âmbito da Estratégia de Lisboa, os valores oscilam entre os 
117.000 e os 121.000 ativos empregados, consoante os cenários. Neste caso, o volume de recursos 
humanos disponíveis dista de qualquer um dos cenários apurados para a oferta de emprego no “Espaço 
Alqueva”.  

 

 

 

 

Registam-se, em todos os cenários, défices de mão-de-obra face às necessidades mas estes são 
sobretudo significativos no Cenário A da oferta de emprego – disparidade de 51.000 a 55.000 – 
consoante o cenário de procura de emprego utilizado. 

Fonte: Quaternaire Portugal, 2008. 

 

Tendo em conta o contexto atual de recessão económica agravada e de reprogramação e 

contenção das opções de investimento público e privado, estas são muito provavelmente 

projeções otimistas. No entanto, um dos resultados mais interessantes deste estudo é o de 

chamar a atenção para o facto de a dinâmica de crescimento do emprego depender, não 

apenas da concretização dos investimentos previstos, mas também da capacidade de reforçar 

a atratividade de mão-de-obra para a região. Os investimentos previstos, direta ou 

indiretamente gerados pelo Alqueva, criarão um significativo número de postos de trabalho 

que a região não deverá ter capacidade para dar resposta. Estima-se que o volume de recursos 

humanos disponíveis na região não seja suficiente em qualquer dos cenários de oferta de 

emprego considerados, sendo que o maior défice de recursos humanos (-51.000 a -55.000) 

ocorra no cenário mais otimista (QP, 2008). 
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De facto, a atratividade da região para novos investimentos, novas atividades e novos 

residentes é considerada a maior preocupação de desenvolvimento do Alentejo, como se 

refere claramente nas grandes linhas estratégicas designadas “Alentejo 2015” (in www.ccdr-

a.gov.pt). As projeções demográficas apontam para uma regressão da população residente, 

acompanhada por um acentuado envelhecimento. A concorrência por parte de outras regiões, 

nomeadamente da Lisboa e do Algarve, na procura de mão-de-obra é muito significativa, em 

particular para os setores de serviços intensivos em conhecimento e para o turismo. A forte 

sazonalidade que caracteriza a base económica regional tem também um efeito negativo na 

atração e fixação de mão-de-obra.  

O próprio desenvolvimento EFMA dependerá em larga medida dessa capacidade. Neste 

quadro de desafios o papel do sistema de educação e formação, em particular ao nível das 

qualificações intermédias e superiores, vai muito para além da adequação qualitativa da oferta 

de cursos, curricula e saídas profissionais ajustada ou facilmente ajustável ao desenvolvimento 

produtivo da região. Não será apenas necessário antecipar a produção de qualificações 

diferenciadas das atuais, mais adequadas às novas atividades induzidas pelos projetos de 

investimento, ou à sua logica de funcionamento multifileira, mas será também necessário 

reforçar a capacidade de atrair e reter mão-de-obra jovem, recuperar e requalificar bolsas de 

ativos menos jovens, facilitar a mobilidade na região, apostar na criação do próprio emprego e 

na criação de empresas nas fileiras de atividade geradas e/ ou impulsionadas pelo EFMA. 

 

3.1.2. Complexo de Sines: atividade portuária e plataformas logística e industrial 

 

Sines, o principal centro energético e petroquímico do país, é um dos pólos de atração de 

investimento do Alentejo e do país. Agregando a atividade portuária, a plataforma logística e a 

plataforma industrial, sobretudo da indústria de carbono, petroquímica e química, o complexo 

de Sines tem vindo a atrair novos investimentos e novas oportunidades de negócio e emprego 

no concelho.  

Os investimentos previstos na indústria química, petroquímica e energética irão traduzir-se 

num crescimento do pólo industrial de Sines tornando-o numa referência, a nível nacional e 

ibérico. Com o funcionamento em pleno do terminal de contentores, geram-se oportunidades 

de investimento no mercado das energias renováveis, um mercado em expansão. Sines 

constitui uma localização privilegiada para a implantação de unidades de transformação de 

biodiesel e bioetanol e sua expedição, devido à abundância de espaços industriais, ao seu 

porto de águas profundas e à existência de condições para grandes plantações de oleaginosas, 

http://www.ccdr-a.gov.pt/
http://www.ccdr-a.gov.pt/
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como o girassol, na região do Alentejo, sobretudo na área abrangida pelo sistema de rega do 

Alqueva. Por outro lado, oferece condições de atratividade para a produção local de 

equipamentos destinados à produção de energias renováveis (aerogeradores, painéis solares, 

células de hidrogénio, etc.) e sua expedição. 

A par da promoção do investimento, da I&D e da formação avançada de recursos humanos em 

áreas tecnológicas de ponta, a atração e a formação de técnicos e operadores especializados é 

igualmente uma preocupação dos principais atores deste sector, agregados no Pólo de 

Competitividade e Tecnologia (PCT) das Indústrias de Refinação, Petroquímica e Química 

Industrial, dinamizado pela Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação 

(AIPQR) (Caixa 2). 

 

Caixa 2. Formação de Técnicos e Operadores Especializados para as Indústrias de Refinação, 

Petroquímica e Química industrial 

O Pólo de Competitividade e Tecnologia (PCT) das Indústrias de Refinação, Petroquímica e Química 
Industrial, dinamizado pela Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação (AIPQR), 
visa promover a captação de novos investimentos, particularmente em novas fases da cadeia de valor e 
nas indústrias de ponta conexas.  

As atividades atualmente desenvolvidas por estas indústrias estão especialmente focadas nos produtos 
de base e intermédios, que se destinam na sua grande maioria à exportação para processamento das 
fases seguintes de produção. Os investimentos a promover destinar-se-ão também à fabricação de 
produtos que possam substituir as importações necessárias à indústria petroquímica portuguesa 
(excluindo o petróleo) e que proporcionem simultaneamente a dimensão necessária ao 
desenvolvimento das restantes fases das cadeias de valor. Por outro lado, as Indústrias de Refinação, 
Petroquímica e Química Industrial desenvolvem-se em dois pólos geográficos principais (Matosinhos/ 
Estarreja e Sines), com um nível de integração estratégica insuficiente. O PCT visa ampliar e densificar as 
relações entre estas indústrias. Procura agrupar empresas, centros de I&DT e universidades em seis 
clusters das Indústrias da Refinação, Petroquímica e Química Industrial, funcionando de forma integrada 
ao longo da cadeia de valor.  

O PCT tem em curso seis projetos âncora que contemplam a promoção do investimento e da I&D e 
programas de formação e atração de recursos humanos altamente qualificados.  

- O programa de formação avançada e doutoral está focado no desenvolvimento de tecnologia 
inovadora (nanotecnologia, biotecnologia branca, …) e na exploração de novos produtos, em resposta às 
necessidades de especialização e de desenvolvimento dos atuais profissionais da indústria.  

- O programa de formação de técnicos e operadores especializados visa satisfazer as 
necessidades atuais e futuras das empresas e promover as indústrias do PCT junto de potenciais 
trabalhadores, apresentando-as como geradoras de oportunidades de carreira. 

Fonte : www.aipqr.pt 

 

http://www.aipqr.pt/
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Na verdade, grande parte da formação especializada para estas indústrias é assegurada pelas 

próprias empresas, devido à sua elevada exigência técnica e tecnológica. Recorrem sobretudo 

à oferta de qualificações superiores disponíveis no país, com uma significativa capacidade de 

atrair os melhores diplomados e profissionais neste sector, num contexto em que os mercados 

de trabalho internos são normalmente exigentes em qualificações de base e promotores de 

perspetivas de carreira e de formação avançada.  

Reconhece-se, no entanto, que a disponibilidade de qualificações intermédias, a nível local e 

regional, é uma condição fundamental, quer para o reforço da capacidade e da qualidade 

produtiva dos projetos já em curso, quer para a atratividade de novos investimentos. Parece, 

assim, haver espaço para a afirmação das instituições de ensino e formação locais e regionais, 

na formação inicial de jovens, a nível intermédio, com uma forte formação técnica em áreas 

nucleares ou complementares à operação destas indústrias e na formação contínua de 

trabalhadores, cada vez mais exigente na progressão das suas qualificações de base e na 

adaptação das suas competências técnicas ao constante desenvolvimento tecnológico a que 

estas indústrias estão sujeitas. A afirmação da oferta de qualificações intermédias na região 

exigirá naturalmente uma estreita ligação com o sector empresarial, quer na formatação de 

formações específicas, quer na partilha de recursos de média e elevada intensidade 

tecnológica apenas disponíveis no seio destas indústrias.  

Para além dos investimentos nos sectores energético, petroquímico e portuário, há em Sines 

um conjunto variado de empresas industriais e de serviços nomeadamente em 

metalomecânica, instrumentação, controlo e manutenção industrial. O seu porto de águas 

profundas é de elevada importância estratégica para o país sendo que a construção de uma 

zona de atividades logísticas de nível nacional (ZIL Sines) e a presença de empresas dos 

sectores dos transportes marítimos e gestão portuária potencia sinergias e reforça a 

atratividade deste território para a fixação de outras atividades industriais. Também as 

atividades de sectores tradicionais, como a pesca, continuam a ter um peso importante na 

economia e no emprego do concelho estando na base de indústrias de congelados. Sines é o 

principal porto de pesca do Alentejo sustentando já uma importante indústria de congelados 

de peixe essencialmente vocacionada para a exportação.  

A presença de uma forte cultura industrial local, aliás diferenciadora na região, abre assim 

novas perspetivas de atração, formação e empregabilidade para as qualificações intermédias 

com uma forte componente técnica em domínios como a metalomecânica, a instrumentação, 

o controlo e manutenção industrial, a logística, os transportes marítimos e a gestão portuária. 

A capacidade de afirmação desta oferta na região, sobretudo em estreita articulação com a 

rede de institutos politécnicos e universidades implantada, será crucial para a explorar o 
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potencial de criação de emprego e de expansão de novas empresas industriais e de serviços 

especializados. 

Por outro lado, o possível desenvolvimento de um cluster de energias renováveis na região 

sugere a necessidade de novas qualificações. O Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) 

integra atualmente 21 qualificações especificamente desenhadas ou recentemente revistas 

para dar resposta às necessidades dos sectores de energias renováveis e de proteção do 

ambiente. São, na sua maioria, de nível 4 e 5 de qualificação, de acordo com o Quadro 

Nacional de Qualificações (QNQ). Cobrem 6 áreas de educação e formação, nomeadamente 

energia, ambiente, construção civil, floresta, turismo e gestão. A oferta das escolas 

profissionais também compreende atualmente 8 cursos profissionais nestes domínios, com 

especializações muito semelhantes.  

Apesar desta capacidade de ajustamento dos instrumentos de regulação e da própria oferta de 

qualificações ao potencial de criação de green jobs, em tecnologias e atividades relacionadas 

com as energias renováveis, a eficiência energética e a proteção do ambiente, tem ainda muito 

pouca expressão a oferta de qualificações específica à produção de bioenergia, 

nomeadamente à transformação de biodiesel e bioetanol, um dos subsectores energéticos 

com maior potencial de expansão na região. Neste sentido, exigir-se-á da rede local e regional 

de instituições de ensino, formação e I&D uma significativa atenção ao desenvolvimento 

futuro destas atividades. A capacitação antecipada destas instituições na formação inicial de 

jovens, com especialização em tecnologias e processos de transformação de biocombustíveis, 

e na formação contínua e de reconversão de profissionais em áreas conexas será certamente 

um dos elementos de atração local fundamentais para a consolidação dos investimentos 

previstos e eventual captação de novos investimentos. 

 

3.1.3. EMBRAER: procura e oferta de qualificações à medida 

 

A implantação em Évora da empresa Embraer, a terceira maior empresa mundial de fabrico de 

aeronaves, com duas fábricas, uma para produção de estruturas metálicas (asas), outra de 

materiais compósitos (caudas), constitui um investimento estratégico no panorama nacional e 

na região do Alentejo.  

Com um potencial de criação de emprego muito significativo que, segundo os responsáveis da 

empresa, aponta para um total de cerca de 600 postos de trabalho diretos e mais de 1000 

postos de trabalho indiretos em empresas congéneres e fornecedores, este investimento viria 
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também a introduzir necessidades de mão-de-obra qualificada em áreas de formação 

especializada, algumas das quais sub-representadas no panorama nacional, o que exigiu um 

enorme esforço de articulação e de capacitação da rede de oferta de qualificações intermédias 

instalada.  

A resposta a estas necessidades de formação inicia-se em 2008, com a assinatura de uma carta 

de compromisso entre o IEFP, I.P. e a Embraer, muito antes dos dois “centros de excelência” 

da Embraer iniciarem a sua atividade em setembro de 2012. Previa-se que o IEFP, I.P., no 

âmbito da sua rede de centros de formação profissional, garantisse a formação dos técnicos a 

admitir para os centros de excelência que a empresa pretendia implantar em Évora e dava-se 

início à preparação da oferta formativa no domínio da aeronáutica (Caixa 3). 

 

Caixa 3. Resposta às necessidades de qualificações da EMBRAER 

Para responder às necessidades de mão-de-obra qualificada da EMBRAER, em 2008, foi assinada uma 
carta de compromisso entre o IEFP, I.P. e a empresa brasileira, que previa que o Instituto, no âmbito da 
sua rede de centros de formação profissional, garantisse a formação dos técnicos a admitir para os 
centros de excelência que a empresa pretendia implantar em Évora. 

Ainda nesse ano, iniciou-se a preparação da oferta formativa no domínio da aeronáutica. Um dos 
primeiros passos consistiu na produção de novos referenciais de formação, que se encontram 
integrados no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) desde junho de 2009. Desse trabalho, que teve 
a participação ativa da EMBRAER e do IEFP, I.P e foi coordenado pela Agência Nacional para a 
Qualificação (ANQ), resultaram quatro novos referenciais: (1) técnico de Produção Aeronáutica – 
Montagem de Estruturas; (2) Técnico de Tratamento de Metais – Processos Especiais Aeronáuticos; (3) 
Técnico de Produção e Transformação de Compósitos; e (4) Técnico de Programação e Maquinação de 
CNC (este último referencial já existia no CNQ mas teve de ser adaptado). Foram ainda criados dois 
percursos para serem desenvolvidos em formação modular, integrando, na sua maioria, unidades de 
formação de curta duração (UFCD) de diversos referenciais já existentes no CNQ, a saber: Logística e 
Qualidade Aeronáutica. 

Tendo em conta a necessidade de mão-de-obra a curto prazo, privilegiou-se a realização de cursos de 
Educação e Formação de Adultos (EFA) tecnológicos de nível 4 e a Formação Modular Certificada (FMC), 
dirigidos a candidatos (18 aos 33 anos) de todo o país, já detentores do ensino secundário, 
preferencialmente em áreas técnicas. De forma a garantir a homogeneidade de critérios no processo de 
seleção foi definida uma metodologia de atuação, em estrita articulação com a EMBRAER, com a 
coordenação dos serviços centrais e o envolvimento das delegações regionais do IEFP, I.P e dos centros 
de emprego de todo o país. 

Em Setúbal, onde as intervenções em termos de infraestruturas foram menos profundas, a formação 
pôde começar em 2010, com dois cursos EFA tecnológicos tendo ainda sido realizado um curso EFA de 
dupla certificação. Em 2011, deu-se início a mais 14 cursos EFA tecnológicos e foram ainda realizadas 
várias ações de FMC em Logística e Qualidade. O CEFP de Setúbal já integrou, nesta formação, um total 
de 860 formandos, sendo que cerca de 220 já terminaram os seus percursos formativos. 
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No CEFP de Évora, a formação iniciou-se em 2011 e a maior parte das ações realizaram-se no âmbito da 
FMC. Esta opção decorreu de uma necessidade de resposta urgente ao mercado de trabalho, 
nomeadamente às necessidades manifestadas pelas empresas EMBRAER e LAUAK. A FMC permite 
desenvolver percursos mais curtos do que os desenvolvidos na modalidade EFA. Desta forma, e sem 
prejudicar a qualidade da formação, foi possível com uma carga horária inferior responder 
atempadamente às necessidades de recrutamento destas empresas, podendo estes formandos, já 
integrados no mercado de trabalho, virem a concluir uma qualificação posteriormente. O centro de 
Évora já integrou, nesta formação, um total de cerca de 550 formandos, sendo que cerca de 58 já 
terminaram os seus percursos formativos. 

No caso da maquinação CNC, a formação decorreu sempre na modalidade EFA na medida em que é uma 
formação que pode ser usada genericamente na indústria metalomecânica, nomeadamente na indústria 
dos moldes e na indústria automóvel.  

Fonte: IEFP, I.P. 

 

Desde 2008 até agora, a cronologia deste processo (Quadro 1) revela bem a exigência do 

esforço empreendido, quer do ponto de vista da rapidez de implementação, quer da 

diversidade e amplitude das várias ações que foram sucessivamente postas em prática. 

 

Quadro 4. Resposta às necessidades de qualificações da EMBRAER: cronologia das ações (2007-2012) 

2007 Protocolo entre AICEP e EMBRAER 

2008 Carta de compromisso entre o IEFP, I.P e a EMBRAER 

2009 Desenvolvimento e publicação de referenciais no CNQ 

De julho a outubro, ação de formação técnica de formadores, desenvolvida pela 
empresa brasileira Tríade 

Definição dos espaços e respetivos layouts para a formação prática e definição do 
equipamento a adquirir 

2010 Obras de adaptação dos espaços do CEFP de Setúbal e início da instalação dos 
equipamentos 

Em janeiro iniciou-se no CEFP de Setúbal a primeira ação EFA em montagem de 
estruturas 

Seminários desenvolvidos com a colaboração da EMBRAER, sobre cultura aeronáutica, 
para potenciais formadores 

2011 Ações de formação técnica de formadores marcadamente práticas em compósitos e 
montagem de estruturas 

Em fevereiro, iniciou-se no CEFP de Évora a primeira ação EFA em maquinação e 
programação CNC 

De abril a dezembro, construção de um novo edifício no CEFP de Évora e instalação dos 
respetivos equipamentos 

A EMBRAER iniciou a contratação de funcionários, alguns oriundos da formação 
desenvolvida pelo IEFP, I.P. 

2012 Em setembro as fábricas da EMBRAER iniciam a sua atividade 
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Fonte: IEFP, I.P. 

 

Esta experiência demonstra claramente o papel que a oferta de qualificações pode e deve 

assumir na captação e na consolidação de projetos de investimento estratégicos no país. Com 

capacidade de resposta antecipada e à medida das necessidades de mão-de-obra específica 

geradas por um projeto particular numa região, instituições nacionais de referência e 

dimensão neste domínio, como o IEFP e a ANQ, mostraram uma notável capacidade de 

articulação com a empresa promotora desse investimento e com múltiplos actores-chave a 

nível local e regional. Ajustando, em tempo útil, os instrumentos disponíveis para a regulação e 

produção de qualificações intermédias, melhorando a capacidade de formação instalada 

através do investimento em equipamento e instalações próprias e usando mecanismos 

dimensionados e céleres para a captação de formandos e formadores, a nível nacional, tem 

sido possível dar resposta às inúmeras exigências colocadas pelo projeto da Embraer em 

Évora, em particular: 

_ Desenho de novos referenciais de qualificações e adaptação de percursos de formação 

modular certificada, integrados no CNQ desde junho de 2009, um trabalho 

coordenado pela ANQ com a participação ativa da Embraer e do IEFP. 

_ Captação e seleção de formandos, a nível do país, com idades entre os 18 e os 33 anos, 

com o 9º ano ou o 12º ano de escolaridade e formação preferencialmente em áreas 

técnicas. Com a coordenação dos serviços centrais do IEFP, foi definida uma 

metodologia de seleção, em articulação com a EMBRAER, e implementada com o 

envolvimento das delegações regionais do IEFP e dos centros de emprego de todo o 

país. 

_ Constituição de uma bolsa de formadores (com formação de base sobretudo em 

engenharia) e formação técnica de formadores no domínio da aeronáutica. “A 

contratação de formadores foi um dos maiores desafios de todo este processo já que, 

sendo ainda escassa a indústria aeronáutica em Portugal, não foi fácil encontrar 

especialistas que além de reunirem as competências necessárias, nomeadamente as 

decorrente da experiência prática, tivessem desde logo disponibilidade para assumir a 

função de formador.” (IEFP, I.P.). De julho a outubro de 2009, decorreu a primeira ação 

de formação técnica de formadores, realizada pela empresa brasileira Tríade; entre 

2010 e 2011, outras ações de formação e seminários, com uma forte componente 

prática, foram desenvolvidos, quer por especialistas portugueses, quer em 

colaboração com a Embraer. 

_ Reequipamento e adaptação das instalações necessárias ao desenvolvimento da 

formação, em particular nos centros de formação profissional de Évora e de Setúbal. 
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No centro de FP de Évora, pela sua proximidade às fábricas da Embraer, foi construído 

um edifício de raiz, onde se procurou seguir o modelo de uma linha de produção. As 

diversas valências formativas foram integradas de uma forma mais ou menos 

sequencial, tanto para a construção metálica, como para compósitos, e incluem áreas 

oficinais, de formação teórica e laboratórios. Em Setúbal, a proximidade geográfica a 

Évora, a experiência do centro de FP na resposta às necessidades de formação de 

várias empresas do sector e a sua capacidade instalada em tecnologias e processos 

complementares à aeronáutica (CNC, metrologia e tecnologias convencionais em 

metalurgia e metalomecânica), exigiram apenas obras de adaptação das instalações 

existentes, de modo a criar espaços oficinais e adequados à formação aeronáutica, 

com características e condições semelhantes às de Évora. A definição destas 

intervenções bem como dos equipamentos a adquirir foi realizada pelo IEFP com o 

contributo da Embraer, das empresas Lauak e Listral e da Escola Superior de 

Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal. 

_ Adaptação da oferta e opção por percursos formativos mais curtos, capazes de dar 

resposta às necessidades de mão-de-obra a curto prazo, privilegiando-se a realização 

de cursos EFA tecnológicos de nível 4 e a formação modular certificada, dirigidas a 

candidatos já detentores do ensino secundário. 

Para além do interesse desta experiência, revelando as capacidades do sistema de educação e 

formação em responder atempada e articuladamente às necessidades da economia, abrem-se 

novas possibilidades para que experiências semelhantes possam ocorrer e ser bem-sucedidas 

noutros contextos.  

Por outro lado, a possibilidade de desenvolvimento de um cluster aeronáutico na região, com a 

instalação de novas empresas congéneres e fornecedoras da Embraer e a criação de um 

número significativo de postos de trabalho, tenderá a reforçar a pertinência destes 

investimentos e as perspetivas de empregabilidade entretanto geradas. Neste caso, espera-se 

que uma parte significativa destes profissionais seja formada pelo IEFP, em particular pelos 

centros de formação profissional de Évora e de setúbal, que estão já, nesta fase, a assegurar a 

formação. Em setembro de 2012, a Embraer iniciou a sua atividade de produção de 

componentes em Évora, ainda que com uma cadência reduzida, contando com cerca de 60 

técnicos formados pelo IEFP.  

Embora não exista garantia que a empresa contrate todos os técnicos formados pelo IEFP, a 

formação em aeronáutica entretanto desenvolvida parece estar a assumir uma progressiva 

utilidade para o mercado de trabalho a nível nacional. São disso exemplo, a procura gerada 

pela empresa Lauak, sedeada em Setúbal, que, devido a encomendas da Embraer e de outros 

construtores mundiais do sector aeronáutico, tem vindo a necessitar de um número 
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significativo de técnicos especializados para dar resposta à sua atividade em crescimento. Está 

igualmente previsto um investimento da empresa Salvador Caetano neste sector, resultado de 

uma parceria com a empresa Airbus, com a implantação de fábricas em Ovar e Gaia, o que 

representará um investimento de 15 milhões de euros e envolverá a criação de mais de 600 

postos de trabalho. Também o Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel 

(CEIIA) divulgou a sua participação no projeto de engenharia de três segmentos do avião de 

transporte militar KC-390 a ser construído pela Embraer, estando prevista para 2013 a 

construção de uma nova infraestrutura no concelho de Matosinhos que irá criar cerca de 200 

novos postos de trabalho no sector.  

A concretização destes investimentos, e as perspetivas de empregabilidade que sugerem, 

serão certamente decisivas para a confirmação da importância do processo de ajustamento e 

de capacitação da oferta de qualificações intermédias entretanto realizado. 

 

3.2. Caso da região do Algarve 

 

O Algarve é uma região NUT 2 e 3 constituída por 16 municípios e com uma superfície próxima 

dos 5 mil km2, o que corresponde a 5% do território nacional. Os Censos de 2011 indicam uma 

população total de 451 mil (4,3% da população do país) com uma estrutura demográfica muito 

semelhante à do país: 25% de crianças e jovens (até aos 24 anos de idade) e 19,5% da 

população com mais de 65 anos de idade.  

A economia da região assenta em três sectores-chave, quer pela sua relevância no emprego 

quer na geração de riqueza: o turismo, a construção civil e o comércio. O turismo, que integra 

o alojamento e a restauração, representa 19,2% do VAB regional, a construção civil, 18,2% do 

VAB, e o comércio por grosso e a retalho, 19% do VAB (INE, SCIE, 2009). Do ponto de vista de 

emprego, é o sector do turismo que assume o peso mais estruturante, representando cerca de 

17% do emprego da região, muito acima do peso que este sector assume no emprego a nível 

nacional (7%). O comércio tem também uma expressão muito significativa no emprego da 

região (16,8%), mas ligeiramente inferior ao seu peso no país (19,4%) (GEP, QP, 2010).  

Não se esgotando nestes setores, a atividade económica da região integra ainda a indústria, a 

agricultura e a pesca, embora com tendência para perda de importância relativa na economia 

regional. A par destas atividades económicas, com tradicional relevância no Algarve, a 

agroalimentar e a biotecnologia têm vindo a assumir gradualmente um papel de destaque.  
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Por outro lado, a região tem vindo a aproximar-se dos valores nacionais no que respeita às 

qualificações escolares dos trabalhadores, embora o peso das baixas qualificações (com nível 

de escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico) seja ligeiramente mais 

expressivo (65%) e o ensino superior assuma ainda um peso (11%) inferior ao do país (15%), 

segundo os dados dos QP relativos a 2010 (GEP, QP, 2010). 

Reconhecido internacionalmente como destino de férias, o Algarve é a principal região 

turística do país. O produto turístico predominantemente comercializado na região assenta no 

binómio sol/praia. “Uma focalização excessiva do sector neste tipo de produto conduziu, 

durante as últimas décadas, a uma massificação da procura turística pela região, caracterizada 

pela elevada sazonalidade, e que encontrou resposta do lado da oferta na proliferação 

desordenada de empreendimentos turísticos concentrados na faixa litoral, comprometendo 

objetivos de ordenamento do território dos centros urbanos e da orla costeira do Algarve” (PO 

Algarve 21, 2011: 33).  

No entanto, mais recentemente tem-se assistido a uma alteração significativa do perfil de 

especialização turístico da região. Uma maior diversificação dos segmentos de atividade 

turística e dos mercados emissores, com uma ascensão no nível da procura de 

turistas/visitantes, têm contribuído para a melhoria da gama da oferta turística em termos de 

qualidade, personalização, diversidade e integração de fatores de atração. 

De acordo com Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), os esforços de desenvolvimento 

da oferta turística, a nível regional, deverão focar-se nos produtos que apresentam um maior 

potencial considerando, quer os recursos da região, quer a procura por parte dos principais 

mercados emissores. No horizonte de 2015, a região do Algarve deverá direcionar os seus 

esforços e investimentos para a qualificação de dois produtos turísticos considerados 

estratégicos - «Sol&Mar» e Golfe – e quatro produtos em desenvolvimento: Turismo de 

Negócios, Resorts Integrados e Turismo Residencial, Turismo Náutico e Turismo da Natureza 

(Turismo de Portugal, I.P., 2011). Os desafios particulares a que a região se propõe em cada 

um destes produtos turísticos estão bem expressos no quadro 2. 
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Quadro 5. Produtos turísticos estratégicos e em desenvolvimento no Algarve 

«Sol&Mar» Qualificar o «Sol&Mar», melhorando os recursos e assegurando a integração com 

outras ofertas complementares e alargando os serviços associados. 

Golfe Reforçar o posicionamento de Portugal como destino de golfe de classe mundial, 

proporcionando maior visibilidade de regiões emergentes neste produto e 

apostando no segmento de formação e na realização de eventos de grande 

notoriedade internacional. 

Turismo de 

Negócios 

Apostar na qualificação das infraestruturas de suporte, na captação proactiva de 

eventos e em ofertas criativas que contribuam para proporcionar experiências 

memoráveis aos participantes. 

Resorts 

Integrados e 

Turismo 

Residencial 

Garantir elevados padrões de qualidade em novos projetos de turismo residencial e 

melhorar a atratividade, assegurando que a construção se inicia pela componente 

hoteleira. 

Turismo Náutico Desenvolver o turismo náutico e de cruzeiros aumentando a quantidade e a 

qualidade das infraestruturas e dinamizando o desenvolvimento das atividades 

conexas. 

Turismo da 

Natureza 

Estruturar a oferta de turismo de natureza, melhorando as condições de visitação 

dos recursos e a formação dos recursos humanos. 

Fonte: PENT 2015, Turismo de Portugal, I.P. 2011. 

 

Segundo as estimativas apontadas no PENT 2015, o Algarve deverá obter um crescimento do 

número de hóspedes estrangeiros de cerca de 5,5% ao ano até 2015, atingindo os 2,3 milhões 

de turistas estrangeiros (correspondendo a 10,6 milhões de dormidas), ou seja, mais do que 

duplicando o número de turistas nacionais. Prevê-se para a região um acréscimo de 7,8% nos 

proveitos totais gerados pelo turismo hoteleiro, entre 2010 e 2015 (Turismo de Portugal, I.P., 

2011). 

Embora o cluster turismo/ lazer se assuma como componente estratégica da economia do 

Algarve, o reforço da competitividade regional passa pela ampliação do perfil de especialização 

produtiva e pelo enriquecimento da cadeia de valor regional (CCDR Algarve, www.ccdr-alg.pt). 

A disponibilidade e a diversidade de recursos endógenos de uma região com elevada qualidade 

ambiental, paisagem diversificada e grande biodiversidade (amenidade das condições 

climatéricas e elevada extensão de áreas protegidas), a existência de um mercado turístico 

http://www.ccdr-alg.pt/
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com apetência por produtos diferenciados e o desenvolvimento do sistema regional de 

inovação, traduzem um cenário de oportunidades para novos investimentos.  

Algumas atividades ou áreas de negócio com grande potencial de desenvolvimento na região, 

consideradas pela CCDR Algarve, incluem: a exploração de recursos agroflorestais da serra; a 

produção e a transformação de produtos agroalimentares, com destaque para a pesca e a 

aquacultura, as produções hortofrutícolas e as culturas agro-biológicas; a valorização de um 

conjunto de produções específicas com tradição na região (cortiça, alfarroba, brecha e 

sienitos, sal marinho e sal-gema, moluscos e bivalves); a valorização e promoção dos produtos 

regionais de produção artesanal (frutos secos, doçaria regional, mel, medronho e licores, 

aromáticas e enchidos); as atividades relacionadas com a oferta em torno do turismo náutico, 

de natureza e urbano-cultural e a organização e promoção de espetáculos, estágios e provas 

desportivas, congressos e seminários; as atividades relacionadas com a exploração, 

manutenção e gestão de sistemas de proteção ambiental e com as energias renováveis 

(condições naturais favoráveis ao aproveitamento das energias renováveis, solar e eólica); a 

oferta da imobiliária de lazer e o lançamento de projetos de recuperação de edifícios e 

renovação urbana. 

Num contexto em que a economia do Algarve enfrenta amplos desafios, não apenas em torno 

da qualidade do seu cluster de turismo e lazer, mas também de afirmação de novos sectores 

fundamentais à diversificação do seu perfil de especialização produtivo, será importante 

equacionar, mais em detalhe, as exigências que se colocam à oferta de qualificações 

intermédias na região, sobretudo à sua capacidade de dar resposta, e de antecipar, as 

necessidades geradas pelas novas dinâmicas de procura. Para isso, foram selecionados três 

exemplos em áreas e sectores distintos, cuja aposta fará prever uma potencial criação de 

emprego e necessidades específicas de qualificações. São eles: (1) o esforço de qualificação e 

de diversificação do cluster Turismo e Lazer algarvio; (2) a necessidade de revitalizar os 

sectores tradicionais da região – pescas e agricultura - explorando o potencial natural da região 

em conjunto com o desenvolvimento científico disponível, em que o interface com a 

biotecnologia é vital; (3) a afirmação do cluster Mar Algarve, com uma agenda de valorização 

deste recurso e de desenvolvimento das atividades que lhe estão associadas. 

 

3.2.1. Cluster Turismo e Lazer: diversificar e qualificar 

 

“O cluster organizado em torno do binómio sol/praia, não podendo ser abandonado, deverá 

ser requalificado, reinventado e alargado de forma a reduzir a sazonalidade e a articular-se 
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com outros segmentos/ produtos mais dinâmicos como o desporto e a saúde” (PO Algarve, 

2011: 35). 

A importância estratégica do sector do turismo na região e no país assume naturalmente um 

papel fundamental no futuro da economia. A sua acrescida diversificação e qualificação são 

consideradas indispensáveis na estratégia de desenvolvimento regional do Algarve, com 

efeitos no emprego e na geração de riqueza também ao nível da economia nacional.  

A existência de uma significativa “massa crítica” no sector turístico, em geral, e em particular 

na região, é já vista como alavanca do próprio processo de inovação na região e de 

modernização dos sectores tradicionais. Por via da qualidade e da diversificação do cluster 

Turismo e Lazer haverá certamente espaço para a criação de novos bens e serviços regionais e 

para a inovação e valorização das produções tradicionais.  

Por outro lado, a crescente afirmação da região em algumas áreas do turismo, 

complementares ao produto «sol&praia» tem assumido especial relevo na dinamização do 

sector. Nomeadamente o Algarve tem sido considerado nos últimos anos um destino mundial 

de excelência para a prática do golfe. Associado à permanência no Algarve, a região vindo a 

promover a emergência de uma diversidade de novos produtos e serviços turísticos, como 

sejam o turismo sénior, o turismo de saúde, os eventos internacionais, que exploram as 

diversas vertentes de animação turística, e o turismo ligado ao desporto, onde sobressaem as 

potencialidades das atividades ligadas à náutica de recreio.  

Num contexto em que o surgimento de novos destinos turísticos e ofertas em mercados com 

recursos mais baratos tem vindo a retirar competitividade à variável preço, torna-se necessário 

implementar uma estratégia de diferenciação que passará pela oferta de um serviço de maior 

qualidade, assegurado por recursos humanos com um nível de formação mais elevado. 

Propondo a “Qualidade de serviço e de recursos humanos” como um dos elementos 

fundamentais do eixo “Qualidade turística sustentável” do PENT 2015, a formação e a 

valorização dos recursos humanos do sector é considerada uma intervenção crítica para a 

estratégia de crescimento sustentado do sector, quer no mercado interno, quer no mercado 

externo, permitindo recuperar dos efeitos da crise económica dos últimos anos e potenciando 

as regiões menos desenvolvidas em termos turísticos. 

Ao nível da qualidade dos produtos turísticos propõem-se três processos fundamentais, a 

implementar pelo Turismo de Portugal, I.P., em conjunto com os agentes públicos e privados 

relevantes: (1) a definição de normas de qualidade; (2) a implementação de sistemas de 

qualificação da oferta; (3) e a criação de sistemas de monitorização da satisfação dos turistas. 

Ao nível da formação de recursos humanos, considerada alavanca da transformação e 
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competitividade do sector, as ações a desenvolver enquadram-se em cinco áreas principais de 

atuação: (1) captar profissionais para o sector; (2) adequar as ofertas formativas às novas 

realidades do sector; (3) estimular a melhoria contínua da oferta formativa; (4) apoiar a 

transformação do tecido empresarial do sector; (5) assegurar a articulação e a transparência 

da oferta formativa (Caixa 4). 

 

Caixa 4. Formação de recursos humanos no sector do Turismo: áreas de atuação prioritária 

 

Fonte: PENT 2015, Turismo de Portugal, I.P. 2011. 

 

Sendo um sector particularmente intensivo em mão-de-obra, e com um peso ainda muito 

expressivo de baixas qualificações, parece evidente que a sua estratégia de diversificação e de 

qualificação gerará um potencial crescimento do emprego e um aumento gradual das 

qualificações requeridas, sobretudo ao nível das qualificações intermédias e superiores, com 

formação especializada, quer em atividades turísticas nucleares, quer em atividades 

complementares (ambiente e exploração da natureza, desporto, saúde, náutica, organização 

de eventos, atividades culturais, promoção do património cultural, natural e urbanístico, 

marketing territorial,…). Por exemplo, relativamente à necessidade de reforçar a formação 
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especializada em determinados produtos turísticos foram especialmente referidos, no âmbito 

da entrevista realizada com o PCT Turismo, o golfe e o turismo de natureza.  

De facto, a “captação de talentos” para o sector, como refere o PENT 2015, sobretudo em 

áreas que possam diferenciar e acrescentar valor à atividade turística, é talvez um dos mais 

exigentes desafios que se põem ao sector e aos seus principais atores. Exigirá uma acrescida 

capacidade de articulação entre o sector empresarial, as entidades responsáveis pela 

promoção e regulação turística e as instituições de educação e formação e uma significativa 

atenção à necessidade de estimular o emprego e o empreendedorismo qualificado,  

valorizando socialmente as profissões turísticas. Note-se que esta “articulação da oferta 

formativa” é apontada como uma das prioridades do PENT 2015, incluindo, entre outros 

aspetos, a proposta de criação de um observatório de recursos humanos para o sector. 

A oferta de educação e formação de nível 4 em hotelaria e restauração e turismo e lazer, com 

grande expressão no Algarve, como se pode verificar nas seções anteriores deste capítulo, 

deverá assumir um papel fundamental na formação e no estímulo ao empreendedorismo,  na 

preparação para novas especializações e na captação de outros profissionais que, através de 

formação contínua com uma forte componente de vocação turística, possam vir a integrar o 

sector. Por outro lado, as necessidades acrescidas ao nível da qualidade dos produtos e dos 

serviços turísticos requerem também uma aposta continuada no reforço (in entrevista a PCT 

Turismo): 

_ das competências básicas – comportamento e serviço ao cliente, TIC, línguas 

estrangeiras - ao nível da hotelaria e restauração; 

_ da atualização do conhecimento técnico requerido em áreas de crescente conteúdo 

tecnológico, como sejam, cozinha, manutenção e gestão de instalações e 

equipamentos, eficiência energética; 

_ das competências em TI aplicadas no apoio â gestão do negócio e na venda online; 

_ da formação em qualidade, nomeadamente ao nível das normas e padrões de 

qualidade das infraestruturas e do serviço e dos procedimentos de avaliação e de 

certificação em qualidade e ambiental; 

_ do conhecimento dos mercados, marketing turístico e internacionalização e da 

capacidade de gestão e inovação dos produtos e serviços turísticos. 
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3.2.2. Agroalimentar, aquicultura e biotecnologia: para a revitalização de sectores 

tradicionais 

 

Na linha da estratégia de diversificação da economia do Algarve e da necessidade de 

revitalização dos seus sectores tradicionais, nomeadamente das pescas e da agricultura, é 

claramente apontada, no PO Algarve (2011), a aposta de investir nos sectores agroalimentar, 

aquicultura e biotecnologia.  

Estes sectores complementam o abastecimento alimentar de produtos agrícolas e de pescado, 

constituindo áreas de produção a que é possível associar uma imagem de origem de produção 

regional. Por outro lado, compatibilizam o potencial natural da região com o desenvolvimento 

científico disponível no Algarve, nomeadamente na aquicultura, já com uma estreita ligação à 

investigação em ciências do mar e em biotecnologias.  

A revitalização do sector agroalimentar, e inerentemente do sector da agricultura, assume 

assim uma elevada relevância regional. Esperam-se contributos para suster o processo de 

desertificação humana do interior algarvio, estimulando o aparecimento de novas empresas e 

a criação de emprego e diversificando e desconcentrando a base produtiva regional. A 

capacidade e qualidade de produção de produtos tradicionais deverão ser estimuladas em 

estreita articulação com o sector do turismo. A aquicultura revela um significativo potencial de 

crescimento na região, inclusive com uma componente exportadora cada vez mais vincada. 

Neste sentido, a ligação destes sectores à agricultura e às pescas será fundamental para 

assegurar a própria sobrevivência e a necessária revitalização destas atividades, muito 

expressivas na região (Caixa 5).  

 

Caixa 5. Agroalimentar, aquicultura e biotecnologia: apostas estratégicas na economia do 

Algarve 

O setor agroalimentar representa 22% das empresas existentes na região no sector da indústria 
transformadora. O sector da aquicultura, dispondo de condições edafo-climáticas favoráveis na região, 
tem vindo a expandir-se, nomeadamente nas culturas marinhas de bivalves, as quais representam cerca 
de 70% da produção nacional. Trata-se de um sector que alimenta, juntamente com o sector da pesca, a 
indústria de derivados da pesca, indústria com inúmeras fraquezas, que podem ser ultrapassadas 
explorando nichos de mercado que conduzam a acréscimos nas exportações.  

O interface da aquicultura com a área da biotecnologia é vital para o aumento da competitividade 
destes sectores. Nesta vertente, o IPIMAR e os centros de investigação da Universidade do Algarve têm 
contribuído com novos conhecimentos para a melhoria das espécies, para o aumento das reservas 
piscícolas, para o surgimento de produtos compostos, entre outros.  
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O sector da biotecnologia estando cada vez mais próximo do mercado com aplicações tanto nas áreas 
clínica, como alimentar ou ambiental, constitui um mercado potencial para o investimento na região e 
para o surgimento de novas empresas. Contudo, tratando-se de um sector que necessita de avultados 
investimentos e cujo negócio apresenta elevado risco, a ausência de sentido empresarial e de 
conhecimentos de gestão dos potenciais investigadores que procurem criar a sua própria empresa, não 
propicia o ambiente facilitador para o surgimento de maior número de empresas nesta área. 

O sector agroalimentar deverá ser objeto de reorientação na região, especialmente na componente 
ligada aos produtos tradicionais, que deverá ser estimulada em estreita articulação com o sector do 
turismo. A Universidade do Algarve e as outras instituições de I&D, bem como a Direção Regional da 
Agricultura, dispõem de conhecimento codificado que deve ser aproveitado na dinamização deste 
sector. 

Fonte: PO Algarve, 2011: 38-40. 

 

A progressiva aproximação destes sectores ao sistema de C&T regional, já significativamente 

consolidado em torno da universidade e das escolas superiores, com competências de I&D em 

áreas científicas nucleares como as ciências do mar, a investigação marinha e ambiental e a 

biotecnologia, será certamente um dos requisitos fundamentais ao crescimento e afirmação 

estratégica futura destes sectores na economia do Algarve.  

Existe já hoje na região uma capacidade formativa muito relevante, de nível médio e de oferta 

universitária, em áreas de especialização regional e outras de carácter inovador. É também 

crescente a sensibilização da universidade para o seu papel decisivo na promoção da 

transferência de tecnologia e no estímulo ao empreendedorismo, embora se reconheça que a 

formação em gestão dos potenciais empreendedores é ainda insuficiente, sobretudo quando 

provêm de percursos académicos focados na investigação científica.  

A formação de qualificações intermédias em domínios relacionados com a indústria alimentar 

é hoje maioritariamente assegurada na região pelo ensino superior, com expressão na oferta 

de cursos de especialização tecnológica (CET) de nível 5, o que, aliás, se diferencia do padrão 

de especialização da oferta de cursos de nível 4, ainda muito focada nos serviços, em particular 

na hotelaria e restauração e nas atividades de turismo e lazer.  

Contudo, neste contexto, o potencial de crescimento do emprego gerado na fileira alimentar 

será certamente acompanhado por acrescidas exigências de qualificação. A renovação das 

profissões tradicionais na pesca, na agricultura e na indústria agroalimentar, a melhoria da 

qualidade e da profissionalização da gestão, os padrões de qualidade e de certificação 

requeridos e a capacidade de diferenciação e de inovação dos processos produtivos e dos 

produtos da região serão indispensáveis.  
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As necessidades de formação em domínios estratégicos para a qualificação dos recursos 

humanos da região - formação sectorial especializada, sobretudo produção e valorização de 

produtos regionais e formação técnica transversal em gestão, marketing, ambiente e 

qualidade - acompanhada por uma forte aposta na promoção e na formação de 

empreendedores, exigirão também à oferta de qualificações de nível 4, e ao sistema regional 

de educação e formação profissional, uma significativa capacidade de resposta. Será 

fundamental atrair e qualificar jovens para estes sectores, geralmente pouco apelativos, mas 

também assegurar a formação contínua dos trabalhadores que hoje constituem a mão-de-obra 

destes sectores, na sua grande maioria ainda com sérias lacunas ao nível das qualificações de 

base e com acesso limitado a oportunidades de formação. 

 

3.2.3. Cluster Mar Algarve: uma agenda regional 

 

O mar constitui uma importante fonte de riqueza, com grande potencial de desenvolvimento 

para a região do Algarve. Sendo este um recurso central para as atividades económicas 

nucleares na região, nomeadamente para os sectores das pescas e do turismo, a sua proteção 

e exploração assume-se como fator crítico de sucesso para a consolidação da posição do 

Algarve no contexto nacional e internacional.  

A agenda regional do Mar Algarve (CCDR Algarve, 2008) propõe uma estratégia para o 

desenvolvimento do cluster Mar Algarve, conciliando e afirmando a identidade sociocultural da 

região, apostando na valorização deste recurso e utilizando as suas potencialidades naturais 

para o desenvolvimento das múltiplas atividades que lhe estão associadas.  

Embora reconhecendo que as atividades económicas relacionadas com o mar são difíceis de 

balizar e que os recursos humanos envolvidos são também difíceis de quantificar, são 

propostas várias atividades a valorizar exigindo uma intervenção coordenada – a conservação 

e exploração do litoral algarvio, a conservação da natureza, as atividades da pesca, aquicultura 

e salicultura, os transportes e as infraestruturas portuárias e de indústria naval, o turismo, 

lazer e eventos, o património marítimo-cultural, a segurança marítima, a governança dos 

oceanos e a investigação, tecnologia e inovação nestes domínios (Caixa 6). 
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Caixa 6. Agenda Regional do Mar Algarve: cluster Mar Algarve 

O Mar constitui assim uma importante fonte de riqueza, com grande potencial de desenvolvimento para 
a região do Algarve. A região apresenta uma linha de costa com cerca de 220 km, caracterizando-se por 
unidades ecológicas e geomorfológicas distintas que atribuem à zona costeira grande variedade e valor 
paisagístico. À linha de costa corresponde uma extensa Zona Económica Exclusiva, frente à costa sul e à 
costa oeste, sendo palco de intenso tráfego marítimo entre continentes e mares, e albergando 
importantes recursos da pesca. 
Já no PROT Algarve, o programa estratégico específico “Mar Algarvio, um oceano de oportunidades”, 
prevê ações no domínio das intervenções estruturantes nas pescas, aquicultura e produção de sal, dos 
apoios ao recreio náutico e da investigação científica. Também a Estratégia de Desenvolvimento 
Regional para 2007-2013, reconhece as oportunidades existentes, decorrentes dos múltiplos recursos e 
atividades ligadas ao mar. O documento refere a necessidade de diversificação dos produtos turísticos, 
de uma aposta estratégica na aquicultura, de melhoramentos nas infraestruturas portuárias, 
salientando igualmente a importância da implementação das medidas constantes dos Planos de 
Ordenamento da Orla Costeira, da reconversão de áreas portuárias obsoletas para atividades de recreio 
e da prevenção de riscos marinhos e marítimos, entre muitas outras medidas de resposta aos desafios 
que a região deverá enfrentar no médio prazo. 
A estratégia para o Mar Algarve proposta pela Agenda Regional visa dar cumprimento à política nacional 
dos oceanos à escala regional e conduzir à criação e desenvolvimento de uma imagem de marca, 
consolidando a identidade marítima da região do Algarve e utilizando as potencialidades naturais deste 
recurso para o desenvolvimento sustentável da região. 
A Agenda Regional do Mar Algarve identifica e propõe um conjunto de atividades económicas 
relacionadas com o mar - a conservação e exploração do litoral algarvio, a conservação da natureza, as 
atividades da pesca, aquicultura e salicultura, os transportes e as infraestruturas portuárias e de 
indústria naval, o turismo, lazer e eventos, o património marítimo-cultural, a segurança marítima e a 
governança dos oceanos e a investigação, tecnologia e inovação nestes domínios - cuja estratégia de 
conservação, valorização e exploração económica exigirão prioridades de intervenção, sinergias entre 
múltiplos atores, envolvendo investimento público e privado, visão de futuro e complementaridade de 
esforços.  
De modo a que o Algarve aproveite as oportunidades existentes e mitigue as dificuldades, as linhas 
orientadoras da estratégia regional para o mar deverão assentar na adição de valor às atividades ligadas 
ao mar, através da consolidação de um cluster, projetando o mar no futuro como um impulsionador do 
desenvolvimento da região. A ambição desta estratégia passa pelo desenvolvimento até 2015 do cluster 
Mar Algarve, reconhecido pela sua excelência a nível nacional e internacional. Neste sentido, são 
propostos 6 eixos de ação: (1)recuperação, proteção e conhecimento da biodiversidade do Mar Algarve; 
(2) desenvolvimento e consolidação de uma economia sustentável para o Mar Algarve; (3) reconciliação 
entre Homem-Mar através do desenvolvimento de uma imagem de marca; (4) assumir uma posição de 
destaque e de especialização nos assuntos do mar; (5) desenvolvimento de um sistema de governança 
para o Mar Algarve; (6) desenvolvimento de uma ética do mar.  

Fonte: CCDR Algarve, 2008. 

 
 

No âmbito dos seis eixos de atuação prioritária propostos para o desenvolvimento, até 2015, 

do cluster Mar Algarve, reconhece-se a necessidade de investir em recursos humanos 
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qualificados e em projetos e infraestruturas de ciência e tecnologia associados ao oceano. 

Refere-se, em particular, a formação superior, inicial e contínua, no âmbito da política do mar, 

nomeadamente em áreas emergentes: biotecnologia marinha; economia do mar e valorização 

dos recursos marinhos; assuntos do mar; gestão integrada das zonas costeiras e do mar; 

ordenamento dos recursos e usos do mar (planeamento espacial); política do mar e ambiente; 

articulação indústria/ investigação; liderança de processos e projetos, gestão institucional e 

processos colaborativos. 

Embora a formação superior nestes domínios e a excelência do sistema de C&T na região, em 

atividades de investigação ligadas ao mar, seja obviamente fundamental para que o Algarve 

assuma uma forte especialização e intervenção em assuntos do mar, são também inúmeras as 

exigências que esta estratégia coloca ao sistema de educação e formação regional ao nível da 

produção e da especialização de qualificações intermédias.  

Não é efetivamente possível pensar uma profunda qualificação e aposta estratégica em 

atividades da pesca, aquicultura e salicultura, dos transportes, das infraestruturas portuárias e 

da indústria naval, do turismo, lazer e eventos ou da conservação e exploração da natureza e 

da faixa costeira algarvia sem equacionar a necessidade de preparar os seus trabalhadores, ou 

de atrair novos profissionais, com uma formação técnica e de base mais exigente e com 

especializações mais adequadas.  

Neste sentido, grande parte das especializações apontadas como necessárias à formação de 

quadros superiores, com uma forte vocação em assuntos do mar, merece igualmente ser 

adaptada e estruturada também ao nível da formação de quadros intermédios. Exigir-se-á, por 

isso, uma significativa atenção ao desenvolvimento futuro da região nestes domínios, uma 

forte articulação com as instituições de ensino superior e de I&D relevantes e uma 

considerável capacidade de inovação na oferta e nos curricula de formação propostos. 

 

3.3. Oferta de qualificações intermédias: implicações e desafios 

 

Partindo de dinâmicas sectoriais diferenciadas em duas regiões do país, o Alentejo e o Algarve, 

e de importantes projetos de investimento já concretizados ou previstos, foi efetivamente 

possível confirmar a centralidade que a oferta de qualificações intermédias assume nas 

estratégias de desenvolvimento regional. Por outro lado, num quadro de crescente aposta na 

diversificação e qualificação produtiva das regiões, nalguns casos em atividades e sectores 

emergentes, abrem-se inúmeras possibilidades para a afirmação e inovação desta oferta. 
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Neste contexto, são vários os desafios que se põem às instituições de ensino e formação, 

sobretudo numa lógica de planeamento e de estreita articulação local e regional, procurando 

reforçar, em particular, a necessidade de:  

(1) olhar para futuro e antecipar a mudança, tendo fundamentalmente em conta: 

– a atratividade dos territórios (investimento, atividades e pessoas); 

– as agendas de desenvolvimento local e regional, os PO regionais e os projetos 

de investimento específicos; 

– as parcerias para além da E&D (CCDR, PO Fatores de Competitividade, PO 

Valorização do Território, PO Regionais, PCT&OC, …); 

– a articulação vertical no sistema de E&D: politécnicos, universidades, 

entidades de C&T, com forte implantação regional; 

– o enfoque no potencial de criação de emprego e nas perspetivas de 

empregabilidade: estimativa de necessidades, quantitativas e qualitativas, 

definição de metas, captação e formação de recursos humanos, jovens e 

adultos. 

(2) resposta rápida e à medida das necessidades da procura de qualificações, em estreita 

relação com os empregadores, atuais ou potenciais, nomeadamente tendo em 

atenção: 

– os acrescidos requisitos de qualificação e mobilidade, resultantes das 

estratégias de diversificação produtiva e das lógicas de multifileira e de cluster, 

que determinam o desenho de referenciais e a estruturação da oferta; 

– as qualificações/ especializações novas ou emergentes no contexto nacional 

e/ou regional (energias renováveis/ green jobs, aeronáutica, cluster do mar, 

produtos turísticos em desenvolvimento, …); 

– a renovação/revitalização das atividades e das profissões tradicionais pela 

pressão do mercado e da regulação, pela ligação com os sectores a jusante e 

pela aproximação ao I&D. 

(3) valorizar e tornar mais relevante o papel das qualificações intermédias: 

– na redução dos ESL e dos NEET (jovens 18-24 anos) e na qualificação, escolar e 

profissional, da população adulta de baixa escolaridade; 
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– na aposta em competências-chave imprescindíveis também a este nível: 

criatividade e inovação, iniciativa e empreendedorismo. 

– mas também na atração do investimento, na modernização do sector 

produtivo local e nas estratégias de desenvolvimento regionais/ sectoriais 

(educação, formação e emprego), valorizando-se as experiências bem-

sucedidas e o seu potencial de transferência e de indução significativo para 

outras regiões e sectores. 
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CAPITULO III – A procura de Educação e Formação 
 

Os baixos níveis de escolaridade da população ativa em Portugal têm sido reconhecidos em 

inúmeros estudos. Os esforços das últimas décadas contribuíram para o aumento de fluxos de 

jovens com níveis de educação e formação mais elevado e mais recentemente intervenções 

específicas têm-se concentrado também nos adultos com baixas qualificações (e.g., Novas 

Oportunidades) com resultados importantes na redução dos stocks de adultos com níveis 

baixos de escolaridade.  

Uma análise da evolução dos níveis de escolaridade5 da população ativa pode ser feita na base 

da informação das Estatísticas do Emprego (ou Inquérito ao Emprego) do INE6, relativa às 

habilitações da população ativa, empregada e desempregada. Os quadros seguintes 

apresentam a estrutura das habilitações da população ativa em Portugal em 2000 e 2011. Em 

2000, 80% da população ativa completou, no máximo, o 3º ciclo do ensino básico, 12% tinha o 

secundário ou pós-secundário e 9,5% o ensino superior (Quadro 1). 

 

Quadro 6. População ativa, empregada e desempregada por nível de escolaridade (2000) 

 

2000 
Desempregados Empregados TOTAL 

Milhares % Milhares % Milhares % 

Até ao Básico - 3º ciclo 161 78,3 3.949,1 80,5 4.110,1 80,4 

Secundário e pós-secundário  29,2 14,2 599,4 12,2 628,6 12,3 

Superior 15,3 7,4% 472,3 9,6% 487,6 9,5% 

Total 205,5 100 4.908,50 100 5.113,1 100 

Fonte: INE, Base de dados do Mercado de Trabalho, 2000. 

 

As habilitações da população ativa em Portugal registaram melhorias na primeira década do 

séc. XXI. Os dados para 2011 indicam que 20% da população ativa tinha o secundário e pós-

                                                           
5 Nível ou grau de ensino mais elevado que o indivíduo concluiu ou para o qual obteve equivalência, e 

em relação ao qual tem direito ao respetivo certificado ou diploma (ver Metainformação do INE). A taxa 

de escolaridade é a percentagem dum dado grupo etário com o nível ou grau de ensino mais elevado no 

total do grupo. 

6 Nomeadamente a Base de dados do Portal do INE que fornece uma série estatística desde 1998 

(acedido a 17 de Outubro de 2012). 
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secundário face a 12% em 2000, mantendo-se, no entanto, ainda um elevado peso da 

população ativa que apenas tinha completado (no máximo) o ensino básico (62%) (Quadro 2). 

 

Quadro 7. População ativa, empregada e desempregada, por nível de escolaridade (2011) 

2011 
Desempregados Empregados TOTAL 

Milhares % Milhares % Milhares % 

Até ao Básico - 3º ciclo  464,8  65,8 2 956,7  61,1 3421,5 61,7 

Secundário e pós-secundário  149,4  21,2 970,7 20,1 1.120,1 20,2 

Superior  91,8  13,0 909,7 18,8 1.001,5 18,1 

Total 706,0  100 4 837,1  100 5.543,2 100 

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego, 2011. 

 

A diversidade dos diversos grupos-alvo das ações de formação é clara numa análise dos dados 

regionais dos níveis de escolaridade das populações. O elevado peso da população com baixos 

níveis de escolaridade mantém-se, fruto dos elevados stocks de jovens que abandonaram 

precocemente a escola umas décadas antes. Na base dos dados dos Censos 2011, a estrutura 

do nível de escolaridade da população pelas diferentes Clusters7 encontra-se no quadro 3. 

 

Quadro 8. População residente por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Nível de 
escolaridade mais elevado completo - (%) 

Cluster Estrutura 
≤ ao 3º 

Ciclo do EB 

Ensino 
Secundário 

+ p. Sec. 

Ensino 
Superior 

1 4,3% 79,1% 11,6% 9,3% 

2 13,4% 71,0% 14,6% 14,4% 

3 18,2% 80,8% 11,4% 7,8% 

4 2,6% 79,1% 12,4% 8,6% 

5 6,8% 75,6% 13,5% 10,9% 

6 1,9% 77,0% 12,6% 10,3% 

7 4,7% 79,7% 11,9% 8,4% 

8 1,4% 78,4% 12,3% 9,4% 

9 3,5% 69,5% 14,4% 16,1% 

                                                           
7 A definição dos Clusters encontra-se no Anexo. 
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10 29,4% 65,9% 17,4% 16,7% 

11 8,7% 76,8% 14,0% 9,2% 

12 0,0% 77,8% 13,4% 8,8% 

13 5,3% 72,7% 16,8% 10,5% 

Continente 100,0% 73,6% 14,3% 12,2% 

Fonte: INE, Censos, 2011. 

 

No Continente, a população com baixos níveis de escolaridade (≤ 3º ciclo do Ensino Básico) era 

de 74% em 2011, observando-se um mínimo na região de Grande Lisboa (64%) que faz parte 

do Cluster 10 (65,9%) e um máximo de 85% na região do Tâmega (parte do Cluster 3, com 

80,8%)8. Relativamente ao Ensino Secundário (e pós-Secundário), 14,4% da população do 

Continente tinha esse nível de escolaridade em 2011. A região Grande Lisboa apresentava um 

valor máximo de 17,5% enquanto a região do Tâmega tinha um peso de 9,6% (valor mínimo) 

(parte do Cluster 3, com 11,4%). Esta disparidade dos níveis de escolaridade da população 

residente aponta para a necessidade de projeções desagregadas em termos de região, 

aproximando-as das realidades locais e reduzindo os erros derivados dos parâmetros obtidos 

de entidades mais alargadas.  

Por outro lado, a diversidade em termos de escolaridade dos diferentes grupos etários é 

também significativa. Os dados das Estatísticas do Emprego do INE apresentam estimativas da 

população residente com mais de 15 anos, por grupo etário, por região NUT 2 e por níveis de 

escolaridade (Quadro 4). 

 

Quadro 9.População residente com mais de 15 anos, por nível de escolaridade completo e 
região NUTS2 

(2011) 

Nível de escolaridade mais 
elevado completo 

PT Continente Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve 

T:
 T

o
ta

l 

1: Nenhum 10,6% 10,5% 10,8% 13,0% 6,9% 14,8% 9,9% 

2: Básico - 1º Ciclo 25,5% 25,4% 27,0% 27,0% 21,6% 27,0% 25,5% 

3: Básico - 2º Ciclo 13,0% 12,7% 14,4% 12,5% 11,0% 12,0% 12,1% 

4: Básico - 3º Ciclo 20,7% 20,8% 20,1% 20,4% 22,1% 20,2% 21,6% 

5: Secundário e pós-
secundário 

16,8% 17,0% 16,0% 15,8% 19,5% 15,4% 18,9% 

6: Superior 13,4% 13,5% 11,7% 11,3% 18,9% 10,6% 12,0% 

                                                           
8 Ver Anexo que contém os quadros desagregados por regiões NUTS3. 
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1
: 1

5
 -

 2
4

 a
n

o
s 

1: Nenhum 0,9% 0,8% 0,3% 1,5% 0,9% 0,7% 1,1% 

2: Básico - 1º Ciclo 1,2% 1,0% 0,7% 0,6% 1,5% 0,8% 1,8% 

3: Básico - 2º Ciclo 12,1% 11,5% 11,6% 9,7% 12,5% 11,1% 14,7% 

4: Básico - 3º Ciclo 43,4% 43,5% 42,9% 43,5% 44,3% 44,0% 43,6% 

5: Secundário e pós-
secundário 

35,2% 35,9% 37,7% 36,3% 33,5% 35,7% 32,3% 

6: Superior 7,2% 7,3% 6,8% 8,4% 7,2% 7,6% 6,4% 

2
: 2

5
 -

 3
4

 a
n

o
s 

1: Nenhum 1,5% 1,4% 0,9% 1,6% 1,9% 0,7% 2,0% 

2: Básico - 1º Ciclo 3,5% 3,2% 3,3% 3,8% 2,5% 3,6% 3,2% 

3: Básico - 2º Ciclo 12,8% 12,3% 14,9% 12,1% 9,2% 11,9% 11,0% 

4: Básico - 3º Ciclo 26,5% 26,6% 28,6% 26,3% 22,9% 30,8% 26,1% 

5: Secundário e pós-
secundário 

28,8% 29,2% 26,4% 31,0% 29,7% 32,7% 35,5% 

6: Superior 26,9% 27,3% 25,8% 25,3% 33,8% 20,4% 22,3% 

3
: 3

5
 -

 4
4

 a
n

o
s 

1: Nenhum 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,7% 2,4% 1,7% 

2: Básico - 1º Ciclo 11,4% 11,0% 14,3% 10,9% 6,7% 11,9% 10,2% 

3: Básico - 2º Ciclo 23,7% 23,4% 28,2% 25,8% 15,9% 23,4% 19,5% 

4: Básico - 3º Ciclo 23,3% 23,6% 21,3% 26,5% 23,5% 26,1% 25,6% 

5: Secundário e pós-
secundário 

20,1% 20,4% 17,5% 18,8% 25,3% 18,7% 24,0% 

6: Superior 18,6% 18,8% 15,7% 15,0% 26,0% 17,5% 18,8% 

4
: 4

5 
- 

64
 a

n
o

s 

1: Nenhum 6,4% 6,1% 7,2% 6,3% 4,7% 6,4% 5,1% 

2: Básico - 1º Ciclo 41,2% 40,8% 47,3% 43,3% 30,5% 41,5% 37,0% 

3: Básico - 2º Ciclo 13,8% 13,8% 14,1% 14,7% 12,4% 14,9% 13,4% 

4: Básico - 3º Ciclo 17,0% 17,3% 14,4% 17,9% 20,2% 17,4% 19,7% 

5: Secundário e pós-
secundário 

10,4% 10,5% 8,2% 8,9% 14,7% 9,4% 13,8% 

6: Superior 11,2% 11,4% 8,8% 8,9% 17,4% 10,4% 11,1% 

5
: 6

5 
e

 m
ai

s 
an

o
s 1: Nenhum 36,2% 35,8% 41,0% 42,1% 20,8% 46,1% 33,0% 

2: Básico - 1º Ciclo 46,4% 46,5% 46,0% 46,9% 46,8% 44,6% 50,0% 

3: Básico - 2º Ciclo 3,4% 3,5% 3,1% 2,2% 5,3% 2,4% 4,4% 

4: Básico - 3º Ciclo 6,0% 6,1% 4,3% 3,8% 11,0% 3,5% 6,6% 

5: Secundário e pós-
secundário 

3,0% 3,0% 2,2% 1,5% 6,1% 1,3% 2,7% 

6: Superior 5,1% 5,2% 3,5% 3,5% 10,1% 2,1% 3,3% 

Fonte: INE, Estatísticas do Emprego, 2011. 

 

Os dados acima indicam que os grupos etários jovens apresentam níveis de escolaridade mais 

elevados face aos grupos etários adultos ou idosos. Por exemplo, a população com ensino 



 

123 
 

123 

Relatório Final 

secundário ou superior era de 21,6% para o grupo etário dos 45-64 anos, 38,7% para o grupo 

etário 35-44 anos e 55,7% no grupo etário 25-34 anos. 

 

III.1 Cenarização da Procura de Educação e Formação 2020 

 

Para o exercício de cenarização da procura de educação e formação em 2020, consideram-se 

três grupos-alvo, cobrindo diferentes faixas etárias e revelando distintas especificidades no 

que respeita às necessidades de educação e formação: 

_ (1) os jovens (15 a 24 anos) com baixos níveis de escolaridade, que não estão a estudar 

e nem empregados9; 

_ (2) os adultos (25-64 anos)10 com baixos níveis de escolaridade; 

_ (3) os jovens (15 a 24 anos) estudantes.  

O primeiro grupo constitui, em nosso entender, um alvo prioritário da política de educação e 

formação profissional (ou de retorno ao sistema escolar, no caso de abandono escolar 

precoce), com forte implicação na redução da taxa de abandono precoce de educação e 

formação, i.e. da percentagem de população jovem (18 a 24 anos) sem o secundário completo 

e não inserida em qualquer programa de educação/ formação. Esta taxa tem vindo a registar 

uma progressiva redução na última década, sobretudo com maior expressão a partir de 2006 

(39%), chegando a 2012 com um valor de 20,8%. No entanto, o cumprimento da meta 

estabelecida no âmbito da Estratégia Europa 2020 – reduzir o abandono precoce de educação 

e formação para, pelo menos, 10% em 2020 - representa ainda um desafio para o sistema 

educativo português. O segundo grupo é um grupo muito heterogéneo e numeroso, resultante 

do fraco investimento geracional em educação em décadas precedentes. O interesse do 

terceiro grupo está sobretudo ligado ao objetivo político de redução do abandono escolar 

                                                           
9 Os chamados NEETs - “Not in Employment, Education and Training”. Vide EC (2010a, 2010b). Youth neither in 

employment nor education and training (NEET); Eurofound (2012a).  Recent policy developments related to those not in 

employment, education and training (NEETs); Eurofound (2012b). NEETs: young people not in employment, 

education or training: characteristics, costs and policy responses in Europe. 

10 Este capítulo estudará ainda um subgrupo dos adultos com idade entre os 25 a 44 anos. 

Considerando a formação como um investimento, este subgrupo apresenta, estritamente no prisma da 

rentabilidade económica e social, potenciais ganhos mais relevantes do que o grupo mais abrangente 

25-64 anos de idade. 
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precoce (taxa de retenção e desistência no sistema educativo) e à expansão recente das 

ofertas de dupla certificação, sobretudo no ensino secundário, visando atingir, no ano letivo de 

2013/2014, uma taxa de conclusão do ensino secundário por via da educação ou formação de 

85% e aumentar para 50%, até 2020, o peso dos alunos inscritos no ensino secundário em 

modalidades de dupla certificação (Educação e Formação 2020, Relatório Nacional de 

Progresso, 2011). Por outro lado, adotaremos também as hipóteses necessárias para construir 

cenários de distribuição destas populações pelas diferentes regiões NUT 3 do Continente. 

A construção de cenários relativos à procura potencial do sistema educativo e de formação 

tem, como ponto de partida, as projeções demográficas do INE e sua respetiva decomposição 

por regiões NUT3 (também do INE) e pelos clusters regionais, definidos no âmbito deste 

estudo. A metodologia de construção das projeções, por grupos-alvo da oferta de educação e 

formação é a seguinte:  

Grupo-alvo 1. Jovens (15 a 24 anos) com baixos níveis de escolaridade, que não estão a 

estudar nem no emprego (NEET – “Not in Employment, Education and Training”) 

As projeções são obtidas por aplicação da definição de NEET11; utilizaremos as projeções da 

Comissão Europeia sobre o número de jovens (15-24 anos) no sistema educativo e no mercado 

de trabalho (empregados); tendo em conta a população jovem (15-24 anos), obtém-se uma 

estimativa da taxa de escolaridade e do rácio entre o emprego e a população dos jovens nos 

anos de projeção. Adotando hipóteses de distribuição regional destas taxas, são calculados a 

taxa de escolaridade e o rácio entre o emprego e a população por região NUT3. Aplicam-se, de 

seguida, estes parâmetros às projeções demográficas regionais. Na base da definição dos 

clusters regionais, calculam-se as projeções da população-alvo NEET para cada cluster. 

Grupo-alvo 2. População adulta (25-64 anos) com baixos níveis de escolaridade 

A partir dos dados das Estatísticas do Emprego de 2011, foi calculado o peso da população 

adulta (25-64 anos) por região NUT2 com escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino 

básico (≤3º EB). Aplicando esta proporção à estimativa dos Censos de 2011, relativa aos 

adultos por região NUTS3, obteve-se a distribuição da população adulta com um nível do EB ou 

com escolaridade até ao 3º ciclo do EB por região NUTS312, na base do qual foi construída uma 

distribuição por clusters de adultos com baixos níveis de escolaridade em 2011. Para a 

                                                           
11 Ver próxima seção. As estimativas dos NEET são obtidas na base das taxas de escolaridade 

(pessoas que estão a estudar) e de emprego (pessoas com emprego), tendo em conta que os jovens 

podem estar: na escola, no emprego ou NEET. 

12 Na base da hipótese das taxas de escolaridade das regiões NUT3 serem as mesmas da respetiva 

NUT2. 
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projeção de adultos com baixos níveis de escolaridade, utiliza-se a definição da evolução do 

stock da população, dada pelo método das componentes, na base da equação de concordância 

da demografia: 

Pt+1= Pt +Et+1 - St+1+OI t+1  

Isto é: o stock da População (P) em (t+1) é identificado por Pt+1; os efetivos populacionais do 

ano t+1 resultam dos efetivos do ano t (Pt) a que se adiciona o saldo natural, resultante da 

diferença entre as entradas (Et+1) e as saídas (St+1) ocorridas durante o ano t+1, e o saldo dos 

óbitos e o movimento migratório, (OI t+1) durante o ano t+1. Quer as entradas e as saídas 

referem-se à população adulta com ISCED 1_2, que são calculadas na base das taxas de jovens 

(24 anos) com ISCED 1_2 (para as entradas) e dos adultos com 64 anos com ISCED 1_2 (para as 

saídas); os valores OI são dados pelas projeções demográficas. 

A construção de cenários de população adulta com baixos níveis de escolaridade considera 

ainda o subgrupo da população adulta com 25 a 44 anos. Na base da distribuição regional dos 

adultos (25-64) das projeções demográficas do INE em 2015 e 2020 e das projeções da 

população adulta com baixos níveis de escolaridade nesses anos, obtidas através da equação 

acima, foram construídas projeções dessas populações por regiões NUT3. A partir destas 

projeções, calcularam-se as populações-alvo de adultos por clusters (para cada cenário de 

população adulta). 

Grupo-alvo 3. Jovens (15 a 24 anos) estudantes  

As projeções do número de estudantes jovens foram obtidas do exercício da CE (2012). Para 

2015 admitimos a hipótese de 35% dessa população constituir objeto de cursos de educação e 

formação profissional (dupla certificação); para 2020, adotamos o objetivo de 50% dessa 

população em cursos de educação e formação profissional. A distribuição regional destas 

populações é assumida como proporcional à distribuição da população dos 15-24 anos 

projetada pelo INE. 

 

1.1. Jovens NEET com baixos níveis de escolaridade 

 

A partir das projeções demográficas do INE para os grupos etários jovens (0-14 e 15-24 anos) 

por regiões NUT3, é possível, por agregação das unidades territoriais, chegar à população 

jovem estimada em cada cluster regional definido em 2015 e 2010 (Quadro 5).  
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Quadro 10. Projeções da população jovem, por grupo etário e cluster regional (2015 e 2020) 
 

(un: número) 2015 2020 

Cluster 0-14 15-24 0-14 15-24 

1 58.944 40.250 57.223 39.439 

2 189.681 136.874 173.944 139.272 

3 283.675 221.540 269.638 212.113 

4 35.350 24.048 33.284 24.183 

5 90.584 70.085 84.184 68.631 

6 22.794 15.792 21.509 15.804 

7 60.393 45.719 57.686 43.908 

8 17.808 12.527 16.848 12.407 

9 46.053 31.113 41.790 32.690 

10 432.881 288.683 407.383 311.823 

11 133.626 94.496 129.631 97.149 

12 60.089 42.484 54.815 41.638 

13 65.364 43.404 63.922 46.935 

Continente 1.497.242 1.067.015 1.411.857 1.085.992 

Fonte: INE, Projeções demográficas até 2060. 

 

Um grupo etário da população é composto por pessoas com emprego (E), pessoas 

desempregadas (D), estudantes (Es) e inativas (I). Portanto, para um dado grupo etário, a 

definição da População (P) é a seguinte: 

(1) P = E + D + I + Es 

Sendo E – empregado; D – desempregado; I – inativo; Es - estudante 

Dividindo esta identidade por P, tem-se a seguinte: 

(2) 1 = E/P + D/P + I/P + Es/P = E/Pa * Pa/P + D/Pa *Pa/P+ I/P + Es/P =  

(3) 1 = temp *ta + tdesemp *ta + tinat + tescol =  

Com Pa – População ativa; temp – taxa de emprego; ta – taxa de atividade (= Pa/P); tdesemp – 

taxa de desemprego; tinat – taxa de inatividade; tescol – taxa de escolaridade.  
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Por outro lado, a soma da temp e tdesemp é conhecida por taxa de atividade (participação no 

mercado de trabalho), um parâmetro estimado nos Inquéritos ao Emprego do INE13. Dado que 

estas taxas assumem valores positivos e somam 1, a análise pode ser feita na base de duas 

dessas taxas. A taxa de desempregados e inativos (não estudantes) seria: 

(4) tdesemp *ta + tinat = 1 - temp *ta - tescol 

Desta forma, a população-alvo do presente estudo é composta por jovens (até 24 anos) que se 

encontram fora do sistema de ensino e formação profissional – empregados, inativos, ou em 

abandono escolar. Relativamente ao grupo etário 15 a 24 anos, o grupo formado por D + I é 

designado por “NEET” (sigla inglesa dos “Not in Employment, Education and Training”)14. De 

notar que a população-alvo da oferta de educação e formação não superior inclui os NEET e 

também, potencialmente, os jovens empregados que necessitem de formação específica e/ou 

adicional. Portanto, em termos concetuais, todos os jovens que não estejam nas escolas e que 

abandonaram o ensino antes de completar o secundário (medido pela taxa de abandono 

precoce de educação e formação) deverão ser objeto de oferta de educação e formação não 

superior. A figura 1, do estudo do Eurofound (2012c: 23), representa bem a identificação dos 

NEET. 

  

                                                           
13 A equação seria: 1 = ta + tinat + tescol 
14 Vide Eurofound (2012a:2). “As defined by Eurostat, the NEET category encompasses all unemployed 

and inactive young persons who are not in any education and training (European Commission, 2010b). 

This definition is seen to be more suited to capturing the extent of the group of young people who are 

disengaged from both work and education and therefore at greater risk of unemployment and social 

exclusion later in life.” Segundo o Eurofound (2012a:3) “Targeting youths who are NEET is extremely 

important, as being NEET at a young age can have devastating consequences; it is widely agreed that a 

spell of unemployment early in a young person’s working life can have long-term or ‘scarring’ effects. 

These effects can influence not only the young person’s employment prospects and income but also 

their health status and job satisfaction. (…) More recently, Eurofound (2011) has found that the cost of 

the problem reaches around €100 billion per year across a sample of 21 European countries.”  
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Figura 9. Definição dos NEET 

 

Fonte: Eurofound, 2012b: 23. 

 

Os dados do Módulo do IE relativo à entrada dos jovens no Mercado de Trabalho (2009) 

mostram que 40% da população de 15 a 24 anos deixou de estudar (Quadro 6). 

 

Quadro 11. Proporção de indivíduos com idade entre 15 e 24 anos que completou algum 
nível de escolaridade e não está a estudar (%) 

 

 Nº % 

15-19 anos 75.197 13,0 

20-24 anos 369.896 59,9 

Total 445.093 39,6 

Fonte: INE, Módulo Inquérito ao Emprego 2009 - Entrada dos Jovens no Mercado de 
Trabalho. 
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Destes dados, temos uma tescol de 60% para a população dos 15 a 24 anos. De acordo com 

outras fontes do INE, a população jovem (18 a 24 anos)15 que abandonou a educação e 

formação antes de completar o ensino secundário está estimada em 28,7% em 2010. O quadro 

7 apresenta a evolução recente desta taxa. 

 

Quadro 12. Taxa de abandono precoce de educação e formação 
(2000 – 2010) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

43,6% 44,2% 45,0% 41,2% 39,4% 38,8% 39,1% 36,9% 35,4% 31,2% 28,7% 

Fonte: GEPE/ME, Abril de 2011, com base no Inquérito ao Emprego. 
 

Por outro lado, os dados do INE indicam uma taxa de participação da população jovem (15 a 24 

anos) nos 39%. O quadro 8 contém estas estimativas, bem como duas metodologias no cálculo 

da dimensão da população-alvo. 

 

Quadro 13. Taxa de abandono escolar precoce, escolaridade e emprego (15-24 anos) 

2011 

Tx. Abandono 
escolar 

precoce* (%) 

1ª Estimativa 
da População 

-alvo (mil) 

Tx. 
Escolaridade 

(%) 

Rácio entre 
Emprego e 

Pop (%) 

2ª Estimativa 
da 

População -
alvo (mil) 

Continente 22,3 240,4 38,9# 27,2 366,0 

Norte 23 97,9 36,1 29,3 147,3 

Centro 20,5 49,0 43,4 26,6 71,7 

Lisboa  22,7 66,9 38,7 25,8 104,5 

Alentejo 20,4 15,0 44,3 23,9 23,4 

Algarve 26 11,8 35,1 24,5 18,4 

Fonte: INE, IE, 2011; * 18 a 24 anos; # Portugal. 

                                                           
15 De acordo com o INE, a taxa de abandono precoce de educação e formação (Série 2011 - %) é 

dada pela seguinte fórmula: [População residente com idade entre 18 e 24 anos, com nível de 

escolaridade completo até ao 3º ciclo do ensino básico que não recebeu nenhum tipo de educação 

(formal ou não formal) no período de referência/ População residente com idade entre 18 e 24 anos] 

*100. De acordo com os dados do Eurostat para 2011, a taxa dos NEET em Portugal estava estimada em 

12,7% para os jovens 15-24 anos (Eurofound, 2012b: 29). 



 

130 

Relatório Final 

 

Na coluna 3, o cálculo da população-alvo é obtido na base do produto da taxa de abandono 

escolar precoce com a população dos 18-24 anos. Cerca de 22% da população jovem, em 2011, 

240 mil16, constitui a população-alvo ou o potencial de procura de formação. Esta estimativa é 

relativamente restritiva, incidindo somente nos jovens com mais de 18 anos e que deixaram o 

sistema escolar sem o ensino secundário. Mais de 61% desta população encontra-se nas 

regiões Norte e Centro.  

Outra alternativa na estimação da população jovem alvo de ações de formação tem por base a 

definição NEET17 – utiliza-se a estimativa da população jovem nas escolas e no emprego, dada 

pela taxa de escolaridade e pelo rácio entre o emprego e a população. Ou seja, os NEET 

correspondem à diferença entre a população dos 15-24 anos e a estimativa dos jovens nas 

escolas e no emprego; o total ascende a 366 mil18, com 60% desses jovens nas regiões Norte e 

Centro (coluna 6). Tendo em conta que os jovens empregados necessitam também de 

formação, a população-alvo poderá ser consideravelmente mais elevada (no máximo, em 

termos concetuais, poderia incluir toda a população jovem fora das escolas19). 

A primeira metodologia depende da bondade da estimativa da taxa de abandono escolar 

precoce; na segunda metodologia, a estimativa da população-alvo depende dos parâmetros da 

taxa de escolaridade e da taxa de emprego dos jovens (15-24 anos) – estes conceitos estão 

bem delimitados e são consensuais, tendo o INE larga experiência na recolha de informação 

sobre estes parâmetros. Por essa razão, parece ser mais interessante a utilização da segunda 

metodologia, nomeadamente, no cálculo dos NEET. 

Por outro lado, a Comissão Europeia (2012) publicou projeções da população jovem, 

empregada e estudantil, para 2015 e 2020 (as projeções prolongam-se até 2060). O quadro 9 

                                                           
16 A população base é o grupo etário 15-24 anos. No caso de se utilizar a estimativa de 39,6% de 

jovens fora do sistema escolar (do Inquérito ao Emprego de 2009, Módulo da Entrada de Jovens ao 

Mercado de Trabalho), o total estimado seria de 426,9 mil – que inclui jovens empregados, sendo um 

valor mais concordante com a 2ª estimativa. 

17 Obtida através do produto: (1- tescol-temp*ta) * População jovem dos 15 a 24 anos. 

18 Ou 164 mil, na base da estimativa do Módulo de EJMT. 

19 Dada pela taxa de abandono escolar que é, por definição igual a (1- tescol); multiplicando este 

parâmetro pela População jovem dos 15 a 24 anos obter-se-ia o total dos jovens que se encontram fora 

do sistema de ensino/formação. Em alternativa, poder-se-ia recorrer ao parâmetro estimado pelo INE 

para os jovens que completou algum nível de escolaridade e não está a estudar (IE de 2009, Módulo da 

Entrada de Jovens ao Mercado de Trabalho). 
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apresenta essas projeções. Estas indicam um rácio entre o emprego e a população jovem de 

27,8% em 2015 e de 28,2% em 202020.  

 

Quadro 14. Projeções da população jovem (15-24 anos) – 2015 e 2020 
 

PT 2010 2015 2020 

Employment (15-24) (in thousands) 337,7 314,0 323,2 

Primary education (ISCED1) 741,9 717,8 668,2 

Lower secondary education (ISCED2) 441,2 453,8 441,6 

Upper secondary education (ISCED3&4) 404,6 397,6 407,0 

Tertiary education (ISCED5&6) 385,9 363,1 362,1 

Nº of students as % of population 5-24 - Total 86,9% 87,2% 86,7% 

Fonte: European Commission, 2012a. 
 

Portugal estabeleceu como metas no Plano Nacional de Reformas (PNR), a redução para 10% 

da taxa de abandono precoce de educação e formação (meta intermédia de 15% em 2014) e 

tendo em conta a extensão do ensino obrigatório até ao 12º ano de escolaridade, a taxa de 

escolaridade dos jovens deverá aumentar significativamente no período de projeção. 

Adotamos, assim, a hipótese da soma dos estudantes dos ISCED 3 e 4 e 80% dos do ISCED 5_6 

do quadro acima, como parte da população jovem; desta forma, a taxa de escolaridade em 

2015 seria de 61% e em 2020 de 60,3% (que compara com 54% em 2011). Examinamos 

também um cenário alternativo em que a taxa de escolaridade aumentaria para os 55% em 

2015 e 58% em 2020, aquém das metas oficiais fixadas mas que representa ganhos 

significativos em matéria de educação e formação. 

O quadro 10 contém as hipóteses para a taxa de escolaridade e o rácio entre o emprego e a 

população em 2015 e 2020 para ambos os cenários. 

 

  

                                                           
20 Este rácio, emp/P, é igual ao produto da taxa de emprego pela taxa de atividade.  
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Quadro 15. Hipóteses para a escolaridade e o emprego 
 

 Taxa de Escolaridade Rácio entre Emprego 
e População 

2015 2020 2015 2020 

Cenário A 61,0% 60,3% 27,8% 28,2% 

Cenário B 55,0% 58,0% 27,8% 28,2% 

 

Dada a diversidade regional destas taxas, utilizámos os dados das matrículas do 3º Ciclo do 

Ensino Básico e do Secundário em 2010 por região NUT2 para estimar a taxa de escolaridade 

da população jovem (15-24 anos) e os dados do Inquérito ao Emprego de 2011 para estimar a 

taxa de emprego deste grupo etário por região NUTS221. Os parâmetros obtidos para a taxa de 

escolaridade encontram-se no quadro 11. 

 

Quadro 16. Hipóteses para a taxa de escolaridade por região NUTS2 
 

 2015 2020 

Cenário A Cenário B Cenário A Cenário B 

Continente 61,0% 55,0% 60,8% 58,0% 

Norte 60,6% 54,6% 60,4% 57,6% 

Centro 60,2% 54,3% 60,0% 57,2% 

Lisboa 61,9% 55,8% 61,8% 58,9% 

Alentejo 61,5% 55,5% 61,4% 58,5% 

Algarve 62,7% 56,5% 62,5% 59,6% 

Fonte: Cálculos dos autores na base dos dados da Pordata e do INE, matrículas do EB e ES em 
2010 e Pop 15-24. 
 
 
As hipóteses para o emprego por grupo etário e por região NUS2 em 2015 e 2020 encontram-

se sumariadas no quadro 12. 

 

                                                           
21 A hipótese subjacente é a taxa de escolaridade das regiões NUT2 manter a mesma proporção nos 

períodos de referência face à média do Continente observada em 2010.  



 

133 
 

133 

Relatório Final 

Quadro 17.Hipóteses para o rácio entre o emprego e a população, por região NUTS2 (15-24 
anos) 

 

 2015 2020 

Cenário A Cenário B Cenário A Cenário B 

Continente 27,8% 27,8% 28,2% 28,2% 

Norte 30,0% 30,0% 30,4% 30,4% 

Centro 27,2% 27,2% 27,6% 27,6% 

Lisboa 26,4% 26,4% 26,8% 26,8% 

Alentejo 24,4% 24,4% 24,8% 24,8% 

Algarve 25,1% 25,1% 25,5% 25,5% 

Fonte: Cálculos dos autores na base dos dados do INE, IE, 2011. 

 

Aplicando estes parâmetros às projeções das populações jovens em 2015 e 2020 nas NUTS322, 

o quadro 13 apresenta as projeções das populações-alvo (NEET) pelos clusters regionais 

definidos, para horizonte 2015 e 2020, para ambos os cenários. 

 

Quadro 18. População-alvo – jovens 15-24 anos, NEET 

 
Un: mil 

2015 2020 

Cenário A Cenário B Cenário A Cenário B 

Continente 126,3 197,3 125,7 158,1 

1 4,0 6,6 3,8 5,0 

2 13,7 22,3 13,5 17,6 

3 22,2 36,1 20,6 26,9 

4 2,4 3,9 2,3 3,1 

5 9,3 13,7 9,0 11,0 

6 2,1 3,1 2,1 2,5 

7 6,1 8,9 5,7 7,0 

8 1,7 2,5 1,6 2,0 

9 4,1 6,1 4,3 5,2 

10 35,7 54,2 37,7 47,1 

11 13,0 18,9 13,1 16,0 

12 6,3 9,0 6,1 7,3 

13 5,6 8,4 5,9 7,4 

Fonte: Cálculos dos autores. 

                                                           
22 Aplicam-se às estimativas demográficas das regiões NUT3 as taxas de escolaridade e de emprego 

dos jovens adotadas para as respetivas NUT2.  
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As projeções da população-alvo dos NEET em 2020 apontam para cerca de 126 mil a 158 mil. 

Estes valores são comparativamente inferiores à estimativa de 2011, tendo em conta as 

hipóteses de ganhos significativos na taxa de escolaridade e praticamente a estabilidade do 

rácio de emprego dos jovens. No entanto, tendo em conta as necessidades de formação da 

população jovem empregada, a população-alvo, estimada a partir da taxa de abandono escolar 

precoce23, passaria para 416 mil em 2015 e 449 mil em 2020. 

A estimativa da distribuição regional dos NEET para 2020, por NUTS2 (Quadro 14), mostra a 

região Norte com um peso inferior ao da respetiva população dos 15-24 anos; nas outras 

regiões, o peso dos NEET é mais elevado que o respetivo peso populacional. Este resultado 

está associado à hipótese do emprego na região Norte ser mais elevada do que nas outras 

regiões. De notar que quase 50% dos NEET residem nas áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto. 

 

Quadro 19. População alvo – jovens 15-24 anos, NEET, região NUTS2 

 
15-24 

(%) 
2015  

(un: mil) 
2020 

(un: mil) 
2020 
(%) 

Cenário A Cenário B Cenário A Cenário B Cenário A Cenário B 

Continente  126,2 193,7 125,7 158,1   

Norte 38,2% 44,8 72,9 40,3 52,6 32,1% 33,3% 

Centro 22,5% 32,6 47,9 31,9 39,1 25,4% 24,8% 

Lisboa 28,7% 35,7 54,2 37,7 47,1 30,1% 29,9% 

Alentejo 6,3% 10,0 14,3 9,9 12,0 7,9% 7,6% 

Algarve 4,3% 5,6 8,4 5,9 7,4 4,7% 4,7% 

Fonte: Cálculos dos autores. 

 

1.2. Adultos com baixas qualificações 

 

O objetivo desta seção é a construção de cenários da população-alvo adultos (25-64 anos) com 

baixas qualificações (ISCED 1_2) até 2020. Como foi referido acima, estudar-se-á ainda o grupo 

de adultos dos 25 a 44 anos de idade.  

                                                           
23 Na base da definição de abandono escolar: (1- tescol) * População jovem (15-24 anos). 
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Nos Censos 2011, a população residente adulta com baixos níveis de escolaridade nos 

diferentes clusters regionais definidos encontra-se no quadro 15. 

 

Quadro 20. População adulta (25-64 anos) com baixo nível de escolaridade (≤3º EB) por 
cluster regional 

(2011) 
 

2011 
N.º ≤3º EB % 

(1) (2) (3) 

Continente 5.535.141 3.567.529  

1 212.910 147.889 4,1% 

2 741.153 514.814 14,4% 

3 988.212 686.423 19,2% 

4 129814 90170 2,5% 

5 360.029 244.792 6,9% 

6 90.435 61.488 1,7% 

7 230.800 156.924 4,4% 

8 68.380 46.493 1,3% 

9 183.266 124.606 3,5% 

10 1.571.120 859.596 24,1% 

11 444.535 301.391 8,4% 

12 264.373 178.042 5,0% 

13 250.114 154.901 4,3% 

Fonte: INE, Censos 2011 e cálculos dos autores. 

 

A população adulta (25-64 anos) representava em 2011 cerca de 55% do total da população 

total. O número de adultos com escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do EB está estimado 

em 3,6 milhões em 2011. A distribuição regional desta população por cluster definido (colunas 

2 e 3) foi estimada a partir dos dados das Estatísticas do Emprego relativos à população 

residente com mais de 15 anos por nível de escolaridade e região NUT2. Na hipótese das NUT3 

de cada NUT2 ter a mesma taxa dessa região, foram calculados os rácios das pessoas 

residentes com nível de escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do EB por NUT3. Finalmente a 

partir dos valores estimados para as regiões NUT3, foram calculados os valores agregados por 

cluster regional. 

Os adultos com escolaridade até ao 3º ciclo do EB constituem a população- alvo. Os níveis de 

escolaridade da população adulta, por grupo etário, encontram-se no quadro 16. A 
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percentagem da população adulta (25+ anos) com nível de escolaridade igual ou inferior ao 3º 

ciclo do EB situava-se nos 60%. 

 

Quadro 21.População com 15 e mais anos segundo o nível de escolaridade completo, por 
grupo etário (2011) 

 

 TOTAL Nenhum ≤3º EB Ens. Sec.  
+ Pós- 

Secundário 

Ensino 
Superior 

Dos 15 aos 24 
anos 

12,6% 0,9% 56,7% 35,2% 7,2% 

Dos 25 aos 44 
anos 

17,0% 1,5% 42,8% 28,8% 26,9% 

Dos 35 aos 44 
anos 

17,9% 2,9% 58,4% 20,1% 18,6% 

Com 45 e mais 
anos 

52,5% 18,6% 65,4% 7,3% 8,7% 

Total  10,6% 59,2% 16,8% 13,4% 

Pop. Adulta 
25+ anos 

87,4% 12,0% 
59,6% 14,1% 14,3% 

Fonte: INE, Estatística do Emprego, 2011. 

 

Na base dos dados deste quadro, serão construídos os fluxos de entradas e saídas de adultos 

com baixos níveis de escolaridade. Por exemplo, para os adultos com 64 anos de idade, o fluxo 

de saída – passagem para os 65 anos, idade legal de reforma – do stock de baixas qualificações 

(denominado por Saídas 12 - ISCED_1_224) é 65,4% do total das saídas25. Do lado das entradas, 

a passagem dos 24 para os 25 anos, dará, em média, 56,7% destas entradas com baixas 

qualificações (denominado por Entradas 12 - ISCED_1_2). 

Desta forma, tendo os fluxos demográficos por grupos etários de 2011 até 2020, podem 

calcular-se os fluxos de entrada e saída do stock de adultos com baixos níveis de escolaridade. 

A metodologia da construção de estimativa da população adulta com baixos níveis de 

escolaridade é a seguinte: usando as projeções demográficas do INE, entre 2011 e 2020, 

                                                           
24 Isto é até ao 3º ciclo do EB. 

25 Na prática, para este caso, usamos os dados dos Quadro de Pessoal (2010) que contém uma maior 

discriminação dos grupos etários (55 a 64 anos), mais adequada para o cálculo das saídas por ISCED.  
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calculam-se os jovens que entram no grupo de adultos em cada ano com ISCED_1_2; por outro 

lado, calculam-se os adultos que saem do grupo-alvo com ISCED_1_2.  

Estes fluxos são ajustados tendo em conta a percentagem dos mesmos que fazem parte do 

ISCED_1_2. De facto, estes parâmetros são dados nos Quadros de Pessoal de 2010 relativos 

aos níveis de escolaridade dos trabalhadores por conta de outrem, por grupos etários (Quadro 

17). 

 

Quadro 22. Trabalhadores por conta de outrem: nível de habilitação por grupos etários (%) 
(2010) 

 

  Nível de habilitação 
 
Grupos etários 

Total 
Inferior ao 
1º ciclo do 

EB 

≤3º eb Ens. Sec. + 
pós 

secund. 

E superior 

Total     1,0% 60,5% 22,8% 15,4% 

Menos de 18 anos 0,1%  88,2%   

18 a 24 anos 9,0% 0,3% 55,3% 36,6% 7,4% 

25 a 34 anos 30,2% 0,4% 46,1% 28,8% 24,3% 

35 a 44 anos 29,5% 0,8% 59,9% 22,5% 16,6% 

45 a 54 anos 21,1% 1,5% 74,6% 15,5% 8,2% 

55 a 64 anos 9,1% 2,5% 80,8% 9,1% 7,3% 

65 e + anos 0,8% 5,0% 75,8% 7,7% 11,0% 

Fonte: GEP, Quadros do Pessoal, 2010. 

 

No escalão etário dos 18 a 24 anos, o peso dos jovens trabalhadores com nível de escolaridade 

até ao 3º ciclo do EB é de 55,3%. Por outro lado, 80,8% dos trabalhadores com 55 a 64 anos 

tem, no máximo, o 3º ciclo do EB. Foram ainda calculados os óbitos e os fluxos de migração 

que influenciam as variações do stock.  

Os dados dos Censos de 2011 e das Estatísticas do Emprego de 2011 permitem calcular o stock 

de partida dos adultos com baixos níveis de escolaridade. Existiam no Continente 5,5 milhões 

de pessoas com um ciclo do EB e 7,4 milhões com escolaridade inferior ao 3º ciclo do EB 

(Quadro 18). 
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Quadro 23. População com baixos níveis de escolaridade (milhares) 
(2011) 

 

2011  Pop ≤3º EB 

Pop_25_64 3.571,9 

Continente 7.388,0  

Fonte: INE, Censos 2011. 

 

Os dados dos Censos 2011indicam, ainda, uma estimativa de 3,6 milhões da população adulta 

com um nível de escolaridade até ao 3º ciclo do EB. Este stock de adultos com baixos níveis de 

qualificação constitui o ponto de partida do exercício de projeção. O quadro 19 apresenta os 

cálculos da população alvo – adultos com um ciclo do EB até 2020. 

 

Quadro 24. Projeção da População adulta com baixos níveis de escolaridade – 25 a 64 anos 

Anos P_24 Entradas 1_2 P_64 Saídas 1_2 Pop. 
-alvo (mil) 

2011 126.420  112.462  3.572 

2012 122.347 71.711 116.858 93.695 3.549 

2013 121.907 69.400 126.817 97.357 3.522 

2014 120.672 69.151 123.776 105.654 3.487 

2015 120.985 68.450 126.919 103.121 3.456 

2016 120.348 68.628 127.401 105.739 3.422 

2017 117.323 68.266 128.852 106.141 3.390 

2018 115.435 66.550 125.986 107.350 3.355 

2019 112.684 65.479 130.033 104.962 3.323 

2020  63.919  108.334 3.285 

Fonte: INE; Projeções demográficas e cálculos dos autores. 

 

Dado o volume das saídas da população-alvo (pessoas com 64 anos de idade) ser superior aos 

fluxos entradas de jovens com baixos níveis de escolaridade, o stock da população-alvo diminui 

continuamente, mas duma forma lenta ao longo do período de projeção. De acordo com estas 

estimativas, a população- alvo adultos com baixos níveis de escolaridade deverá ser de 3,5 
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milhões em 2015 e 3,3 milhões em 2020. Os elevados valores desta população refletem os 

baixos níveis de escolaridade das gerações jovens 30 a 40 anos antes. 

Os estudos sobre a propensão de fazer formação ou regressar ao ensino indicam a variável 

idade como muito importante. Desta forma, esta seção investigará também uma segunda 

população adulta com baixos níveis de escolaridade das pessoas com idade entre os 25 e os 44 

anos.  

Os resultados do IEFA relativos a 2007 mostram bem estas diferenças. O quadro 20 apresenta 

a proporção de indivíduos dum grupo etário que respondeu sim à questão: “Possibilidade de 

voltar a estudar”. 

 

Quadro 25. Proporção de respostas sim à questão: Possibilidade de voltar a estudar 

 18-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos Total 
 

Sim 39,0% 29,0% 17,9% 8,8% 2,7% 13,9% 

Estrutura (%) 20,3% 27,0% 29,3% 17,7% 5,7% 20,3% 

Fonte: INE, IEFA e cálculos dos autores. 

 

Os respondentes do grupo etário 18-24 anos apresentavam a mais elevada proporção em 

termos de interesse em voltar a estudar; os grupos etários mais elevados (45-54 anos e 55-64 

anos) apresentam taxas muito baixas. Considerou-se, assim, uma segunda hipótese da 

população alvo, composta por adultos até 45 anos de idade26 – os que, de acordo com estudos 

de propensão/ interesse por ações de formação/educação, são mais suscetíveis de 

participarem nestas ações. Desta forma, pode construir-se, usando a mesma metodologia, 

uma segunda população-alvo de adultos com baixos níveis de qualificação (Quadro 21). 

 

  

                                                           
26 O stock da população alvo dos 25-44 anos é dado pelas estimativas das Estatísticas de Emprego 

do INE de 2011, uma vez que os dados provisórios dos Censos não permitem a consideração dos 25-44 

anos. Adultos com 25-34 anos e 35-44 anos com níveis de escolaridade até ao 3º ciclo do EB do INE 

(milhares): 679,1 e 992,6 respetivamente. 
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Quadro 26. Projeção da População adulta com baixos níveis de escolaridade (25 a 44 anos) 
 

Anos P_24 Entradas 1_2 P_44 Saídas 1_2 Pop.-alvo (mil) 

2011 126.420  157.183  1.672 

2012 122.347 71.711 156.157 91.732 1.661 

2013 121.907 69.400 156.363 91.133 1.649 

2014 120.672 69.151 158.360 91.254 1.637 

2015 120.985 68.450 163.242 92.419 1.625 

2016 120.348 68.628 166.539 95.268 1.611 

2017 117.323 68.266 168.739 97.192 1.595 

2018 115.435 66.550 168.256 98.476 1.577 

2019 112.684 65.479 175.177 98.194 1.559 

2020  63.919  102.233 1.535 

Fonte: Cálculos dos autores. 

 

Neste exemplo, o stock inicial de adultos com baixos níveis de escolaridade era de 1,7 milhões. 

Este stock diminuiria até 1,6 milhões em 2015 e 1,5 milhões em 2020. Mesmo admitindo o 

impacto das Novas Oportunidades neste stock em 2011 (na casa dos 400 mil), as projeções 

disponíveis sugerem ainda uma população-alvo de cerca de 1 milhão de adultos de baixa 

escolaridade em 2020. 

Uma vez calculadas as projeções da população adulta com baixos níveis de escolaridade em 

2015 e 2020, utilizaremos a distribuição por regiões NUT3 da população adulta do INE para os 

referidos anos. Apresenta-se a distribuição regional, por cluster, da população adulta com 

baixos níveis de escolaridade (um ciclo do Ensino Básico) para as duas populações-alvo 

consideradas: 25-64 anos (1) e 25-44 anos (2) (Quadro 22). 

 

Quadro 27. Projeção das populações-alvo adultos ≤ 3º do EB por cluster (milhares) 

 
25-64 anos 
(Cenário 1) 

25-44 anos 
(Cenário 2) 

2015 2020 2015 2020 

Continente 3.451,3 3.281,4 1.623,0 1.533,4 

1 143,1 136,0 67,3 63,6 

2 498,0 473,5 234,2 221,3 

3 664,1 631,4 312,3 295,0 

4 87,2 82,9 41,0 38,8 

5 236,8 225,2 111,4 105,2 
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6 59,5 56,6 28,0 26,4 

7 151,8 144,3 71,4 67,5 

8 45,0 42,8 21,2 20,0 

9 120,5 114,6 56,7 53,6 

10 831,6 790,7 391,1 369,5 

11 291,6 277,2 137,1 129,5 

12 172,2 163,8 81,0 76,5 

13 149,9 142,5 70,5 66,6 

Fonte: Cálculo dos autores 

 

As Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto são responsáveis por 54% da população adulta com 

baixos níveis de escolaridade. Dada a lenta redução do stock da população adulta com baixos 

níveis de escolaridade, no cenário 1, com a população-alvo composta por adultos dos 25 a 64 

anos, o número dos potenciais candidatos a cursos de formação /educação é muito elevado 

em 2015, 3,4 milhões, i.e. praticamente na ordem da estimativa da população adulta com 

baixos níveis de escolaridade. Esta população-alvo diminuiria para 3,2 milhões em 2020. No 

cenário 2, com uma população alvo mais restrita dos 25 a 44 anos, o número dos potenciais 

candidatos é ainda significativo; por exemplo, 320 mil na Grande Lisboa em 2015 (o cluster 5, 

com 444 mil), num total de 1,6 milhões de adultos com baixos níveis de escolaridade. 

 

1.3. Jovens estudantes 

 

Na base das projeções da Comissão Europeia (2012), construímos o quadro 23 com as 

estimativas relativas à população estudantil (15-24 anos), à proporção desta população no 

ensino superior (7,4% em 2010) e à hipótese da proporção de estudantes a frequentar uma 

oferta de educação e formação profissional. 
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Quadro 28. Projeção da população jovem estudantil (2015 e 2020) 
 

Estudantes 2015 2020 

Pop_18_24 nas escolas (milhares) 688,0 696,6 

Pop_18_24 no Ensino Superior (%) 8,4% 9,0% 

Objetivo de participação em educação e formação profissional (%) 35% 50% 

Pop.-alvo (milhares) 220,6 317,0 

 

A meta de 50% dos estudantes não universitários com formação profissional em 2020 traduzir-

se-ia numa população-alvo de 317 mil. Tendo em conta a hipótese da distribuição regional 

desta população ser proporcional à da população jovem (15-24 anos) em 2015 e em 2020, 

obter-se-ia a população estudantil alvo da oferta de educação e formação profissional, por 

cluster regional definido (Quadro 24). 

 

Quadro 29. Projeção da população-alvo jovens estudantes por cluster regional (2015 e 2020) 
(milhares) 

Cluster 2015 2020 

1 8,3 11,5 

2 28,3 40,6 

3 45,8 61,9 

4 5,0 7,1 

5 14,5 20,0 

6 3,3 4,6 

7 9,5 12,8 

8 2,6 3,6 

9 6,4 9,5 

10 59,7 91,0 

11 19,5 28,4 

12 8,8 12,2 

13 9,0 13,7 

Continente 220,6 317,0 

Fonte: Cálculo dos autores 
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1.4. Estimativas das populações-alvo de educação e formação em 2020 por cluster regional 
 

Os diferentes públicos-alvo da oferta de educação e formação não superior estimados no 

horizonte de 2020 indicam a necessidade de novos esforços na melhoria dos níveis de 

escolaridade e de formação de cerca de 450 mil jovens (15-24 anos) e de 1,5 milhões de 

adultos, entre os 25 e os 44 anos. Em termos regionais, as duas Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto e os clusters do litoral são responsáveis pela maior quota-parte das 

necessidades de educação e formação estimadas (Quadro 25). 

 

Quadro 30. Projeções das populações-alvo de educação e formação em 2020 por cluster 

regional 

 
Un: mil 

Jovens NEET Adultos 
25-44 anos 

(2) 

Jovens 
Estudantes Cenário A Cenário B 

Continente 125,7 158,1 1.533,4 317,0 

1 3,8 5,0 63,6 11,5 

2 13,5 17,6 221,3 40,6 

3 20,6 26,9 295,0 61,9 

4 2,3 3,1 38,8 7,1 

5 9,0 11,0 105,2 20,0 

6 2,1 2,5 26,4 4,6 

7 5,7 7,0 67,5 12,8 

8 1,6 2,0 20,0 3,6 

9 4,3 5,2 53,6 9,5 

10 37,7 47,1 369,5 91,0 

11 13,1 16,0 129,5 28,4 

12 6,1 7,3 76,5 12,2 

13 5,9 7,4 66,6 13,7 

Fonte: Cálculos dos autores. 

 

1.4.1 Adultos de baixa qualificação escolar: motivações e propensão para voltar a 
estudar 

 

Depois das estimativas efetuadas para a evolução da população jovem e adulta de baixa 

qualificação em Portugal, no horizonte de 2020, enquanto potenciais beneficiários da oferta de 
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educação e formação não superior, pretendemos, neste capítulo, a partir dos dados do 

Inquérito à Educação e Formação de Adultos (IEFA), realizado pelo INE em 2007, compreender 

as motivações e a propensão para voltar a estudar dos adultos com baixa qualificação escolar 

(inferior ao ensino secundário) em Portugal. Estes dados ajudarão certamente a percecionar a 

dimensão e a exigência do esforço que é necessário fazer para tornar atrativas e adequadas as 

ofertas de educação e formação disponíveis para este vasto segmento da população. 

Com efeito, ainda em 2011, este segmento representava, em Portugal, 65% do total da 

população dos 25 aos 64 anos de idade, um valor incomparavelmente superior ao da média 

europeia de 26,6% (Eurostat). Entre os adultos mais jovens (20-24 anos), cerca de 35,6% não 

tinham o ensino secundário como nível de escolaridade mais elevado, em 2011 (Eurostat).  

Sendo Portugal um dos países da UE mais afetados pelo peso excessivo e persistente de baixas 

qualificações, o desafio de aumentar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e de 

torná-las acessíveis, atrativas e relevantes para todos, especialmente para aqueles que mais 

delas precisam, assume particular relevância. Por outro lado, a crise económica atual, o 

agravamento do desemprego e do risco de exclusão social e o envelhecimento da população 

vieram evidenciar a importância que se reveste a educação de adultos, no âmbito dos 

processos de aprendizagem ao longo da vida (ALV). 

No entanto, a educação de adultos continua a ser o elemento mais fraco no desenvolvimento 

dos sistemas nacionais de ALV. A taxa de participação média dos adultos (25-64 anos) em 

educação e formação na UE27 baixou de 9,8%, em 2005, para 8,9% em 2011, o que torna 

ainda mais difícil alcançar a meta ambiciosa de 15% em 2020 prevista na estratégia Educação e 

Formação 2020. Em 2010, apenas 5,8% dos adultos em Portugal participavam em atividades de 

educação e formação, um valor ainda muito afastado do objetivo de convergência com a 

média da UE27, embora os dados de 2011 possam indiciar uma progressão significativa deste 

indicador (11,6%)27. 

O Programa Nacional de Reformas (PNR) Portugal 2020, de Março de 2011, reconhece assim a 

necessidade de reforçar a formação escolar e de dupla certificação dirigida à população adulta 

e de elevar a sua taxa de participação em atividades de aprendizagem ao longo da vida, de 

modo a atingir a meta europeia dos 15%28. O esforço de convergência que Portugal tem que 

fazer terá, por isso, que ser forçosamente persistente no combate às baixas qualificações. 

                                                           
27 Cuja interpretação deve ter em consideração a quebra de série indicada pelo Eurostat. 

28 No “Ponto de Situação sobre os objetivos do PNR” reconhece-se a necessidade de investir na 

educação e na formação dos adultos, com enfoque particular na melhoria do sistema de RVCC e da 

Educação e Formação Profissional de adultos, onde será dada prioridade à dupla certificação, escolar e 
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Tendo em conta a particularidade da situação portuguesa, considera-se decisivo compreender 

as motivações e a propensão dos adultos com baixas qualificações escolares para regressarem 

ao sistema de ensino formal29, fazendo aí progredir as suas qualificações escolares e/ou 

profissionais. Este conhecimento será certamente útil para reforçar a necessidade de 

adaptação do sistema formal de ensino, tornando as ofertas mais acessíveis, relevantes e 

atrativas para segmentos da população adulta com motivações distintas e maior ou menor 

propensão para voltar a estudar.  

É importante, contudo, salientar que os últimos 10 anos30 foram já especialmente notáveis, 

não apenas pela inovação educacional realizada, mas sobretudo pela capacidade em 

conquistar uma procura aparentemente resistente e há muito afastada do mundo da educação 

e formação. Com efeito, entre 2000 e 2010, o total de adultos de baixa escolaridade inscritos 

em processos de qualificação chegou a 131695531. Embora os dados usados neste estudo 

reportem a 2007, não refletindo, por isso, grande parte das dinâmicas ocorridas nos últimos 

anos, entende-se, ainda assim, que a sua análise poderá contribuir para uma mais adequada 

segmentação da procura e para uma melhor compreensão das oportunidades de educação e 

formação que terão que ser equacionadas. 

  

                                                                                                                                                                          
profissional. A formação de aperfeiçoamento, reciclagem e de reconversão profissional, com acrescido 

envolvimento do sector empresarial e particularmente em atividades de bens e serviços transacionáveis, 

é considerada um elemento fundamental dos processos de RVCC de dupla certificação. 

29 Embora a educação de adultos compreenda toda a gama de atividades de aprendizagem formal, 

não formal e informal, tanto no plano geral como profissional, desenvolvidas pelos adultos depois de 

concluída a fase inicial do ensino e formação, considera-se, no âmbito desta análise, apenas a 

possibilidade regresso a atividades de aprendizagem formal, desenvolvidas no sistema de educação e 

formação, por parte dos adultos pouco escolarizados (inferior ao ensino secundário). 

30 Desde a criação da Rede Nacional de Centros de RVCC, em 2000, pela Agência Nacional de 

Educação de Adultos (ANEFA), até ao lançamento da iniciativa Novas Oportunidades em 2005 e sua 

implementação pela Agência Nacional para a Qualificação (ANQ). 

31 CNE (2011). 
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1.4.2 A motivação dos adultos de baixa qualificação para voltar a estudar  
 

Como se pode observar no  

 

Quadro 31, quase 70% da amostra (11289 indivíduos inquiridos entre os 18 e os 64 anos de 

idade) possui um nível de qualificação muito baixo (básico ou menos), o que reflete, com 

grande proximidade a estrutura de qualificações da população adulta portuguesa. 

 

Quadro 31.Nível de ensino mais elevado que concluiu: distribuição no conjunto da amostra 

 
 

 

 

 

 

No gráfico 1 podemos observar que embora sejam principalmente os mais velhos que 

possuem níveis de escolaridade muito baixos, encontramos, entre os indivíduos com o ensino 

básico, todos os escalões etários, mesmo os mais jovens: mais de 50% dos que têm entre 18 e 

24 anos têm apenas a escolaridade básica, como nível de educação mais elevado. 

 

  

 Nível de escolaridade 
n % 

Nenhum 570 5,0 

Básico 7783 68,9 

Secundário 1750 15,5 

Superior 1186 10,5 

Total 11289 100,0 
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Gráfico 49.Nível de escolaridade da população, por escalões etários (%) 

 

 

A possibilidade de voltar a estudar é, entre este vasto grupo de adultos pouco escolarizados, 

muito baixa. Verificamos que apenas uma minoria de indivíduos se predispõe a reingressar no 

sistema de ensino e formação: dos 7651 que responderam a esta pergunta, apenas 13,9% o 

fizeram afirmativamente (cf. Gráfico 2). 
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Gráfico 50. “Pensa voltar a estudar?” (%) 

 

 

Com o objetivo exploratório de identificar perfis de motivação para o regresso ao sistema 

educativo, procedeu-se a uma análise de correspondências múltiplas para melhor conhecer a 

associação entre as categorias de resposta a duas variáveis principais: no caso de um indivíduo 

afirmar que pensa voltar a estudar, quais são as razões para o fazer? E em que modalidade de 

formação pensa inscrever-se32?  

Pretende-se assim saber o que motiva um possível regresso ao ensino, entre os que 

declararam que pensavam voltar a estudar (n=1065), e quais as preferências destes indivíduos 

relativamente às modalidades de formação disponíveis, em particular, distinguindo-se três 

modalidades: cursos de formação escolar e profissional (dupla certificação), cursos com 

certificação escolar e processos de RVCC.  

Estas duas variáveis entraram na análise como ativas. Como variáveis suplementares, não 

contribuindo para a discriminação em nenhuma das dimensões, mas apenas para a sua 

caracterização, foram consideradas a idade e a região (NUT II), particularmente relevantes 

para o estudo em causa (Quadro 27). 

                                                           
32 Uma primeira análise exploratória permitiu extrair 10 dimensões. A análise das medidas 

discriminatórias de cada uma delas permitiu identificar apenas as duas primeiras como explicando a 

maior parte da variância das respostas nestas categorias (cerca de 40%), sendo que a primeira explica 

cerca de 26% e a segunda apenas 15%.  

13,9 

86,1 

,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Sim 

Não n= 6586 

n= 1065 

n total= 7651 

Fonte: IEFA 2007 
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Quadro 32. Razões para voltar a estudar: análise de componentes múltiplas, lista de 
variáveis ativas e suplementares 

 

Variáveis ativas 

Modalidades de 
formação 

Curso de formação escolar e profissional 

Centro que reconheça e certifique as competências que adquiriu 
ao longo da vida (RVCC) 

Curso com certificação escolar 

Razões para voltar a 
estudar 

Realizar melhor o meu trabalho e/ou melhorar as perspetivas de 
carreira 

Maior probabilidade de manter o emprego 

Aumentar a possibilidade de conseguir um emprego ou mudar de 
emprego 

Adquirir conhecimentos/competências úteis para o meu dia-a-dia 

Desenvolver conhecimentos/competências numa temática que me 
interessa 

Obter um certificado/diploma 

Possibilidade de inscrição em modalidades de ensino 

Variáveis suplementares (não contribuem para a estrutura, apenas caracterizam) 

Idade 18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

Regiões NUT II Norte 

Centro 
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Lisboa 

Alentejo 

Algarve 

R.A.Madeira 

R.A.Açores 

 

Uma vez que a maioria das variáveis ativas pertence à mesma pergunta (razões para voltar a 

estudar), estas são as que mais contribuem para a primeira dimensão. O tipo de formação em 

que o indivíduo pensa inscrever-se contribui para a segunda dimensão. Da análise foi possível 

distinguir duas dimensões principais (Quadro 28): uma primeira, que distingue os indivíduos 

que se identificam com as razões indicadas para voltar a estudar dos que com elas não se 

identificam; e uma segunda, que aponta para a importância do tipo de cursos disponibilizados 

(possibilidade de inscrição em diversas modalidades de ensino), discriminando entre aqueles 

que recorrem a cursos de formação escolar e profissional e os que preferem cursos com 

certificação escolar ou processos de RVCC. Das variáveis suplementares, a idade é a que 

permite caracterizar melhor os indivíduos. A região não os diferencia especialmente33. 

 

Quadro 33. Propensão para atividades de formação: Medidas de discriminação das variáveis 

 Dimension Mean 

1 2 

Possibilidade de inscrição em modalidades de ensino ,001 ,145 ,073 
Razões para voltar a estudar:    
Realizar melhor o meu trabalho e/ou melhorar as perspetivas de 
carreira 

,432 ,094 ,263 

Maior probabilidade de manter o emprego ,262 ,245 ,254 
Aumentar a possibilidade de conseguir um emprego ou mudar de 
emprego 

,310 ,143 ,227 

Adquirir conhecimentos/competências úteis para o meu dia-a-dia ,309 ,344 ,326 
Desenvolver conhecimentos/competências numa temática que me 
interessa 

,371 ,219 ,295 

Obter um certificado/diploma ,375 ,008 ,192 

                                                           
33 Isso mesmo se pode observar na 03, pelo grande aglomerado de categorias em torno do ponto 

zero dos dois eixos. 
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Outras.  ,015 ,001 ,008 
Escalões Etários ,063 ,080 ,072 
Região NUTS II ,026 ,004 ,015 
Active Total 2,075 1,200 1,637 

 

O cruzamento destas duas dimensões permite identificar 3 grupos, seguindo os ponteiros do 

relógio (Figura 2): 

1 - Os “pragmáticos”. No quadrante superior direito, um perfil de indivíduos entre os 

35 e 44 anos que se distingue por ser mais propenso a optar por processos de RVCC. 

Tende a identificar-se positivamente com razões para voltar a estudar como 

“Desenvolver conhecimentos/competências numa temática que me interessa”; 

“Adquirir conhecimentos/competências úteis para o meu dia-a-dia” e “Obter um 

certificado/diploma”. Predomina nas regiões do Alentejo e Algarve, muito próxima 

também a região de Lisboa. 

2 – Os “esperançados”. No quadrante inferior direito, um perfil de indivíduos mais 

jovens (dos 18 aos 34 anos), logo mais propensos a cursos de formação escolar 

(embora distantes desta opção, possivelmente devido às baixas qualificações), que 

consideram que voltar a estudar é uma forma de realizar melhor o seu trabalho e de 

melhorar as suas perspetivas de carreira, bem como de aumentar a possibilidade de 

conseguir um emprego ou mudar de emprego; ou de ter uma maior probabilidade de 

manter o emprego (sim). 

3 - Os “desencantados”. No quadrante superior esquerdo, um perfil de indivíduos 

entre os 55 e os 64 anos, que consideram que uma maior probabilidade de manter o 

emprego, realizar melhor o seu trabalho/melhorar as suas perspetivas de carreira ou 

aumentar a possibilidade de conseguir um emprego ou mudar de emprego não são 

razões para entrar em processos de formação. Este é claramente um grupo em que se 

faz sentir um efeito de geração: os indivíduos em fase adiantada da sua vida 

profissional tendem a não se identificar com este tipo de razões para estudar. Próximo 

deste perfil encontramos um ligeiramente mais jovem - entre os 45 e os 54 anos – em 

que a maior probabilidade de manter o emprego também não constitui uma razão para 

voltar a estudar. Os dois podem ser vistos em conjunto, dadas as semelhanças 

estruturais do seu posicionamento.  

Ficam dispersos (quadrante inferior esquerdo) os indivíduos que consideram que voltar a 

estudar não constituiria uma forma de adquirir conhecimentos e competências úteis para o 
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dia-a-dia, desenvolver conhecimentos e competências numa área que lhes interessa ou obter 

um certificado/diploma. 

 
 

Figura 10. Espaço social das motivações para voltar a estudar 

 

 

Por outro lado, a grande concentração de respostas no centro da figura remete para uma 

grande homogeneidade desta subamostra34 no que respeita à escolha da modalidade de 

formação, sendo os centros de RVCC claramente dominantes, o que se relaciona com o baixo 

grau de habilitações escolares destes indivíduos e com o início de um período de grande 

                                                           
34 Adultos com escolaridade igual ou inferior ao ensino básico. Como vimos inicialmente, apenas 

estes responderam às perguntas pensa voltar a estudar, as razões para voltar a estudar e a modalidade 

de formação em que pretende inscrever-se.  
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expansão da atividade destes centros. A variável de caracterização introduzida na análise que 

mais homogeneiza a amostra é a região.  

 

1.5 Propensão para voltar a estudar 
 

Pretende-se agora explorar um modelo explicativo da propensão para voltar a estudar. O que 

distingue os adultos que, embora pouco escolarizados, pretendem regressar ao ensino, dos 

que não equacionam essa possibilidade? Quais as características principais destes indivíduos e 

que podem, por sua vez, contribuir para explicar a sua propensão à formação?  

Considerou-se, para efeito, um modelo de análise, cujas variáveis independentes relevantes 

para explicar a possibilidade de voltar a estudar (variável dependente), seriam (Figura 3): 

_ a idade e o local de residência, neste caso, região NUT II, dada a sua importância para 

o estudo em causa, e possibilitando a distinção de segmentos de adultos, mais jovens 

e mais velhos, que como vimos têm motivações diferenciadas para regressar ao ensino 

e preferências distintas relativamente às ofertas disponíveis; 

_ a relação do indivíduo com a educação, nomeadamente o facto de o indivíduo ter 

alguma vez iniciado um nível de escolaridade mais elevado do que aquele que 

conseguiu concluir e a participação recente em atividades de educação formal; 

_ a relação do indivíduo com trabalho, em particular a sua condição perante o trabalho, 

distinguindo-se apenas se está ou não a trabalhar; para os que trabalham, consideram-

se como variáveis de caracterização importantes a profissão, o sector de atividade e o 

rendimento do trabalho; 

_ e, por fim, a condição socioprofissional dos pais, medida pelo nível de escolaridade e 

pela profissão do pai e da mãe. 
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Figura 11. Propensão para voltar a estudar: modelo de análise 

 

 
1.5.1 Idade e região 

 

Verifica-se que a idade é o fator que mais explica a possibilidade de um indivíduo se predispor 

a voltar a estudar. São os indivíduos mais jovens que são mais escolarizados. Em contraste, 

aqueles que têm mais idade têm também menos habilitações, tendo permanecido menos 

tempo no sistema escolar. Porém, e como vimos atrás, as baixas qualificações atravessam 

todos os escalões etários, ou seja, também se encontram massivamente entre os mais jovens. 

Entre esta população pouco qualificada (com o ensino básico ou menos), são os mais jovens os 

que demonstram maior propensão para voltar a estudar (Gráfico 3). 
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Gráfico 51. “Pensa voltar a estudar?”: Sim, por escalão etário 

 

 

 

Também a região de residência (NUTS II) introduz diferenças significativas nesta intenção de 

voltar ao estudo, embora não tão expressivas quanto as etárias. Como se pode verificar pelo 

Gráfico 4, é no Alentejo que maior número de indivíduos manifesta propensão à formação, 

seguido das regiões do Algarve e Lisboa. 
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Gráfico 52.“Pensa voltar a estudar?”, por região NUTS II (%) 

 

 

 

1.5.2 Relação do indivíduo com a educação 

 

Procurando explorar a relação do indivíduo com a educação, foram considerados dois fatores: 

o facto de o indivíduo ter alguma vez iniciado um nível de escolaridade mais elevado do que 

aquele que conseguiu concluir e a participação em atividades de educação e formação formal. 

No que respeita ao primeiro fator, verifica-se que é entre os indivíduos que declararam ter 

iniciado um grau de escolaridade mais elevado do que aquele que efetivamente concluíram 

(1860) que encontramos a maior proporção dos que declaram intenção de voltar a estudar: 

28%. De entre os indivíduos que nunca ingressaram num nível de ensino superior ao adquirido 

(5830, a grande maioria deste segmento da amostra em análise), apenas 10% manifesta 

intenção de voltar a estudar (Gráfico 5).  

 

  

13,1% 

15,0% 

17,4% 

19,3% 

17,6% 

5,1% 

6,9% 

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 

Norte 

Centro 

Lisboa 

Alentejo 

Algarve 

R. A. Açores 

R. A. Madeira 

Χ
2
=115.254, p<0,001, n=7651 



 

157 
 

157 

Relatório Final 

Gráfico 53. “Pensa voltar a estudar?”, por “Alguma vez iniciou um nível de escolaridade mais 
elevado do que o indicado?” (cruzamento) 

 

 

 

 

Podemos observar assim um efeito de reforço das baixas qualificações entre este segmento de 

adultos: os que menos recorrem ao sistema formal de ensino e formação são também os que 

menos equacionam a possibilidade de regressarem, aumentando assim as suas probabilidades 

de se manterem em níveis de qualificações muito baixos.  

Considerando agora o possível efeito da participação recente (últimos 12 meses, à data do 

inquérito) em atividades de educação formal o sobre a propensão ao regresso ao sistema 

ensino, verifica-se que é entre os que declararam ter efetivamente participado em atividades 

de educação formal (142 indivíduos) que encontramos a mais elevada proporção daqueles que 

também declararam a possibilidade de voltar a estudar (66%). Note-se, porém, o reduzido 

número de inquiridos em que ambas as condições estão reunidas (94) (Quadro 29). 
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Quadro 34. Possibilidade de voltar a estudar, por participação em atividades de educação 
formal (cruzamento) 

 

Participação em atividades de educação 
formal  

Total Sim Não 

Possibilidade de voltar a 
estudar 

Sim N 94 971 1065 

% 66,2% 12,9% 13,9% 

Não N 48 6538 6586 

% 33,8% 87,1% 86,1% 

Total N 142 7509 7651 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Χ2= 330.003, p<0,001, n=7651 

 

 

1.5.3 Relação do indivíduo com o trabalho 
 

Como se pode observar no gráfico 6, a grande maioria dos inquiridos declarou exercer uma 

profissão ou ter um trabalho remunerado35. 

  

                                                           
35 Com base nesta distribuição, optou-se por construir uma nova variável em que se opõem todos os 

que exercem uma profissão ou trabalham, aos restantes. É esta nova variável que será usada nas 

análises seguintes. Foram incluídos na categoria “Não trabalha”, os desempregados, estudantes, 

reformados, incapacitados, domésticos e outra situação. 
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Gráfico 54. Condição perante o trabalho (auto-classificação, em %) 

 

 

Verifica-se que é entre os que trabalham que encontramos a maior percentagem de indivíduos 

que declaram a possibilidade de voltar a estudar (Gráfico 7). 

 

Gráfico 55. Possibilidade de voltar a estudar, por condição perante o trabalho (cruzamento) 
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Já se cruzarmos a intenção de voltar a estudar com a profissão do inquirido36 (apenas a 

subamostra dos que trabalham), verificamos que existe uma maior propensão entre os 

indivíduos que exercem profissões mais qualificadas, como se pode observar no gráfico 8. 

 

Gráfico 56. Possibilidade de voltar a estudar, por grupo profissional (cruzamento) 

 

 

 

Se tivermos em conta o sector de atividade económica (CAE Rev. 2.1)37 da empresa/organismo 

onde o inquirido exerce a sua profissão principal, verificamos que existem algumas diferenças 

                                                           
36 Neste inquérito é utilizada a Classificação Nacional das Profissões de 1994, com codificação a dois 

dígitos. Os 9 grandes grupos da CNP foram agregados em 4 categorias: Profissões não manuais 

altamente qualificadas, correspondendo aos grandes grupos 1, 2 e 3; Profissões não manuais 

qualificadas, correspondendo aos grandes grupos 4 e 5; Profissões manuais qualificadas, 

correspondendo aos grandes grupos 6, 7 e 8; e Profissões elementares, correspondendo ao grande 

grupo 9. 

37
 A + B: A - Agricultura, produção animal, caça e silvicultura; B  – Pesca; C + D + E: C - Indústrias 

extrativas; D - Indústrias transformadoras; E - Produção e distribuição de eletricidade, gás e água; F: 
Construção, G: Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de 
bens de uso pessoal e doméstico; H: Alojamento e restauração (restaurantes e similares); I: Transportes, 
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significativas, destacando-se os profissionais das atividades financeiras (com 35% a declarar 

intenção de voltar a estudar), seguidos, ainda que com alguma distância, pelos profissionais 

das atividades imobiliárias e afins (22%) e da administração pública, defesa e segurança social 

obrigatória (21%) (cf. Gráfico 9). 

 

Gráfico 57. Possibilidade de voltar a estudar, por atividade económica (cruzamento) 

 

 

Já no que respeita ao rendimento, verifica-se não existir uma relação significativa (p>0,05) 

entre este e a propensão do indivíduo à formação. 

 

                                                                                                                                                                          
armazenagem e comunicações; J: Atividades financeiras; K: Atividades imobiliárias, alugueres e serviços 
prestados às empresas; L: Administração pública, defesa e segurança social obrigatória. 
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1.5.4 Educação e profissão dos pais 

 

Verifica-se uma relação significativa entre o grau de instrução dos pais e a propensão dos 

indivíduos para voltar a estudar (cf. Gráfico 10). São os inquiridos, cujos pais possuem 

habilitações ao nível do ensino superior e ao nível do ensino secundário, aqueles que mais 

declaram intenção de voltar a estudar. No entanto, uma vez que estamos a tratar com uma 

subamostra de indivíduos com muito baixos níveis de qualificações, sublinhe-se o reduzido 

número de inquiridos que está nesta situação. 

 

Gráfico 58. Possibilidade de voltar a estudar, por grau de instrução do pai e da mãe 
(cruzamento) 

 

 

A profissão dos pais revela igualmente uma relação significativa com a propensão para voltar a 

estudar, sendo os inquiridos cujos pais possuem profissões mais qualificadas os que mais 

declaram a intenção de voltar a estudar (Gráfico 11). Esta relação é mais forte no caso das 

mães, o que se compreende face ao que se conhece sobre o impacto da escolarização das 

mães na trajetória escolar dos seus filhos.  
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Gráfico 59.Possibilidade de voltar a estudar, por profissão do pai e da mãe (cruzamento) 

 

 
 

 

1.5.5 O que explica melhor a propensão para voltar a estudar? 
 
Identificados alguns dos fatores que se revelam importantes para explicar a propensão à 

formação, a questão que se nos coloca, então, é: qual a probabilidade de um indivíduo “pensar 

voltar a estudar”, ou seja, voltar a participar em alguma atividade de educação formal? De 

todos os fatores considerados, há alguns cujo impacto seja mais determinante para explicar 

essa intenção de voltar a estudar?  

Para tal, construiu-se um modelo de análise, no qual se integraram, como potenciais variáveis 
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finalmente, duas variáveis que medem a relação do indivíduo com a educação ao longo da 

vida38.  

Para se avaliar melhor qual destes grupos de variáveis teria mais impacto na explicação da 

propensão para voltar a estudar, foram-se introduzindo as variáveis em blocos sucessivos. 

Verifica-se que todos eles vão aumentando a capacidade explicativa ao modelo, ainda que de 

forma pouco expressiva. Porém, alguns contribuem mais que outros. O fator mais importante 

é a idade (que explica sozinha cerca de 13%). Segue-se a relação do indivíduo com a educação 

(5,2%) e a região do país em que habita (5%). A profissão é o fator que menos contribui para a 

capacidade explicativa deste modelo (3,3%) (cf. Quadro 30). Assim, um modelo com estes 

preditores parece contribuir, ainda que de forma modesta (com um R2 de Nagelkerke de 

0,269), para prever a pertença ao grupo dos que pretendem voltar a estudar. 

 

Quadro 35. Propensão para voltar a estudar: análise de regressão logística em blocos 
(variação) 

Blocos R2 de Nagelkerke Incremento do R2 

Modelo 1 – Idade 0,134  

Modelo 2 – Idade + Regiões 0,184 0,050 

Modelo 3 – Idade + Regiões + Profissão 0,217 0,033 

Modelo 4 – Idade + Regiões + Profissão 

Relação do indivíduo com a educação 

0,269 0,052 

 

                                                           
38 O teste deste modelo com os diversos preditores incluídos na análise bivariada prévia revelou 

resultados muito pouco expressivos, com um reduzido número de indivíduos na análise e um reduzido 

número de variáveis explicativas significativas. Deste modo, testaram-se diversos modelos, em que se 

retiraram as variáveis que, não sendo significativas, introduziam “ruído” no resultado final e respetiva 

interpretação. Por exemplo, a escolaridade e a profissão dos pais, embora se tenham mostrado 

significativamente relacionadas com a possibilidade de voltar a estudar, na análise bivariada, não 

revelaram contributos significativos nos modelos de regressão logística testados, quando em presença 

dos outros preditores. O novo modelo melhorou bastante a sua capacidade explicativa face à constante: 

o R2 de Nagelkerke muda de 0,191, no modelo com a constante, para 0,269 no modelo que inclui os 

preditores. 
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Como se pode observar no quadro 31, a idade é o fator mais importante para explicar a 

pertença de um indivíduo ao grupo dos que declaram pensar voltar a estudar. Em todos os 

escalões etários, a probabilidade de um indivíduo voltar a estudar é menor do que a dos jovens 

dos 18 aos 24 anos; por exemplo, para um indivíduo entre os 25 e os 34 anos, essa 

probabilidade é 36% mais baixa do que para um entre os 18 e os 24. Essa probabilidade 

diminui de forma direta com o aumento da idade: menos 65% para os que têm entre 35 e 44 

anos; menos 86% para os que têm entre 45 e 54; e menos 94% para os que têm entre 55 e 64 

anos. 

No que respeita às regiões (NUTS II), a probabilidade de um indivíduo pensar voltar a estudar 

aumenta cerca de 32% quando este reside na região Centro, por comparação com o Norte. 

Sempre em relação aos residentes no Norte do país, essa probabilidade aumenta cerca de 60% 

quando um indivíduo reside no Alentejo. As únicas regiões em que é menos provável que um 

indivíduo pense voltar a estudar são a Região Autónoma dos Açores (em que essa 

probabilidade diminui 78%) e a Madeira (menos 65%). 

Quanto à profissão, a probabilidade de um indivíduo voltar a estudar diminui cerca de 61% 

quando ele desempenha uma profissão manual qualificada, e cerca de 32% quando 

desempenha uma profissão elementar, do que quando desempenha uma profissão não 

manual altamente qualificada.  

Finalmente, a relação do indivíduo com a educação produz algum impacto que, ainda que 

modesto, se revela significativo na explicação da propensão para voltar a estudar. A 

probabilidade é claramente maior entre os que iniciaram algum nível de educação mais 

elevado do que o declarado; assim como entre aqueles que já se inscreveram em alguma 

atividade de educação ou formação nos 12 meses anteriores ao momento de inquirição.  

Para os que não se inscreveram em atividades de formação nos últimos 12 meses, a 

probabilidade de voltar a estudar diminui cerca de 92% (face aos que se inscreveram). E para 

os que nunca iniciaram nenhum nível de escolaridade mais elevado do que aquele que 

possuem diminui cerca de 52% (face aos que, em algum momento da vida, já o fizeram). 
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Quadro 36. Propensão para voltar a estudar: análise de regressão logística (modelo final, 
com 4 blocos) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Idade 

18-24 anos (cat ref)     282,980 4 ,000   

25-34 anos -,438 ,148 8,773 1 ,003 ,645 

35-44 anos -1,039 ,143 52,858 1 ,000 ,354 

45-54 anos -1,939 ,158 150,915 1 ,000 ,144 

55-64 anos -2,759 ,212 170,017 1 ,000 ,063 

Regiões NUTS II 

Norte (cat ref)     97,286 6 ,000   

Centro ,280 ,123 5,190 1 ,023 1,323 

Lisboa ,151 ,139 1,183 1 ,277 1,163 

Alentejo ,468 ,140 11,123 1 ,001 1,596 

Algarve ,063 ,165 ,147 1 ,702 1,065 

R. A. Açores -1,513 ,233 42,272 1 ,000 ,220 

R. A. Madeira -1,054 ,231 20,823 1 ,000 ,349 

Profissão 

Profissões não 
manuais altamente 
qualificadas (cat ref) 

    85,612 3 ,000   

Profissões não 
manuais 
qualificadas 

-,072 ,140 ,263 1 ,608 ,931 

Profissões manuais 
qualificadas 

-,948 ,138 46,928 1 ,000 ,388 

Profissões 
elementares 

-,391 ,162 5,812 1 ,016 ,677 

Relação do indivíduo com a educação 
Iniciou algum 

nível de 
escolaridade mais 

elevado que o 
indicado 

Sim (cat ref) -,728 ,091 63,439 1 ,000 ,483 

Participou em 
atividades de 

educação/formaç
ão nos últimos 12 

meses 

Sim (cat ref) -2,479 ,258 92,386 1 ,000 ,084 

N=4910; R2 de Nagelkerke=0,269 
 

Estes resultados revelam que, quanto maior for a proximidade de um indivíduo em relação ao 

sistema escolar, e quanto maior for a abertura e atratividade do próprio sistema educativo, 

envolvendo os indivíduos, em idade adulta, em atividades de educação e formação, tanto 
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maior será a sua propensão para a aprendizagem ao longo da vida, contribuindo-se, deste 

modo, para a melhoria progressiva da qualificação da população adulta portuguesa. 
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CAPITULO IV – A Procura de Trabalho 
 

Portugal enfrenta uma das maiores crises económicas e financeiras da sua história. Esta crise é 

o resultado da acumulação, durante um longo período de tempo, de desequilíbrios 

macroeconómicos e de debilidades estruturais que se viriam a tornar evidentes, em toda a sua 

extensão, no contexto de crise global e europeia que começou em 2007. A economia 

portuguesa é atualmente uma das mais afetadas pela crise da dívida soberana da área do euro. 

Os exercícios de cenarização da procura de trabalho são, por isso, necessariamente muito 

condicionados pela elevada incerteza da trajetória da economia portuguesa, associada à crise 

das dívidas soberanas, e tendo em conta o contexto de mudança contínua das respostas 

europeias aos efeitos da crise e as políticas nacionais que têm vindo a ser adotadas.  

O presente exercício de cenarização e a metodologia adotada constituem, na prática, um 

prolongamento do estudo “Portugal 2020: Antecipação das Necessidades de Competências e 

Qualificações” elaborado em 2011, com contributos para a construção de cenários de procura 

de trabalho e de competências em 2020. O objetivo deste capítulo é a construção de cenários 

da procura de trabalho em 2020 por principais sectores da atividade económica e por clusters 

das regiões NUT3. Esta procura de trabalho sectorial está associada, dentro de certas 

hipóteses, a um dado perfil de escolaridade, constituindo assim um exercício de formulação 

das necessidades futuras de formação e educação.  

 

IV.1 Cenários para a economia portuguesa 2020 

 

Apesar da importância das significativas restrições da atual crise financeira, uma visão mais 

estrutural do desenvolvimento da economia portuguesa é necessária, para uma melhor 

apreensão dos cenários mais plausíveis das tendências fortes do desenvolvimento português. 

Admite-se, por hipótese, que as atuais restrições de natureza financeira serão superadas, 

sendo igualmente favoráveis os desenvolvimentos institucionais que enquadram a economia 

portuguesa.  

Os três cenários propostos no estudo “Portugal 2020” - Cenário 1 – Entre as vantagens 

comparativas estáticas e dinâmicas; Cenário 2 – Dinâmica de produtividade no quadro de 

difusão da inovação no espaço interno; Cenário 3 – Dinâmica de produtividade no quadro de 

difusão da inovação no espaço Europeu - estão fortemente dependentes das políticas 

educativas e económicas do país e da evolução da própria atividade económica portuguesa. O 



 

169 
 

169 

Relatório Final 

acordo consubstanciado no Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF) entre 

Portugal e a Comissão Europeia (CE), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Central 

Europeu (BCE), em 2011, apresenta significativas implicações para as referidas políticas e para 

a trajetória da atividade económica até 2015 e em anos posteriores. Do ponto de vista 

metodológico, estes acordos constituem uma alteração da trajetória da economia até 2020, 

provavelmente com uma expansão menos pronunciada da admitida nos cenários (Carneiro et 

al. 2011: 65). 

Assim sendo, os cenários construídos consideram as variações sobre ritmos de crescimento 

dos diferentes ramos de atividade, ancorados em pressupostos diferentes quanto aos 

objetivos a atingir. Sublinhe-se que tais cenários são de natureza quantitativa, isto é, 

constituem um exercício de quantificação de algumas das principais variáveis 

macroeconómicas, como seja o VAB e o emprego por ramos de produção. A simplificação dos 

cálculos foi feita na base do reagrupamento das diversas atividades das CAE em produtos (P01, 

P02, etc.), de acordo com o quadro 32. 

 

Quadro 37. Agrupamentos CAE/Produtos 

Produto Designação Correspondência 
na Classificação 
de 27 produtos 

P01 Agricultura, silvicultura e pesca X_01 

P02 Indústria X_02 a X_13 

P03 Energia, água e saneamento X_14, X_15 

P04 Construção X_16 

P05 Comércio e reparação de veículos; alojamento e restauração X_17, X_19 

P06 Transportes e armazenagem; atividades de informação e 
comunicação; Consultoria; Serviços de aluguer; Serviços de 
edição e artes 

X_18, X_20, 
X_21 

P07 Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias X_22, X_23 

P08 Serviços de investigação científica e educação X_24, X_26 

P09 Outras atividades de serviços X_25, X_27 

Fonte : Carneiro et al. (2011:51). 

 

Quanto ao input trabalho, os dados disponíveis permitiram construir a estrutura do emprego 

por nível de escolaridade (ISCED) em 2008 (Gráfico 12). Os ramos P07 (Atividades financeiras, 

de seguros e imobiliárias) e P08 (Serviços de investigação científica e educação) e, em parte, os 

ramos P06 (Transportes e armazenagem; atividades de informação e comunicação; 
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Consultoria; Serviços de aluguer; Serviços de edição e artes) e P09 (Outras atividades de 

serviços) apresentam os melhores indicadores no que se refere ao nível de educação dos 

trabalhadores. 

 

Gráfico 60. Estrutura do Emprego dos ramos de atividade em 2008 por categorias ISCED 

 

Fonte : Carneiro et al. (2011:58). 

 

Para exemplificar o exercício de cenarização quantitativa da procura de trabalho por sector de 

atividade e por região NUT3, consideramos o 2º cenário (mais baixo) do estudo “Portugal 

2020”. Este cenário, denominado por “Dinâmica de produtividade no quadro de difusão da 

inovação no espaço interno”39, baseia-se estritamente num processo de propagação de 

“processos de produção superiores” (elevadas taxas de produtividade) a todo o aparelho 

produtivo (empresas) conduzindo a um avanço na performance das unidades de mais baixo 

“rendimento”.    

Para este cenário tomou-se como base a informação dos Quadros de Pessoal 2009. Essa 

informação constituiu a fonte primária para a definição dos objetivos sectoriais em termos de 

produtividade. Com efeito, os níveis de produtividade a alcançar até 2020 para cada sector 

derivaram do estabelecimento de graus de aproximação de cada um dos três primeiros quartis 

ao respetivo quartil subsequente. Utilizou-se o rácio “Volume de vendas por Pessoa ao Serviço 

                                                           
39 Ver Carneiro et al. 2011: 88-101. 
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por empresa” como variável proxy do VAB por emprego sendo a ideia-chave reduzir até 2020 a 

distância interquartis dos valores médios deste rácio: 

20092020 2020 2009 2009 20092009 2009
, , , , , 1 , 1, , , 1

/ / //i Qn i Qn i Qn i Qn Qn Qn i Qni Qn i Qn i Qn
VABVAB N VAB N NVAB N

 

(1
) 

em que: , 1Qn Qn corresponde à redução da distância entre o quartil n e o anterior  
(n-1). 

 

Este cenário deve ser encarado como o cenário “baixo”, apontando para um crescimento 

implícito da produtividade anual média na ordem de 1,0%, determinando um crescimento 

anual do PIB de 1,8%.  

Uma das vantagens explícitas da metodologia adotada nesse estudo é a abordagem input-

output, permitindo uma aproximação ao emprego gerado nas atividades/sectores e à dinâmica 

de crescimento conceptualizada no cenário em causa. Assim, deve notar-se que, para 

variações sectoriais com disparidades pouco acentuadas, quanto menor a taxa de crescimento 

global, maior será o efeito da importância relativa do ramo de produção, em termos da 

variável em estudo, na contribuição para esse mesmo crescimento global. Deste modo, não 

será de estranhar a presença dos ramos de serviços mercantis prestados às empresas e às 

famílias e do comércio no grupo dos mais relevantes em termos de contribuição para a 

variação da produtividade global, logo seguidos dos demais restantes sectores de serviços 

(Quadro 33).  

 

Quadro 38. Principais contribuições para a variação da produtividade 

Produto/Ramo  Classificação  Descritivo Posição 

X18 
HA_NC; HB_JB; 
MA_MC: NA; 
NB 

Serviços de transportes e armazenagem; 
serviços de agências de viagem, operadores 
turísticos, outros serviços relacionados; Serviços 
de correios e de telecomunicações; Atividades 
de consultoria, técnicas e similares; 
administrativas e serviços de apoio; Serviços de 
aluguer 

+++ 

X17 G 
Venda por grosso e a retalho, reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

+++ 
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Produto/Ramo  Classificação  Descritivo Posição 

X25 O 
Serviços de administração pública e defesa; 
segurança social obrigatória 

+  

X27 QA_QB 
Serviços de saúde humana e de apoio social, 
com e sem alojamento 

+ 

X16 F 
Construção de edifícios; engenharia; trabalhos 
especializados 

+ 

X22 K Atividades financeiras e de seguros + 
X26 P Serviços de Educação + 

Fonte : Carneiro et al. (2011:96). 

 

Considerando os ramos com maior crescimento em termos de variação conjunta 

(produtividade e emprego, o que determina a evolução do VAB), observa-se, em primeiro 

lugar, um grande número de casos significativos e de elevada diversidade. Este facto está 

ligado às diferenças relativas entre os quartis abrangendo a larga maioria de ramos de 

atividade. Os principais resultados do 2º cenário encontram-se no quadro 34. 

 

Quadro 39. Cenário 2 – Dinâmica de produtividade no quadro de difusão da inovação no 
espaço interno 

 
Indicadores 2008 Variação média anual 2020 

PIB e Componentes da despesa     
PIB 171983 1,8% 214228 

Consumo Privado 119619 1,5% 143451 
Consumo Público 34532 1,9% 43162 
Investimento (FBC) 39817 2,2% 51511 
Exportações 49781 3,6% 76424 
Importações 71767 2,8% 100319 

VAB a preços base (Total e Ramos de 
atividade) 

   

Total 149311 1,8% 184016 
P01 3273 1,8% 4051 
P02 20783 2,4% 27718 
P03 4340 1,8% 5387 
P04 10552 1,4% 12506 
P05 26170 2,2% 34087 
P06 29310 2,9% 41380 
P07 24764 -1,0% 21898 
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P08 10123 0,1% 10242 
P09 19995 2,5% 26747 

Evolução do Mercado de Trabalho    
Emprego 5147 0,7% 5610 

P01 530 0,3% 550 
P02 862 1,0% 971 
P03 48 0,7% 52 
P04 533 -0,2% 522 
P05 1067 0,8% 1169 
P06 1021 1,5% 1214 
P07 141 -1,5% 118 
P08 318 -0,2% 311 
P09 626 1,0% 704 

Produtividade do trabalho (VABpb/Emprego)  1,0%  
Fonte : Carneiro et al. (2011:101). 

 

Este quadro fornece, portanto, informação para a construção de estimativas das necessidades 

de pessoal por diversos sectores da atividade económica. Este cenário estima um aumento do 

emprego anual de 0,72% ao longo do período de projeção, aumentando de 5,1 milhões para 

5,6 milhões em 2020. O gráfico 13 sumaria as alterações projetadas em termos de 

escolaridade para os diversos grupos de sectores de atividade. 
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Gráfico 61.Estrutura do emprego sectorial por qualificações em 2008 e 2020 

 

Fonte : Carneiro et al. (2011:113). 

 

O quadro 35 apresenta as estimativas das taxas de crescimento médio anual do emprego até 

2020 para cada sector e níveis de escolaridade. 
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Quadro 40. Taxas de crescimento médio anual do emprego por sector de atividade e nível de 
escolaridade até 2020 

  
ISCED_01_02 ISCED_03_04 ISCED_05_06 

Emprego 
total 

Agricultura, silvicultura e pesca P01 -0,18% 2,83% 2,83% 0,31% 

Indústria P02 0,25% 3,26% 3,26% 1,00% 

Energia, água e saneamento P03 -7,04% 6,34% 6,34% 0,64% 

Construção P04 -0,46% 0,81% 0,81% -0,18% 

Comércio e reparação de veículos; 
alojamento e restauração 

P05 0,93% 0,46% 0,46% 0,77% 

Transportes e armazenagem; 
atividades de informação e 
comunicação; Consultoria; 
Serviços de aluguer; Serviços de 
edição e artes 

P06 1,04% 1,86% 1,86% 1,45% 

Atividades financeiras, de seguros 
e imobiliárias 

P07 -36,06% 0,31% 0,31% -1,50% 

Serviços de investigação científica 
e educação 

P08 -5,52% 1,21% 1,21% -0,18% 

Outras atividades de serviços P09 0,34% 1,66% 1,66% 0,98% 

Total  0,26% 2,06% 0,64% 0,72% 

Fonte : Carneiro et al. (2011:113). 

 

As necessidades em termos de trabalhadores com ISCED_1_2 neste cenário 2 traduzem-se 

num crescimento de 0,26% ao ano, induzido nomeadamente no grupo de sectores P06 

(Transporte e armazenagem, etc.). Trabalhadores com ISCED_3_4 deverão crescer em 2,06% 

ao ano, resultante do forte crescimento do P03, P02 e até na agricultura (Carneiro et al. 2011).  

Tendo em conta os recentes desenvolvimentos na economia portuguesa, estas projeções do 

crescimento do emprego em 2020 são superiores às estimadas no presente exercício, de 

acordo com as hipóteses que apresentaremos na secção seguinte.  
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IV.2 Projeções da procura de trabalho no atual contexto de crise económica e financeira 
 

A extensão e a duração da atual crise constituem novos dados relativamente ao exercício de 

projeção macro do estudo “Portugal 2020”. A recessão e o aumento do desemprego têm sido 

expressivos e as projeções macroeconómicas de médio prazo produzidas pelos serviços da CE 

sugerem uma década de fraco desempenho nas principais variáveis da economia portuguesa. 

De facto, os dados constantes no relatório da Comissão Europeia40 sobre a 5ª revisão do 

Programa de Ajustamento Económico de Portugal e das recentes previsões macroeconómicas 

dos serviços da Comissão41 são consistentes com uma estimativa de eventual regresso do 

Produto Interno Bruto ao nível de 2009 somente em 2016. O quadro 36 apresenta os principais 

dados constantes nas referidas publicações. 

 

Quadro 41. Principais variáveis macroeconómicas (2009-2016) 

(taxas de variação em %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB -2,9 1,4 -1,7 -3 -1 0,8 1,8 1,8 

C Privado -2,2 2,1 -3,8 -5,9 -1,7 0,2 0,7 0,8 

C Público 4,7 0,9 -3,7 -3,5 -3,2 -1,5 0,5 0,4 

FBCF -8,6 -4,1 -12,1 -14,1 -4,6 2,1 4 4 

Exp B&S -10,9 8,8 7,7 4,3 2,7 4,8 5,3 4,9 

Imp B&S -10 5,4 -5,2 -6,6 -1,1 3,3 4,1 3,9 

Fonte: CE, 2012, European Economic Forecasts e Relatório da 5ª avaliação do PAEF 

(2012). 

 

Para as variáveis do mercado de trabalho, as referidas publicações apresentam os seguintes 

dados e projeções (Quadro 37). 

 

  

                                                           
40 European Commission (2012b). 

41 European Commission (2012c).  
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Quadro 42. Emprego (taxa de variação) e taxa de desemprego (2009-2016) (%) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Emprego (tv, %) -2,6 -1,5 -1,5 -4 -1,6 0,3 0,6 0,5 

Taxa de 
Desemprego (%) 

10,6 12 12,9 15,5 16,4 15,9 15,3 14,8 

Fonte: CE, 2012, European Economic Forecasts e Relatório da 5ª avaliação do PAEF (2012). 

 

As fortes perdas no emprego projetadas até 2013, de mais de 8 pontos percentuais em 2013 

face a 2009, estão refletidas no aumento da taxa de desemprego, passando de 10,6% em 2009 

para 16,4% em 2013, diminuindo progressivamente a partir dessa data. Estas projeções devem 

ser consideradas com grande cautela. De facto, os modelos usados nas projeções do mercado 

de trabalho são estimados na base de dados históricos, uma envolvente muito diferente do 

passado recente. Desta forma, esses modelos podem não ser os mais adequados num 

contexto europeu de crise e de políticas macroeconómicas direcionadas para a consolidação 

orçamental de um elevado número de países europeus. Estas dificuldades são normais nos 

exercícios de projeção em contextos de elevada incerteza ou de forte mudança estrutural. 

Propõe-se, dada a incerteza intrínseca de qualquer exercício de projeção nas condições 

existentes, adotar as seguintes hipóteses de trabalho na construção de um cenário da procura 

de qualificações em 2020: 

(1) Admite-se que, tal como o nível do PIB, o emprego em 2016 seja o mesmo em 

2009, o ponto de partida do exercício do estudo “Portugal 2020”. 

(2) Admite-se como boa a utilização das taxas de crescimento dos sectores de 

atividade estimadas no estudo “Portugal 2020”. 

(3) Admite-se que a distribuição regional do emprego por CAE de 2009 possa ser 

usada para o atual exercício de projeção. 

 

Metodologia e informação de base do exercício de projeção 

A metodologia adotada neste estudo utiliza os dados dos Quadros de Pessoal (QP) do GEP e os 

dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do INE. Os QP possuem 

informação detalhada dos trabalhadores por conta de outrem (TCO) por CAE da atividade 

económica, grupo etário, nível de habilitação, nível de qualificação do emprego (funções 

desempenhadas na empresa) e por região NUT3. O SCIE dispõe de informação relativa ao 
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emprego, VAB, etc. por CAE e por região NUT3 – permitindo a construção de estruturas (de 

emprego, VAB, etc.) de cada CAE pelas diferentes regiões NUT342. 

Assim, na base de cenários de variação do emprego ou do VAB de uma dada CAE e na hipótese 

da mesma estrutura da CAE pelas diferentes regiões NUT3, serão construídos cenários de 

procura de trabalho por parte das empresas das CAE pelas regiões NUT3.  

Relativamente à projeção da procura de trabalho por níveis de escolaridade (ISCED), utiliza-se 

a hipótese de difusão tecnológica no aumento da procura de trabalho das empresas tendo por 

referência as estruturas dos níveis de escolaridade do último quartil de cada CAE em 200943. 

Na base da estrutura das CAE por região NUT3, obter-se-iam cenários de necessidades de 

educação e formação por níveis de escolaridade, derivados da procura de trabalho por parte 

das empresas e de acordo com a hipótese de difusão tecnológica adotada. 

O ponto de partida deste exercício é, portanto, a construção de estruturas do emprego e do 

VAB por ramos de atividade CAE e por NUTS3, tendo por base os dados do INE e dos Quadros 

de Pessoal. Em primeiro lugar, é necessário examinar a distribuição do emprego em Portugal 

(na base dos dados dos Quadros do Pessoal) por sectores de atividade e segundo o nível de 

escolaridade. Esta informação permite determinar as principais características em termos de 

níveis de educação necessários nos diversos sectores de atividade económica; os dados das 

estruturas de escolaridade por sectores encontram-se no quadro 38. 

 

Quadro 43. Trabalhadores por sector de atividade segundo o nível de escolaridade (2010) 

Secção - CAE Rev3 (2009) 
Total ≤3º 

EB 

Ensino 
Secundári
o + p. Sec. 

Ensino 
Superio

r Nº % 

A - AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA, 
FLORESTA E PESCA 49 070 1,9% 

81,0
% 8,9% 4,9% 

B - INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS 
  9 855  0,4% 

81,0
% 11,0% 5,7% 

C - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS 
  576 984  

22,2
% 

75,6
% 15,7% 7,6% 

                                                           
42 Não inclui informação relativa à atividade K (atividades financeiras e de seguros) bem como parte 

das instituições das Administrações Públicas (e.g., educação e saúde). 

43 Os quartis foram obtidos na base do indicador volume de vendas por trabalhador. O último quartil 

é composto por empresas com necessidades de capital humano acima da média de cada CAE. Nesta 

hipótese, os novos empregos gerados nos diferentes sectores seriam criados por empresas que adotam 

os melhores padrões tecnológicos existentes (e.g., os do último quartil em 2009). 
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D - ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR, ÁGUA QUENTE E 
FRIA E AR FRIO   7 370  0,3% 

41,8
% 28,5% 29,3% 

E - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA; SANEAMENTO, GESTÃO DE RESÍDUOS E 
DESPOLUIÇÃO   19 595  0,8% 

64,3
% 18,1% 15,7% 

F - CONSTRUÇÃO 
  269 346  

10,4
% 

76,5
% 11,3% 10,0% 

G - COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO; 
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E 
MOTOCICLOS   505 150  

19,4
% 

57,2
% 31,3% 10,8% 

H - TRANSPORTES E ARMAZENAGEM 
  128 222  4,9% 

63,4
% 26,6% 9,5% 

I - ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SIMILARES 
  180 038  6,9% 

74,9
% 19,4% 4,0% 

J - ACTIVIDADES DE INFORMAÇÃO E DE 
COMUNICAÇÃO   60 969  2,3% 

12,6
% 33,9% 53,4% 

K - ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 93 105  
11,5

% 
41,4% 46,9% 

L - ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS 
  87 317  3,4% 

44,6
% 32,5% 21,5% 

M - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA, CIENTÍFICAS, 
TÉCNICAS E SIMILARES   18 137  0,7% 

20,0
% 33,4% 46,0% 

N - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS 
DE APOIO   97 991  3,8% 

62,6
% 26,0% 9,1% 

O - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEFESA; SEGURANÇA 
SOCIAL OBRIGATÓRIA   238 513  9,2% 

61,5
% 23,9% 13,4% 

P - EDUCAÇÃO 
  10 431  0,4% 

26,9
% 19,8% 52,7% 

Q - ACTIVIDADES DE SAÚDE HUMANA E APOIO 
SOCIAL   55 558  2,1% 

51,1
% 20,5% 27,4% 

R - ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ESPECTÁCULOS, 
DESPORTIVAS E RECREATIVAS   20 878  0,8% 

44,1
% 33,2% 21,5% 

S - OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇOS 
  69 212  2,7% 

53,2
% 23,4% 22,2% 

U - ACTIV.DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS E 
OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRA TERRITORIAIS    66  0,0% 

25,8
% 30,3% 42,4% 

Total 
 2 599 

509   
60,5

% 22,8% 15,4% 

Fonte: GEP, Quadros de Pessoal, 2010. 
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Dos 2,6 milhões de trabalhadores por conta de outrem, nos registos dos Quadros de Pessoal 

para Portugal em 2010, 61,5% tinha44, no máximo o 3º ciclo do ensino básico, 23% tinha o 

ensino secundário ou pós-secundário e 15,4% o ensino superior. Os ramos de atividade da 

Agricultura, das Indústrias Extrativas, da Construção e Indústria Transformadora apresentam 

mais de 76% dos trabalhadores com baixos níveis de escolaridade (até ao 3º ciclo do EB). O 

ramo I (alojamento, Restauração etc.) regista um peso de 76%, enquanto os ramos E (Captação 

e tratamento de águas, etc.), H (Transporte e Armazenagem), e N (Atividade administrativa, 

etc.) apresentam um peso na ordem dos 64% do pessoal ao serviço com baixos níveis de 

escolaridade. A maioria dos trabalhadores destes sectores, dada a tecnologia e organização 

económica existente, tem baixos níveis de escolaridade. 

Os sectores de maior peso do pessoal com ensino secundário e ensino superior são: K 

(atividades financeiras e de seguros), J (atividades de informação e comunicação), M 

(atividades de consultoria, científicas, técnica e outras), D (Eletricidade, gás, vapor, etc.) e Q 

(atividade de saúde humana e apoio social). 

Outra característica importante dos trabalhadores situa-se ao nível das funções 

desempenhadas nas empresas. O quadro 39 apresenta as estruturas de qualificação do 

emprego dos diversos sectores de atividade de acordo com a profissão dos trabalhadores por 

conta de outrem, por atividade económica. 

 

  

                                                           
44 O elevado peso de baixa escolaridade constitui um sinal importante da necessidade de acrescidos 

esforços de formação para reforçar o capital humano e aumentar a produtividade do trabalho. No 

entanto, este agregado inclui trabalhadores de todos os grupos etários da população ativa. 

Examinaremos os dados relativos aos trabalhadores jovens (18 a 24 anos) por região, clarificando 

melhor a população alvo do presente estudo. 
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Quadro 44. Estrutura dos níveis de qualificação dos TCO por CAE, 2010 (%) 

ACTIVIDADES (CAE - REV.3) 
2010 Q

u
ad

. 

Su
p

er
io

re
s 

Q
u

ad
. 

M
éd

io
s 

En
c.

 C
o

n
t.

 

C
h

ef
e 

Eq
u

ip
a 

P
ro

f.
 

A
lt

am
. 

Q
u

al
if

. 

P
ro

f.
 

Q
u

al
if

. 

P
ro

f.
 S

e
m

i 

Q
u

al
if

. 

P
ro

f.
 N

ão
 

Q
u

al
if

. 

Es
ta

g.
 

P
ra

ti
c.

 e
 

A
p

re
n

d
. 

TOTAL    7,9 5,5 5,0 7,4 38,3 20,0 12,0 3,9 

A Agricultura, prod. animal, 
caça, floresta e pesca 

2,9 1,6 4,8 2,3 28,8 35,9 22,7 1,0 

B Ind. Extractivas 5,1 2,0 6,4 3,3 56,9 16,3 7,7 2,3 

C Ind. Transformadoras 4,4 2,9 5,2 5,9 44,8 23,5 7,9 5,4 

D Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria 

22,9 4,9 9,9 23,3 34,6 3,5 0,8 0,1 

E Captação, tratamento e dist. 
de água; San., 

9,6 3,2 6,4 8,7 20,5 42,5 8,0 1,1 

F Construção 4,6 6,4 6,7 5,0 54,1 6,9 13,0 3,3 

G Comércio por grosso e a 
retalho; rep. de veíc 

5,1 4,1 5,4 7,6 42,9 18,6 11,1 5,2 

H Transportes e armazenagem 6,9 2,8 5,0 9,7 65,3 7,1 2,7 0,5 

I Alojamento, restauração e 
similares 

2,8 2,9 3,4 5,8 41,6 24,0 10,2 9,3 

J Actividades de inf. e de 
comunicação 

30,8 15,7 10,5 15,5 21,2 3,7 1,0 1,6 

K Actividades financeiras e de 
seguros 

17,4 17,7 6,3 18,8 34,3 3,2 1,0 1,3 

L Actividades imobiliárias 15,5 6,5 5,8 12,0 29,3 13,3 15,7 1,9 

M Actividades de consultoria, 
cient., téc. e sim. 

22,9 18,3 5,9 12,7 24,9 9,0 3,1 3,2 

N Actividades adm. e dos serv. 
de apoio 

2,9 1,7 2,5 4,9 16,6 30,2 39,6 1,6 

O Adm. Pública e Defesa; Seg. 
Social Obrig. 

9,1 3,6 4,2 3,6 43,2 29,8 6,4 0,1 

P Educação 42,1 7,5 2,8 7,7 15,7 16,5 7,3 0,4 

Q Actividades de saúde humana 
e apoio social 

10,5 10,6 2,9 7,5 20,4 34,2 13,4 0,5 

R Actividades artísticas, de 
espect., desp. e rec. 

9,4 5,9 6,5 13,9 32,8 22,3 8,1 1,1 

S   Outras actividades de 
serviços 

13,0 5,9 4,0 6,9 26,6 28,0 7,2 8,4 

Fonte: GEP, Quadros de Pessoal, 2010. 

 

No sector A, o peso dos trabalhadores semiqualificados e não qualificados é de 58,6%. O 

Sector N apresenta nível de qualificação mais baixa com 70% dos trabalhadores 
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semiqualificados e não qualificados. Mais de metade dos trabalhadores do sector E é 

semiqualificado ou não qualificada, seguida pelo sector Q (47,6%). Por outro lado, os sectores 

K, D e J apresentam baixo peso de trabalhadores semiqualificado ou não qualificado (4,2 a 

4,7%).  

Os dados dos Quadros de Pessoal permitem ainda uma análise do nível de escolaridade dos 

trabalhadores por cluster regional, agregando as NUT3. O quadro 40 apresenta a estrutura dos 

níveis de escolaridade por região, bem como o peso da região no total do pessoal ao serviço, 

em 2009. 

 

Quadro 45.Níveis de escolaridade do pessoal ao serviço por cluster, 2009 (%) 

Cluster 
≤ 3º Ciclo do 

EB 
Ensino Sec. + 

p. Sec. 
Ensino 

Superior 
Estrutura 

1 68,5% 19,4% 12,1% 2,4% 

2 60,4% 22,5% 17,1% 13,7% 

3 76,4% 14,8% 8,8% 17,8% 

4 70,1% 19,7% 10,2% 2,0% 

5 66,9% 20,0% 13,1% 7,0% 

6 68,6% 19,2% 12,2% 1,3% 

7 69,7% 18,8% 11,6% 3,5% 

8 69,3% 18,4% 12,3% 1,0% 

9 61,5% 22,2% 16,3% 2,8% 

10 51,2% 27,5% 21,4% 32,6% 

11 68,5% 21,1% 10,4% 7,4% 

12 67,7% 21,6% 10,7% 3,9% 

13 65,0% 23,9% 11,1% 4,7% 

Continente 62,7% 22,2% 15,1% 100,0% 

Fonte: GEP, Quadros de Pessoal, 2009. 

 

Com a exceção da região Grande Lisboa (pertencente ao cluster 10), a percentagem do pessoal 

ao serviço com nível de escolaridade até ao 3º Ciclo do EB situa-se entre os 60 e os 77%, com a 

região Tâmega (cluster 3) com 82,2% num extremo e a Grande Porto e a Península de Setúbal 

noutro (ambas com 60,3%). A Grande Lisboa, Grande Porto e a Baixo Mondego constituem as 

regiões com níveis de escolaridade (secundário + superior) acima da média nacional. Estas três 

regiões apresentam 43,7% do total do pessoal ao serviço. As regiões com maior peso dos TCO 

e com níveis de escolaridade mais baixos são: Ave (5,5%, pertencente ao cluster 3), Península 

de Setúbal (5,4%, pertencente ao cluster 10), Tâmega (5%, cluster 3), Algarve (4,8%, cluster 13) 
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e Cávado (4,1%, cluster 3). No total, 63% dos trabalhadores tinha no máximo o 3º ciclo do EB, 

22,2% tinha o secundário e 15,1% o ensino superior. 

Estes dados, comparados com os níveis de escolaridade do pessoal ao serviço observados no 

passado recente, mostram importantes ganhos face aos dos Quadros de Pessoal de 1999 

(Quadro 41). 

 

Quadro 46. Níveis de escolaridade do pessoal ao serviço por cluster, 1999 (%) 

Cluster 
≤ 3º Ciclo do 
Ensino Básico 

Ensino 
Secundário + 

p. Sec 

Ensino 
Superior 

Estrutura % 

1 81,5% 14,2% 4,3% 1,9% 

2 74,8% 17,0% 8,2% 14,9% 

3 88,0% 9,0% 3,0% 19,4% 

4 84,0% 12,6% 3,4% 1,9% 

5 80,1% 14,1% 5,7% 7,1% 

6 80,8% 14,4% 4,7% 1,4% 

7 84,2% 11,8% 4,0% 3,3% 

8 85,0% 11,3% 3,7% 1,2% 

9 76,2% 16,7% 7,1% 2,7% 

10 64,1% 23,2% 12,7% 31,8% 

11 79,7% 15,6% 4,7% 7,0% 

12 81,1% 14,6% 4,3% 3,8% 

13 76,5% 19,2% 4,3% 3,7% 

Continente 75,8% 16,7% 7,5% 100,0% 

Fonte: GEP, Quadros de Pessoal, 1999. 

 

O pessoal ao serviço com nível de escolaridade até o 3º ciclo do ensino básico era de 76% do 

total; 16,7% do pessoal ao serviço tinha o ensino secundário e 7,5% o ensino superior. Na base 

dos dados por regiões NUT3, a região do Tâmega apresentou o peso mais elevado do pessoal 

ao serviço com baixos níveis de escolaridade e o menor peso do pessoal com o ensino Superior 

e a região Grande Lisboa registou os melhores indicadores em termos de escolaridade do 

pessoal ao serviço. Observa-se, apesar das significativas melhorias ao nível da escolaridade dos 

trabalhadores, uma forte persistência relativa dos perfis de escolaridade nas regiões. 

Na base dos dados do INE (Sistema de Contas Integradas das Empresas), apresenta-se o 

quadro 42 contendo a estrutura do emprego das CAE por cluster regional (agregando as NUT3) 

em 2009. Relativamente aos trabalhadores da CAE K Atividades financeiras e de seguros, os 
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Quadros de Pessoal de 2010 indicam que este sector é responsável por 3,4% do total dos 

trabalhadores (TCO), com 87 317 trabalhadores45.  

 

                                                           
45 A distribuição regional, por NUTS2, é a seguinte : N – 21 790 ; C – 11 410 ; L – 47 888 ; Alentejo 

– 3 636 ; e Algarve – 2 593. 
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Quadro 47. Estrutura do Pessoal ao serviço por CAE e região NUTS3, 2009 (%) 

 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, 2009 e Quadros de Pessoal (K). 

 

Pessoal ao serviço (N.º) das  
Empresas por Localização  
geográfica (NUTS - 2002) e  

Atividade económica  
(Subclasse - CAE Rev. 3) - 2009 

Total Agricultur 
a,  

produção  
animal,  

caça,  
floresta e  

pesca 

Indústrias  
extrativas 

Indústrias  
transform 

adoras 

Eletricidad 
e, gás,  
vapor,  
água  

quente e  
fria e ar  

frio 

Captação,  
tratamento e  
distribuição  

de água;  
saneamento,  

gestão de  
resíduos e  

despoluição 

Construçã 
o 

Comércio  
por grosso e  

a retalho;  
reparação  

de veículos  
automóveis  

e motociclos 

Transporte 
s e  

armazena 
gem 

Alojament 
o,  

restauraçã 
o e  

similares 

Atividades  
de  

informaçã 
o e de  

comunicaç 
ão 

Atividades  
financeira 

s e de  
seguros 

Atividades  
imobiliári 

as 

Atividades  
de  

consultori 
a,  

científicas,  
técnicas e  
similares 

Atividades  
administra 
tivas e dos  
serviços de  

apoio 

Educação Atividades  
de saúde  

humana e  
apoio   
social 

Atividades  
artísticas,  

de  
espetáculo 

s,  
desportiva 

s e  
recreativas 

Outras  
atividades  
de serviços 

1 2,3% 7,6% 9,6% 1,3% 1,0% 2,2% 2,9% 2,5% 2,2% 2,8% 0,5% 1,7% 1,2% 1,9% 1,1% 3,3% 3,0% 2,0% 2,7% 
2 13,5% 6,5% 4,0% 12,4% 3,5% 13,3% 11,9% 16,0% 14,4% 12,4% 12,4% 16,1% 13,5% 15,6% 12,1% 15,7% 17,9% 16,8% 13,1% 
3 16,1% 7,3% 25,8% 36,0% 4,9% 10,7% 20,4% 13,4% 8,7% 9,1% 3,8% 4,0% 12,8% 9,0% 5,6% 13,4% 10,3% 7,9% 11,0% 
4 1,8% 1,8% 4,8% 2,4% 0,2% 1,7% 2,9% 1,7% 1,6% 1,7% 0,3% 1,1% 1,3% 1,2% 0,9% 2,2% 2,1% 1,4% 1,5% 
5 6,4% 6,0% 14,5% 11,3% 1,5% 4,2% 6,8% 6,1% 0,0% 4,7% 3,0% 3,8% 5,7% 4,9% 3,4% 6,5% 4,4% 4,8% 5,0% 
6 1,1% 1,2% 2,6% 1,0% 0,3% 1,7% 1,4% 1,1% 0,0% 1,2% 0,3% 1,8% 0,6% 0,9% 0,4% 1,4% 1,5% 1,0% 1,4% 
7 3,1% 3,6% 1,5% 4,1% 2,2% 2,1% 4,5% 3,1% 0,0% 2,8% 0,7% 1,9% 2,0% 2,7% 1,1% 3,0% 2,6% 2,7% 2,8% 
8 0,9% 0,0% 4,2% 1,1% 0,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,0% 0,9% 0,3% 0,0% 0,5% 0,7% 0,3% 1,3% 1,0% 0,7% 0,9% 
9 2,7% 2,6% 2,6% 2,2% 0,0% 3,8% 2,6% 2,6% 0,0% 2,5% 2,4% 2,3% 2,1% 3,2% 1,6% 3,9% 6,7% 2,7% 3,0% 
10 37,1% 12,3% 16,1% 16,8% 83,1% 41,6% 28,8% 37,2% 65,1% 39,7% 72,2% 56,5% 39,8% 48,4% 63,5% 36,0% 37,2% 45,5% 43,3% 
11 6,9% 20,4% 8,9% 7,6% 2,4% 8,5% 7,4% 7,4% 2,3% 5,9% 2,0% 5,5% 5,9% 5,0% 4,5% 6,3% 5,1% 4,8% 6,5% 
12 3,6% 23,7% 0,0% 2,6% 0,1% 3,2% 3,1% 3,6% 2,4% 4,4% 0,8% 2,4% 2,5% 2,7% 1,8% 3,6% 4,1% 1,3% 3,9% 
13 4,4% 7,1% 5,3% 1,1% 0,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,2% 11,8% 1,3% 3,0% 12,1% 3,8% 3,7% 3,5% 4,0% 8,4% 4,9% 

Continente 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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O quadro 43 sintetiza as etapas da construção de cenários da procura de trabalho por CAE e 

por região NUT3. Estes cenários constituem, ao mesmo tempo, um instrumento para a 

estimação de necessidades em educação e formação, induzidas pelo emprego dos diversos 

sectores nas diferentes regiões NUT3. 

 

Quadro 48. Metodologia de construção de cenários da procura de trabalho 2020 

1 

Para cada CAE, comparar a soma dos dados regionais NUT3 do SCIE com o total 

reportado pelo INE em 2009; no caso da existência de diferenças entre a soma e 

o total em 2009, calcular o rácio dessa diferença (RD)46. 

2 

Introduzir o vetor de empregos por regiões da CAE K – Atividades financeiras e 

de seguros (omissa na matriz do SCIE de 2009). Esta matriz corrigida de emprego 

por CAE e NUT3 é a base das projeções. 

3 

Aplicar as taxas de crescimento do emprego do estudo “Portugal 2020” por CAE 

e o RD (nos casos referidos) à matriz do emprego CAE por NUT3 corrigida de 

2016 até 2020. 

4 O resultado obtido é o stock de emprego por CAE e NUT3 em 2020. 

5 

Aplicar ao emprego de cada CAE em 2020 a estrutura de níveis de escolaridade 

(ICED_1_2, 3_4 e 5_6) do último quartil de cada CAE em 2009. Obtém-se uma 

matriz de emprego por CAE e por escolaridade em 2020. 

6 
Obtém-se uma matriz dos empregos por CAE (linha) e por níveis de escolaridade 

(coluna) em 2020. 

7 

Para cada nível de escolaridade, aplicar ao vetor de emprego por CAE a estrutura 

de emprego por CAE e por NUT3 de 2020. Obtém-se uma matriz (por cada nível 

de escolaridade) do emprego de cada CAE por região NUT3. 

8 Agregar para cada região NUT3, os empregos por cada nível de escolaridade. 

 

 

                                                           
46 As CAE com diferenças entre o total e a soma dos empregos regionais são : A (agricultura,..), B (I 

extract.,…), H (Transp e Armaz,…) e R (Ativ artísticas,…). 
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IV.3 Projeções da procura de trabalho em 2020 

 

A construção de estimativas das necessidades de pessoal em 2020 por região NUTS3 é feita 

tendo em conta as estimativas de taxa de crescimento médio anual para cada CAE. A base de 

partida dos cálculos é a matriz de emprego por CAE e por região NUT3 do INE em 200947, 

corrigida com a introdução do emprego regional da CAE K – Atividades financeiras e de seguros 

(um setor não coberto pela SCIE). Os dados regionais desta matriz, em alguns casos não 

coincidem com o total reportado pelo INE. Nestes casos, foram calculados um fator – 

proporção do desvio entre a soma dos empregos regionais e o total da referida CAE, 

denominado por rácio do desvio (RD).  

Aplicando as taxas de crescimento de cada CAE aos elementos desta matriz48, obtém-se o 

emprego em 2020 para cada uma das atividades e por cada NUT3. Desta forma, foi construído 

um cenário da procura de trabalho em 2020 por CAE e por região NUT3, combinando os dados 

do INE para 2009 e as projeções do estudo “Portugal 2020”. O quadro 44 apresenta as 

estimativas por CAE e por cluster regional definido. 

 

 

                                                           
47 Os dados do SCIE para 2010 não estavam completos. 

48 As componentes regionais de cada CAE são multiplicadas pelo fator de crescimento, resultante da 

aplicação da taxa de crescimento médio dessa CAE. Nas CAE com os desvios detetados na matriz de 

2009, aplicaram-se aos elementos do vetor o rácio do desvio RD da referida CAE. Uma possível razão 

destas diferenças pode ser ao carácter provisório (ainda não definitivo) das matrizes de emprego 

região/sector do INE (que apresentam diferenças entre a soma dos empregos por região e o total 

constante para o Continente). 
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Quadro 49. Cenário do emprego por CAE e cluster regional em 2020 (Nº) 

Fonte: Cálculos dos autores. 
 

Pessoal ao serviço 

(N.º) das Empresas 

por Localização 

geográfica (NUTS - 

2002) e  Atividade 

económica 

(Subclasse - CAE 

Rev. 3) - 2009

Total Agricultur

a, 

produção 

animal, 

caça, 

floresta e  

pesca

Indústrias 

extrativas

Indústrias 

transforma

doras

Eletricidad

e, gás, 

vapor, 

água 

quente e  

fria e  ar 

frio

Captação, 

tratament

o e  

distribuiçã

o de água; 

saneament

o, gestão 

de 

resíduos e  

despoluiçã

o

Construçã

o

Comércio 

por grosso 

e  a 

retalho; 

reparação 

de veículos 

automóvei

s e  

motociclos

Transporte

s e  

armazena

gem

Alojament

o, 

restauraçã

o e  

similares

Atividades 

de 

informaçã

o e  de 

comunicaç

ão

Atividades 

financeira

s e  de 

seguros

Atividades 

imobiliári

as

Atividades 

de 

consultori

a, 

científicas, 

técnicas e  

similares

Atividades 

administra

tivas e  dos 

serviços de 

apoio

Educação Atividades 

de saúde 

humana e 

apoio  

social

Atividades 

artísticas, 

de 

espetáculo

s, 

desportiva

s e  

recreativas

O utras 

atividades 

de serviços

1 91.567 7.843 1.683 9.689 82 645 13.555 20.858 4.591 7.882 428 1.368 579 3.963 4.660 3.386 6.659 954 2.743

2 544.026 6.752 706 91.897 300 3.813 54.729 132.141 29.535 34.994 10.057 13.264 6.564 32.440 49.864 16.143 39.627 7.871 13.329

3 635.740 7.505 4.506 266.129 415 3.093 93.846 110.737 17.774 25.637 3.061 3.256 6.226 18.829 23.187 13.743 22.901 3.709 11.186

4 73.267 1.811 847 17.430 18 486 13.506 13.956 3.266 4.925 280 935 614 2.480 3.562 2.253 4.696 678 1.526

5 244.214 6.240 2.537 83.209 130 1.198 31.503 49.833 0 13.150 2.396 3.141 2.787 10.272 14.123 6.666 9.749 2.230 5.050

6 40.668 1.193 464 7.294 23 486 6.256 9.294 0 3.506 280 1.449 282 1.904 1.604 1.430 3.370 455 1.379

7 115.403 3.673 267 30.156 187 612 20.520 25.669 0 7.991 529 1.528 985 5.608 4.658 3.077 5.864 1.257 2.824

8 31.529 0 736 8.446 6 281 4.510 7.188 0 2.506 207 0 229 1.481 1.182 1.296 2.219 340 903

9 102.503 2.709 448 16.296 0 1.088 12.040 21.778 0 6.975 1.979 1.917 1.011 6.619 6.427 4.051 14.841 1.287 3.037

10 1.514.509 12.693 2.816 124.283 7.094 11.975 132.697 305.933 133.345 111.803 58.594 46.431 19.359 100.842 261.772 37.069 82.442 21.342 44.019

11 262.862 21.138 1.549 56.312 208 2.449 34.027 61.318 4.798 16.629 1.635 4.522 2.887 10.453 18.421 6.460 11.228 2.233 6.599

12 140.141 24.564 0 18.900 10 922 14.361 29.864 4.939 12.469 610 1.950 1.203 5.648 7.316 3.658 9.164 590 3.973

13 175.672 7.317 935 8.226 61 1.727 28.676 34.933 6.467 33.165 1.065 2.441 5.859 7.826 15.383 3.648 8.978 3.944 5.021

Continente 3.972.101 103.440 17.493 738.266 8.534 28.777 460.227 823.501 204.715 281.633 81.119 82.201 48.585 208.364 412.160 102.882 221.737 46.892 101.589
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Na base destes dados, os sectores com ganhos ou perdas de emprego (comparando 2020 com 

o ponto de partida – dados de 2009) encontram-se identificados no seguinte quadro 45. 

 

Quadro 50. Variação do emprego por CAE (nº) e % do total da variação (2009-2020) 

CAE Continente % 

Total 144 843 3,8% 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 3 415 3,6% 

Indústrias extrativas 1 807 19,7% 

Indústrias transformadoras 76 309 10,8% 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 577 7,1% 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 1 948 6,9% 

Construção -9 093 -2,0% 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 66 385 8,3% 

Transportes e armazenagem 29 998 23,4% 

Alojamento, restauração e similares 22 708 8,3% 

Atividades de informação e de comunicação 11 885 15,5% 

Atividades financeiras e de seguros -14 848 -17,0% 

Atividades imobiliárias -8 777 -17,0% 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares -37 633 -17,0% 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio -8 364 -2,0% 

Educação -2 089 -2,0% 

Atividades de saúde humana e apoio social -4 500 -2,0% 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 4 767 11,3% 

Outras atividades de serviços 10 328 10,6% 

Fonte : Cálculo dos autores. 

 

Os sectores da construção, imobiliárias, atividades de consultoria, atividades administrativas, 

educação e atividades de saúde humana e apoio social49 são as que apresentam perdas de 

emprego no período de projeção. No conjunto, as estimativas apontam para um crescimento 

do emprego, em mais de 145 mil empregos, sobretudo nos sectores das indústrias 

transformadoras, comércio, transportes e armazenagem, alojamento e restauração. Em 

                                                           
49 Contudo, estudos parcelares sobre este sector têm identificado ganhos significativos no emprego 

associado às crescentes necessidades dos idosos dependentes. 
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termos percentuais, os ganhos mais expressivos são os da indústria transformadora, comércio 

por grosso e a retalho, alojamento, restauração e similares. Os sectores com perdas 

significativas são atividades de consultoria, construção, atividades administrativas, atividades 

imobiliárias. 

O quadro 46 apresenta as estimativas da variação média anual da procura de trabalho até 

2020, por níveis de escolaridade, comparando as estimativas do estudo Portugal 2020 com as 

atuais estimativas. 

 

Quadro 51. Variação média anual do emprego por níveis de escolaridade (2009-2020) 

 

 

≤3º EB 
Ens. Sec. 

+ Pós 
Secund. 

Ensino 
Superior 

TOTAL 

Portugal 2020 
(Carneiro et al. 2011) 0,26% 2,06% 0,64% 0,72% 

Novas estimativas 0,52% 0,34% 0,01% 0,34% 

   Fonte: Carneiro et al. (2011) e cálculo dos autores. 

A taxa anual de crescimento do emprego com nível de escolaridade até ao 3º ciclo do EB está 

estimada em 0,52%, acima do exercício considerado em Carneiro et al. (2011). No entanto, o 

crescimento médio estimado para os empregos que requerem o ensino secundário e pós-

secundário cresceria somente 0,34%, muito aquém do exercício de Carneiro et al. (2011). A 

procura de trabalho com ensino superior está estimada como estável no presente exercício, 

sendo, no entanto, muito inferior à da estimativa apresentada no referido estudo. Para o 

conjunto da economia, a taxa de crescimento do emprego estimada é de 0,34% ao ano (0,72% 

em Carneiro et al. 2011). 

Em termos de ganhos de emprego por cluster regional, o quadro 47 apresenta as estimativas 

obtidas na base do cenário descrito acima. 
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Quadro 52. Ganhos de emprego, por cluster regional (2009-2020) 

Cluster Nº % Total 

1 3.277 2,3% 

2 18.840 13,0% 

3 35.838 24,7% 

4 3.041 2,1% 

5 11.159 7,7% 

6 1.224 0,8% 

7 4.377 3,0% 

8 1.412 1,0% 

9 2.465 1,7% 

10 42.844 29,6% 

11 10.351 7,1% 

12 5.235 3,6% 

13 4.767 3,3% 

Continente 144.830 100% 

Fonte : Cálculo dos autores. 

 

Os ganhos de emprego descritos neste cenário estão concentrados nas regiões de Grande 

Lisboa (26,3% do total) – cluster 5 com 29,6% dos ganhos de emprego, Grande Porto (13,2%) – 

do cluster 9 com 18%, Ave (8%) e Tâmega (6,2%), do cluster 11 (14,9% dos ganhos), Península 

de Setúbal (4,9%), Cávado (4,6%) Baixo Vouga (4,4%) e Algarve (3,3%). 

Para o cálculo dos níveis de escolaridade requeridos em 2020, adotamos a hipótese da difusão 

tecnológica e de uma organização económica, em cada CAE, com crescentes necessidades de 

qualificação escolar. Esta hipótese é traduzida, na prática, pela determinação dos níveis de 

escolaridade existentes nas empresas mais produtivas do país em 2009 – em particular, as 

empresas do 4º quartil em termos de vendas por trabalhador (dados dos QP). Aplicando esta 

estrutura de níveis de escolaridade por CAE ao total do emprego de cada CAE em 2020, 

obteve-se a seguinte matriz dos empregos requeridos, por CAE e por níveis de escolaridade 

(Quadro 48). 
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Quadro 53. Emprego e estrutura da escolaridade dos trabalhadores por CAE em 2020 

 
 

CAE 

Nº de empregos por níveis de 
escolaridade 

Estrutura da escolaridade 
dos trabalhadores por 

CAE 

≤3º EB 
Ens. Sec + 

Pós 
Secund. 

E 
Superior 

TOTAL 
≤3º 
EB 

Ens. 
Sec + 
Pós 

Secund. 

E 
Superior 

Agricultura, produção 
animal, caça, floresta e 
pesca 83 113 12 289 8 037 103 439 80,3% 11,9% 7,8% 

Indústrias extrativas 13 112 2 735 1 645 17 492 75,0% 15,6% 9,4% 

Indústrias 
transformadoras 476 589 155 412 106 263 738 264 64,6% 21,1% 14,4% 

Eletricidade, gás, 
vapor, água quente e 
fria e ar frio 4 123 2 232 2 178 8 533 48,3% 26,2% 25,5% 

Captação, tratamento 
e distribuição de água; 
saneamento, gestão 
de resíduos e 
despoluição 14 943 6 496 7 336 28 775 51,9% 22,6% 25,5% 

Construção 292 361 79 239 88 626 460 226 63,5% 17,2% 19,3% 

Comércio por grosso e 
a retalho; reparação 
de veículos 
automóveis e motoc. 461 981 250 255 111 264 823 500 56,1% 30,4% 13,5% 

Transportes e 
armazenagem 80 438 83 685 40 590 204 713 39,3% 40,9% 19,8% 

Alojamento, 
restauração e 
similares 184 749 72 074 24 878 281 701 65,6% 25,6% 8,8% 

Atividades de 
informação e de 
comunicação 12 070 29 302 39 746 81 118 14,9% 36,1% 49,0% 

Atividades financeiras 
e de seguros 8 406 36 665 37 128 82 199 10,2% 44,6% 45,2% 

Atividades imobiliárias 18 919 13 877 15 787 48 583 38,9% 28,6% 32,5% 

Atividades de 
consultoria, científicas, 
técnicas e similares 32 758 57 301 118 303 208 362 15,7% 27,5% 56,8% 

Atividades 112 573 167 654 131 932 412 159 27,3% 40,7% 32,0% 



 

193 
 

193 

Relatório Final 

administrativas e dos 
serviços de apoio 

Educação 24 890 28 854 49 136 102 880 24,2% 28,0% 47,8% 

Atividades de saúde 
humana e apoio social 67 940 46 214 107 582 221 736 30,6% 20,8% 48,5% 

Atividades artísticas, 
de espetáculos, 
desportivas e 
recreativas 18 237 18 356 10 298 46 891 38,9% 39,1% 22,0% 

Outras atividades de 
serviços 30 375 34 358 36 855 101 588 29,9% 33,8% 36,3% 

Total 1 983 565 1 132 616 855 936 3 972 117 49,9% 28,5% 21,5% 

Fonte : Cálculo dos autores. 

 

No caso de se verificar a hipótese de difusão tecnológica e de upgrade organizacional das 

atividades económicas do país, a estrutura de escolaridade dos trabalhadores requerida pelas 

empresas será muito diferente da que existe atualmente. A maior procura de trabalhadores 

mais qualificados (mais escolarizados) só poderá ser satisfeita por políticas de educação e 

formação muito eficazes não só na formação dos fluxos de jovens que estão no sistema 

educativo como também na formação dos adultos menos escolarizados. 

Tendo em conta a distribuição regional do emprego de cada CAE em 2020, foi possível 

reconstruir uma matriz da procura de trabalho, por parte das empresas, por níveis de 

escolaridade e para cada região NUT3. Por exemplo, para os trabalhadores com nível de 

escolaridade até ao 3º ciclo do EB, recorreu-se à 2ª coluna da matriz anterior e, para cada CAE, 

multiplicou-se o valor respetivo pelo peso de cada região NUT3 nessa CAE. Desta forma, 

obteve-se um vetor de emprego (até ao 3º ciclo do EB) dessa CAE pelas regiões NUT3. Da 

mesma forma foram calculados os empregos com escolaridade ao nível do secundário e pós-

secundário (coluna 3) e do ensino superior (coluna 4). Agregando estes vetores por cluster 

(com as respetivas regiões NUT3), obtivemos os dados do quadro 49.  
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Quadro 54. Emprego e estrutura da escolaridade dos trabalhadores por Cluster em 2020 

 
 

Cluster 

Nº de empregos por níveis de escolaridade 
Estrutura da escolaridade dos 

trabalhadores por NUTS3 

≤3º EB 
Ens. Sec + 

Pós 
Secund. 

E 
Superior 

Total ≤3º EB 
Ens. Sec 

+ Pós 
Secund. 

E 
Superior 

1 47.838 23.506 20.174 91.518 52,3% 25,7% 22,0% 

2 258.077 152.800 133.131 544.008 47,4% 28,1% 24,5% 

3 356.152 154.838 124.647 635.637 56,0% 24,4% 19,6% 

4 38.958 18.501 15.781 73.240 53,2% 25,3% 21,5% 

5 132.107 60.992 51.069 244.168 54,1% 25,0% 20,9% 

6 20.755 10.400 9.464 40.619 51,1% 25,6% 23,3% 

7 62.332 28.492 24.517 115.341 54,0% 24,7% 21,3% 

8 16.753 7.838 6.897 31.488 53,2% 24,9% 21,9% 

9 48.648 26.589 27.244 102.481 47,5% 25,9% 26,6% 

10 647.873 464.026 402.568 1.514.467 42,8% 30,6% 26,6% 

11 141.006 66.960 54.832 262.798 53,7% 25,5% 20,9% 

12 77.142 34.306 28.603 140.051 55,1% 24,5% 20,4% 

13 89.709 47.521 38.424 175.654 51,1% 27,1% 21,9% 

Continente 1.937.350 1.096.769 937.351 3.971.470 48,8% 27,6% 23,6% 

Fonte : Cálculo dos autores. 
Nota: No conjunto, os dados apresentam ligeiras diferenças relativamente aos dados do 
emprego por CAE (Quadro 48), resultantes das multiplicações por valores fracionários. Para o 
total, a diferença é 32 num total de 3,9 milhões. 
 

O aumento de empregos associados a níveis de escolaridade secundária, pós-secundária e 

superior é considerável. A Grande Lisboa, o Baixo Mondego e a Península de Setúbal 

apresentam as regiões com peso mais elevado dos empregos que requerem o ensino 

secundário ou superior. Alentejo Litoral, Tâmega, Entre Douro e Vouga e Ave constituem as 

regiões com peso mais baixo destes empregos. 

O quadro 50 compara as distribuições do emprego por níveis de escolaridade em 2009 e a 

projeção para 2020. 
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Quadro 55. Distribuição do emprego por nível de escolaridade – 2009 e 2020 

 
≤3º EB 

Ens. Sec. + Pós 
Secund. 

E Superior 

2009 62,7% 22,2% 15,1% 

2020 49,9% 28,5% 21,5% 

Fonte : GEP, QP, 2009 e cálculo dos autores. 

Em termos globais, a concretização da hipótese de difusão tecnológica nas atividades 

económicas deverá traduzir-se por um forte impulso no aumento do emprego com níveis de 

escolaridade mais elevados, em particular, nos empregos que requerem formação ao nível 

ensino superior. 
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CAPITULO V – Observatório das qualificações regionais 
 

O presente estudo beneficiou e apostou metodologicamente na identificação, conceção e 

aplicação de uma abordagem de recolha e tratamento de informação a partir de uma 

diversidade de métodos complementares. As fontes de informação secundárias mobilizadas 

para a identificação das necessidades de qualificação regionais e para a construção dos 

retratos territoriais, permitiram um constructo interessante no que se refere à análise 

retrospetiva e à cenarização da oferta e da procura de qualificações no sistema formativo, 

conforme é possível atestar noutros capítulos deste relatório. Porém, o desafio a que se 

propôs o presente estudo valoriza, paralelamente, a análise do sistema de oferta e a procura 

de qualificações no mercado de trabalho.  

As práticas de identificação e diagnóstico das necessidades de qualificação regionais em 

Portugal têm privilegiado uma abordagem de natureza qualitativa, sendo, no panorama atual, 

de difícil aferição, as necessidades de qualificação das entidades empregadoras, do ponto de 

vista quantitativo e, sobretudo, de difícil correspondência com aquilo que é a estruturação da 

oferta formativa, nomeadamente de baixas e médias qualificações. 

Ora, assim sendo, a adoção de práticas de regulação da oferta de cursos qualificantes 

disponibilizados pelo sistema de educação e formação alinhados com as necessidades do 

mercado de trabalho remete para a criação de medidas e instrumentos orientados pelo 

objetivo de aperfeiçoar a relação entre oferta e procura de qualificações.  

Considerando que os objetivos do presente trabalho se alicerçam no apoio à organização e 

funcionamento de um dispositivo de antecipação de necessidades de qualificação e de 

regulação da oferta de dupla certificação, crê-se que o aprofundamento metodológico na 

criação de instrumentos com potencial de aferição quantitativa das necessidades de 

qualificação regional, acrescentam valor àquilo que são as práticas atuais. 

Como tal, partindo daquilo que é a oferta formativa de nível 4 e 5 em Portugal estruturada por 

setores de atividade económica, no Catálogo Nacional de Qualificações, foi concebido um 

instrumento de apoio à inquirição dos responsáveis de recursos humanos das empresas 

nacionais.  

O objetivo do inquérito é recolher informação quanto às tendências de evolução dos postos de 

trabalho para Técnicos Intermédios, ou seja, aqueles cujo perfil exige uma qualificação 

profissional que no âmbito das ofertas do sistema de educação e formação correspondem, 

atualmente, aos cursos de nível secundário.  
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Na sequência da caracterização geral da empresa, o inquérito concebido foi organizado em 

dois grupos de questões:  

 Tendências do emprego de Técnicos Intermédios nos próximos 2 anos: estimativas 

quantitativas de contratação e despedimento de técnicos, para os empregos e níveis 

de qualificação associados ao setor que corresponde à atividade principal da empresa; 

 Necessidades de qualificação dos Técnicos Intermédios nos próximos 2 anos: 

identificação dos problemas de qualificação (soft e hard skills) mais relevantes dos 

Técnicos Intermédios que trabalham atualmente na empresa. 

 

A recolha de informação foi estruturada de forma a obter inputs regionalizáveis permitindo 

assegurar um contributo para a identificação das necessidades de qualificações numa 

dimensão territorializável. 

A aplicação do inquérito cruzou-se com uma lógica de conceção de um Observatório das 

Necessidades de Qualificações dos Técnicos Intermédios. Para tal iniciou-se a construção de 

um painel de profissionais que, pela sua posição e experiência no domínio da gestão de 

recursos humanos, estão em condições de dar um contributo relevante nesta matéria.  

Após o pré-teste do instrumento de inquirição, executou-se um primeiro ensaio de aplicação 

do mesmo, através de uma plataforma on-line, a uma amostra de profissionais no domínio da 

gestão de recursos humanos de médias e grandes empresas nacionais, que acabou por ter 

uma baixa taxa de resposta que não ultrapassou os 4% da amostra inicial.  
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Dado que o presente estudo não possuía como propósito recolher e tratar os dados referentes 

ao levantamento de informação primária recolhida no âmbito do referido Observatório das 

Necessidades de Qualificações dos Técnicos Intermédios mas sim analisar o dispositivo de 

diagnóstico das necessidades de qualificações atualmente existente, recomendando e 

sugerindo mecanismos de suporte à calibração do exercício, não estavam reunidas as 

condições para proceder ao reforço do processo de inquirição no âmbito do estudo.  

No entanto, o instrumento de inquirição construído e pré-testado procura responder, por um 

lado, às lacunas identificadas nomeadamente à necessidade de envolver as empresas no 

processo de diagnóstico, promovendo uma reflexão sobre este assunto, e, por outro lado, de 

assegurar que a recolha de informação é articulável de forma eficaz com aquilo que é a 

estrutura da oferta atualmente disponível em Portugal (regulada pelo Catálogo Nacional de 

Qualificações) ou não o sendo, que contribui para a revisão do quadro da mesma.  

O Observatório das Necessidades de Qualificações dos Técnicos Intermédios foi divulgado 

apenas através dos meios de comunicação externa usualmente utilizados pela Quaternaire 

Portugal (newsletter, redes sociais, site) e do próprio microsite do projeto [http://avaliacao-

regional-qualificacoes.quaternaire.pt/], lançando, inclusive, o convite à participação de outros 

profissionais que não integram a base de contatos inicial. 

Esta terá sido uma das razões explicativas da baixa adesão das empresas à participação na 

iniciativa, sendo que foram apenas duas as que não constavam da base de contactos iniciais e 

que se inscreveram por iniciativa própria. Um maior investimento e maturação na divulgação 

da iniciativa trariam, expectavelmente, uma maior adesão por parte das empresas.  

Aquelas que iniciaram o preenchimento do inquérito, completaram-no até ao final, não 

demonstrando dificuldades específicas de maior, nem expondo dúvidas no conteúdo ou forma 

de preenchimento. No entanto, considera-se que o instrumento poderia ser melhorado 

introduzindo uma súmula da caracterização de cada qualificação que é dada como opção de 

resposta, conforme o constante no CNQ, de modo a tornar-se mais compreensível. 

A partir das respostas obtidas, é importante reter que: 

 ocorreu uma grande dispersão de respostas pelos setores de atividade económica 

considerados50. Os setores mais representados foram a Metalurgia e metalomecânica; 

                                                           
50 Agricultura, Produção Agrícola e Animal, Silvicultura e Caça, Pescas, Indústrias Alimentares, 

Floricultura e Jardinagem; Artesanato e Ourivesaria; Audiovisuais, Media, Cultura, Património, Produção 

de Conteúdos e Biblioteconomia; Comércio e Marketing; Construção Civil, Engenharia civil e Urbanismo; 

Construção e Reparação de Veículos a Motor, Transportes e Logística; Eletricidade, Energia e Proteção do 

Ambiente; Indústrias Químicas, Cerâmica, Vidro e outras; Informática, Eletrónica e Telecomunicações; 
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Eletricidade, energia e proteção do ambiente; e Construção e reparação de veículos a 

motor, transportes e logística; 

 as grandes empresas (com 250 ou mais trabalhadores) representaram mais de 40% 

dos respondentes. 

Estas constatações demonstram que, não só o exercício desperta interesse e é tomado como 

relevante de forma transversal pelas empresas com diferentes características, como as 

grandes empresas nacionais valorizam-no suficientemente para colaborar na realização de um 

exercício desta natureza. 

  

                                                                                                                                                                          
Madeiras, Mobiliário e Cortiça; Metalurgia e Metalomecânica; Moda e Industria do Têxtil, Vestuário, 

Calçado e Couro; Qualidade e Segurança e Higiene no Trabalho; Saúde, Serviços à Comunidade e 

Serviços de Apoio a Crianças e Jovens; Serviços às Empresas, Finanças, Banca e Seguros, Contabilidade 

Fiscalidade, Gestão e Administração, Secretariado; Serviços Pessoais e Cuidados de Beleza; Turismo e 

Lazer, Hotelaria e Restauração. 
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CAPITULO VI – Conclusões 
 

Neste capítulo procuramos resumir as principais linhas de conclusão retiradas do trabalho 

desenvolvido que, contudo, não esgotam o conjunto de deduções analíticas que o vasto 

material produzido permite apresentar ao longo dos diferentes capítulos que o compõem. 

Assim, neste passo puxam-se por alguns elementos de síntese mais fortes que procuram 

possibilitar uma visão de conjunto do percurso de estudo e reflexão realizado e poderão, 

inclusive, constituir guias de leitura para permitir uma consulta mais dirigida do relatório em 

função dos domínios de aprofundamento que suscitem maior interesse. 

Neste preâmbulo introdutório da apresentação das conclusões do trabalho, importa recolocar 

em perspetiva que os dois grandes objetivos que guiaram a abordagem seguida foram 

contribuir para apoiar o desenvolvimento de um modelo integrado de antecipação de 

necessidades de qualificação e diagnosticar dinâmicas de procura de qualificações de nível 

intermédio numa perspetiva regional. Tal desiderato exige uma diversidade de opções 

metodológicas e de perspetivas analíticas que não deixaram de representar um permanente 

desafio para o desenvolvimento do estudo. No domínio do apoio à consolidação do modelo de 

antecipação de necessidades, importou explorar práticas existentes, acrescentar novos 

referenciais de ação, explorar abordagens metodológicas. No domínio do diagnóstico, investiu-

se na recolha, tratamento e leitura de dados qualitativos e quantitativos que permitam 

expressar as margens de ajustamento existente entre oferta e procura de qualificações. 

Naturalmente, a combinação dos dois trilhos metodológicos surge como condição necessária, 

mas nem sempre plenamente conseguida, ao cumprimento dos dois grande objetivos visados. 

A determinação da procura de qualificações foi entendida como resultando da combinação de 

duas correntes: a que resulta da procura de níveis mais elevados de escolaridade por parte dos 

indivíduos, resultado, também, da prioridade dada pela sociedade a este investimento e a que 

resulta da ótica de ajustamento no mercado de trabalho em que trabalhadores e empresas 

procuram “casamentos virtuosos”. Embora se articulem e complementem, estas duas derivas 

de procura não coincidem plenamente nos eixos de ajustamento e colocam solicitações difíceis 

de conciliar mas a que os sistemas de educação e formação profissional procuram dar 

resposta. Nesta perspetiva, o estudo procura situar o contributo destas duas dinâmicas na 

formação da procura de qualificações no plano regional. Para além da ótica de fluxos que 

decorre da perspetiva de recrutamento para determinados postos de trabalho, o espaço de 

diagnóstico deve abranger o perfil das qualificações em matéria de competências requeridas. 

Os dados consultados no que se refere às dinâmicas do mercado de trabalho, evidenciando 

desencontros imediatos nas qualificações produzidas e contratadas e desalinhamentos 
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estratégicos de médio prazo, sugerem a utilidade de na dinâmica de planeamento serem 

consagrados ambos os planos da relação, ou seja, o que procura conciliar os fluxos gerados no 

mercado de trabalho e o que procura apoiar e orientar a construção de uma agenda de 

competitividade regional de médio prazo. Um e outro refletem impulsos que podem ser 

diferenciados e que requerem estratégias próprias de projeção e das necessidades de 

qualificação.  

A análise das práticas de regulação ao nível do mercado de trabalho reflete um modelo de 

regulação que assenta numa ótica de concertação de base local que, com sucesso diferenciado 

em função do dinamismo dos operadores e do tecido institucional associado à constituição da 

oferta de educação e formação, procura responder à relação mais imediatista geradas pelos 

fluxos de contratação e despedimento no mercado de trabalho mas muito limitadamente 

responde às exigência de uma ótica de planeamento mais articulada com a agenda económica.  

O atual modelo de regulação beneficiaria com a incorporação de elementos de diagnóstico 

mais compreensivos e sistemáticos que, sobretudo, possibilitassem a identificação de perfis 

regionais de procura associados a agendas regionais para a competitividade. Nesse sentido, 

importaria aprofundar: a incorporação de abordagens modelizadas e sistemáticas dos perfis 

regionais em matéria de atividade económica, mercado de trabalho e oferta de educação e 

formação; a introdução de metodologias de análise qualitativas que permitam identificar e 

trabalhar dinâmicas específicas que podem assumir expressão particular e liderar a procura de 

qualificações, a adoção de instrumentos regulares de aferição das necessidades por parte do 

tecido empresarial que sob a forma de painel possibilitem um monitorização constante de 

dinâmicas de procura de qualificações no curto e médio prazo. A valorização das abordagens 

qualitativas e da consulta regular às empresas reveste-se de fundamental importância para 

aprofundar a capacidade de diagnóstico ao nível do perfil de competências requeridas que 

constitui uma das fragilidades evidenciadas pelo modelo de antecipação de necessidades de 

qualificação. Ao mesmo tempo, o trabalho confirmou, também, a importância de garantir um 

forte investimento institucional na operacionalização de instrumentos de recolha junto das 

empresas. 

Apesar das limitações identificadas, os desenvolvimentos alcançados nos últimos anos em 

matéria de regulação da rede sugerem que o modelo de base local em que assenta a formação 

da oferta de qualificações de nível intermédio é capaz de incluir uma maior valorização da 

ótica de planeamento e, através de estratégias de partilha de informação e orientação, 

incorporar um maior conteúdo estratégico no critério da decisão. Os exemplos registados de 

recomposição da oferta de nível 4 são, a este título, úteis referências relativamente às 

margens de progressão do modelo de regulação da oferta de educação e formação. 
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A leitura regional da atividade económica e do mercado de trabalho entre 1999 e 2000, 

correspondendo aos dados mais atualizados que no tempo de desenvolvimento da análise foi 

possível mobilizar, sublinha: 

 A dinâmica, amplamente transversal aos clusters considerados, de terciarização da 

atividade económica suportada no aprofundamento da prestação de serviços na saúde 

e educação, na administração pública e nos serviços imobiliários e de apoio às 

empresas; 

 A descontinuidade de focos de dinamismo económico em subsetores industriais e 

agrícolas, especificando o contexto regional em que estes emergem e, nessa medida, 

requerendo uma maior descriminação regional da oferta de educação e formação; 

 O nível mediano de progressão em matéria de qualificação do emprego, continuando a 

prevalecer o emprego em setores pouco intensivos em tecnologia e em conhecimento. 

É no segmento dos serviços intensivos em conhecimento não especificados que se 

registam os progressos mais acentuados em matéria de qualificação do emprego. 

 

A análise da oferta de educação e formação coloca em evidência uma significativa 

concentração do número de formandos nas áreas das ciências informáticas, audiovisual e 

produção dos media, hotelaria, restauração e turismo e da eletricidade e energia. A 

distribuição dos formandos por áreas apresenta um perfil relativamente comum aos diferentes 

territórios e evidencia uma baixa intensidade na descriminação das especificidades regionais. 

Apesar disso, os dados analisados permitem captar exemplos de alguma sensibilidade da 

oferta ao perfil económico dos territórios, refletindo, em grande medida, a influência dos 

mecanismos locais de concertação da oferta. As áreas da Hotelaria, Restauração e Turismo, da 

Eletricidade e Energia, do Trabalho Social e Orientação e da Metalurgia e Metalomecânica são 

aquelas que explicitam uma maior modelação no ajustamento regional, correspondendo a 

áreas mais dinâmicas no contexto dos mercados regionais de emprego.  

O afunilamento de uma parte significativa da oferta num reduzido número de áreas de 

educação e formação terá na estrutura de recursos ao dispor dos operadores de educação e 

formação e nas motivações da procura duas determinantes com peso. Nesta ótica, o esforço 

de aperfeiçoamento dos mecanismos de antecipação das necessidades de qualificação e de 

regulação da oferta não pode deixar associar intervenções ao nível da capacitação institucional 

da rede de operadores e formadores e ao nível dos dispositivos de orientação escolar e 

profissional. 
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O código 3 da CNP (Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio) capta alguns dos domínios de 

exercício profissional que apresentam maiores taxas de crescimento ao nível do emprego no 

período analisado enquanto alguns dos domínios referenciados aos grandes grupos do pessoal 

administrativo e similares e dos serviços e vendedores concentram os principais volumes ao 

nível da criação de emprego. A par destes, o grupo profissional Operários, Artífices e 

Trabalhadores Similares, que abrange alguns dos domínios de exercício contemplados na 

oferta de nível 4 conjuga áreas de significativo recuo do emprego com áreas em que se 

verificou um aumento do volume do emprego de que são exemplo as áreas da transformação 

alimentar e da metalurgia e metalomecânica. 

Refletindo a dinâmica de terciarização verificada ao nível da atividade económica, este perfil 

de evolução do emprego não tem plena coincidência com o tipo de qualificações que 

estruturam o perfil da oferta de educação e formação. Essa articulação acontece em algumas 

áreas dos serviços menos intensivas em conhecimento, como são os casos do comércio e da 

restauração, mas não tem a mesma correspondência nos serviços mais intensivos em 

conhecimento. Neste caso, o mercado de emprego privilegiou os serviços de saúde, educação 

e a administração pública enquanto a oferta se concentrou em qualificações orientadas para 

os serviços às empresas. Por outro lado, ao nível das áreas e profissionais industriais, 

verificamos que existem domínios de atividade que apresentando algum dinamismo ao nível 

do emprego, tendo contudo um relevo superior ao consagrado no senso comum, não estão 

totalmente preenchidas em matéria de volume e áreas de formação.  

Assim, podemos falar de alguma descoincidência nos perfis de terciarização que 

caracterizaram a evolução da atividade económica e da oferta de educação e formação ao 

longo da primeira década do século. A recente evolução da atividade económica e, sobretudo, 

as linhas de aposta que pretendem constituir o seu referencial de relançamento, encerram, 

porém, um desafio novo ao sistema de educação e formação que, um tanto paradoxalmente, 

poderá tirar partido do desalinhamento evidenciado. Assim, o foco na industrialização exigirá 

uma maior capacidade de diversificação e adequação regional da oferta, atribuindo maior peso 

a cursos relacionados com os segmentos dinâmicos desse movimento de redinamização 

económica. Ao mesmo tempo, é expectável que se dinamize mais o segmento de serviços às 

empresas que poderá beneficiar um melhor aproveitamento da oferta instalada ao nível da 

gestão, administração e marketing.  

O exercício de cenarização da procura de educação e formação situa com clareza as exigências 

que se colocam ao sistema em resultado do crescimento potencial da procura. A este nível, a 

análise distingue dois grandes grupos: os jovens e os adultos. A pressão de procura de 

educação e formação suscetível de ser gerada por cada um deles no horizonte 2020 é 

http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP3.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP7.pdf
http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Documents/CAP7.pdf
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amplamente evidenciado no estudo. No caso dos jovens, importará desatacar a distância que 

ainda existe às metas associadas à agenda 2020 em matéria de redução do abandono escolar e 

das taxas de escolarização. A estimativa feita para o grupo de jovens que não se encontram 

nem na escola nem a trabalhar (NEET, de acordo com a nomenclatura consagrada a nível 

europeia) é bem significativa do que está em causa. Com efeito, de acordo com as simulações 

realizadas, a população-alvo potencial, mesmo assumindo uma progressão muito significativa 

na taxa de escolarização, situa entre 125 e 158 mil os jovens que em 2020 terão entre 15 e 24 

e, não tendo completado o ensino secundário, se encontram a estudar. Esse valor é 

equivalente ao número de jovens que frequentam neste momento as ofertas qualificantes. 

O exercício de cenarização realizado projetou, ainda, a população alvo das ofertas de dupla 

certificação no horizonte 2015 e 2020 tendo em conta duas metas consideradas para a 

representatividade desta oferta – 35% em 2015 e 50% em 2020 - e as estimativas para a 

população estudantil no grupo 15 – 24. Neste caso, os valores apurados estimam um 

população-alvo das ofertas de dupla certificação de 220 alunos em 2015 e 317 mil em 2020. 

Estes números dão bem expressão do desafio que ainda encerra a escolarização da população 

jovem e como ele pode interpelar o sistema de educação e formação. 

A cenarização da distribuição regional desta procura potencial ao nível dos jovens e da 

representatividade da oferta existente nos clusters considerados coloca em evidência 

significativos desvios. Com efeito, a cenarização apresentada acentua uma sub-representação 

da oferta nas grandes áreas urbanas no litoral, nomeadamente nos grandes aglomerados 

metropolitanos, e uma sobre representação da oferta em alguns clusters da região centro, 

Alentejo e Algarve. Este indicador faz atribuir grande importância a uma ótica mais planeada 

na constituição da rede em função das dinâmicas demográficas e sugere necessidades de 

reafectação do financiamento e de recursos. 

Embora um dos resultados evidenciado pelo trabalho realizado seja, precisamente, a 

dificuldade de ativação da população adulta, a estimativa da população entre 25 e 64 anos 

sem o ensino básico em 2015, 3,5 milhões de pessoas, situa um patamar de necessidade em 

matéria de investimento em qualificações que continuará a representar o desafio maior que se 

coloca ao sistema de educação e formação. 

A estimativa de variação do emprego realizada a partir das projeções de trabalho por CAE para 

2020, acentuam a leitura deduzida a partir da análise das dinâmicas territoriais de oferta e 

procura de formação. Com efeito, a cenarização coloca em evidência uma dinâmica de 

crescimento do emprego nos setores industriais, nos serviços de apoio às empresas, 

nomeadamente transportes e serviços de informação e comunicação, no comércio e no 

alojamento e restauração. Por contraponto, estima-se uma quebra da representatividade do 
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emprego no serviços ligados às atividade financeiras, imobiliária e consultoria bem como, 

embora menos acentuadamente, nos serviços de saúde, educação e administração pública que 

tiveram um comportamento oposto entre 1999 e 2000. Estes dados acentuam a pressão que 

se coloca ao nível da regulação da oferta no sentido de procurar assegurar um alinhamento 

mais consistente da oferta de educação e formação com dinâmicas de evolução da economia.  

À semelhança das projeções feitas para a distribuição regional da população alvo jovem, os 

cenários de evolução do emprego colocam em evidência uma ainda mais expressiva 

concentração dos ganhos e da concentração do emprego. Com efeito, os clusters do Grande 

Porto, do Cávado, Entre Douro e Vouga, Ave e Tâmega e Grande Lisboa e Península de Setúbal 

concentram mais de dois terços dos ganhos de emprego projetados para 2020. Se somarmos 

os ganhos projetados para os clusters do Baixo Vouga e Pinhal Litoral (Cluster 5) e do Oeste, 

Médio Tejo e Lezíria (cluster 11) os ganhos de emprego projetados passam a estar 

representados acima de 80%. Combinada com a leitura anterior relativa à dinâmica 

demográfica, este dado reforça a perspetiva da necessidade de promover uma gradual 

reordenação da capacidade instalada da rede de oferta de educação e formação. 
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ANEXO 1. Clusters regionais definidos 
 

Cluster 1: Alto Trás-os-Montes e Douro 

Cluster 2: Grande Porto 

Cluster 3: Cávado, Entre Douro e Vouga, Ave e Tâmega 

Cluster 4: Minho Lima 

Cluster 5: Baixo Vouga e Pinhal Litoral 

Cluster 6: Beira Interior Norte e a Beira Interior Sul 

Cluster 7: Pinhal Interior Sul, Pinhal Interior Norte e Dão Lafões 

Cluster 8: Cova da Beira, Serra da Estrela  

Cluster 9: Baixo Mondego 

Cluster 10: Grande Lisboa e à Península de Setúbal 

Cluster 11: Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo 

Cluster 12: Alto Alentejo, Alentejo Litoral, Alentejo Central e Baixo Alentejo 

Cluster 13: Algarve 

 
  



 

208 

Relatório Final 

ANEXO 2. Informação completar ao Capítulo III, por NUT3 
 

População residente por local de residência (à data dos Censos 2011) e nível de escolaridade 
por NUT3 

 

2011 
Estrutura 

(%) 
≤ ao 3º Ciclo 

do Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário + p. 

Sec 

Ensino 
Superior 

111 - MINHO-LIMA  2,4% 79,1% 12,4% 8,6% 

112 - CÁVADO  4,1% 76,0% 13,0% 10,9% 

113 - AVE  5,1% 80,6% 11,7% 7,7% 

114 - GRANDE PORTO  12,8% 71,0% 14,6% 14,4% 

115 - TÂMEGA  5,5% 85,0% 9,6% 5,3% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  2,7% 79,7% 11,9% 8,4% 

117 - DOURO  2,0% 79,2% 11,6% 9,1% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  2,0% 79,1% 11,5% 9,5% 

150 - ALGARVE 4,5% 72,7% 16,8% 10,5% 

16A - COVA DA BEIRA 0,9% 76,9% 13,0% 10,1% 

16B - OESTE 3,6% 77,2% 13,9% 8,8% 

16C - MÉDIO TEJO 2,2% 75,9% 14,3% 9,8% 

161 - BAIXO VOUGA 3,9% 75,8% 12,9% 11,4% 

162 - BAIXO MONDEGO 3,3% 69,5% 14,4% 16,1% 

163 - PINHAL LITORAL 2,6% 75,3% 14,4% 10,3% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE 1,3% 81,8% 11,8% 6,4% 

165 - DÃO-LAFÕES 2,8% 78,1% 12,1% 9,8% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 0,4% 83,4% 11,0% 5,6% 

167 - SERRA DA ESTRELA 0,4% 81,4% 10,8% 7,8% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 1,0% 78,3% 11,9% 9,8% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 0,7% 75,3% 13,7% 11,0% 

171 - GRANDE LISBOA 20,3% 64,0% 17,5% 18,5% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 7,8% 70,7% 17,1% 12,2% 

181 - ALENTEJO LITORAL 1,0% 78,1% 14,3% 7,7% 

182 - ALTO ALENTEJO 1,2% 79,1% 12,4% 8,5% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 1,7% 75,8% 14,2% 10,0% 

184 - BAIXO ALENTEJO 1,3% 79,0% 12,5% 8,6% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 2,5% 77,0% 13,8% 9,1% 

Total 100% 73,5% 14,4% 12,1% 

Fonte: INE, Censos, 2011. 
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Projeções demográficas 2015 e 2020, grupos etários 0-14 e 15-24 anos 

 2015 2020 

0-14 15-24 0-14 15-24 

Portugal 1.583.394 1.128.310 1.495.338 1.145.158 

Continente 1.497.242 1.067.015 1.411.857 1.085.992 

Minho-Lima 35.350 24.048 33.284 24.183 

Cávado 66.571 50.132 62.894 48.886 

Ave 82.618 63.087 78.072 61.046 

Grande Porto 189.681 136.874 173.944 139.272 

Tâmega 91.784 75.954 88.600 70.502 

Entre Douro e Vouga 42.702 32.367 40.072 31.679 

Douro 30.689 21.748 29.682 21.117 

Alto Trás-os-Montes 28.255 18.502 27.541 18.322 

Baixo Vouga 55.383 42.728 51.399 41.875 

Baixo Mondego 46.053 31.113 41.790 32.690 

Pinhal Litoral 35.201 27.357 32.785 26.756 

Pinhal Interior Norte 16.944 13.162 15.933 12.742 

Dão-Lafões 38.822 29.124 37.222 27.957 

Pinhal Interior Sul 4.627 3.433 4.531 3.209 

Serra da Estrela 6.020 4.198 5.796 4.066 

Beira Interior Norte 13.898 9.775 13.298 9.602 

Beira Interior Sul 8.896 6.017 8.211 6.202 

Cova da Beira 11.788 8.329 11.052 8.341 

Oeste 62.876 45.414 60.962 46.256 

Médio Tejo 34.149 24.043 33.483 24.494 

Grande Lisboa 313.194 207.516 293.865 224.941 

Península de Setúbal 119.687 81.167 113.518 86.882 

Alentejo Litoral 11.105 7.505 10.202 7.412 

Alto Alentejo 13.708 9.877 12.553 9.538 

Alentejo Central 20.277 14.424 18.279 14.288 

Baixo Alentejo 14.999 10.678 13.781 10.400 

Lezíria do Tejo 36.601 25.039 35.186 26.399 

Algarve 65.364 43.404 63.922 46.935 

Fonte: INE, Projeções demográficas. 
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Projeções da População alvo – jovens 15-24 anos, NEET  

 
Un: mil 

2015 2020 

Cen A Cen B Cen A Cen B 

Continente 126,2 193,7 125,3 157,7 

Minho-Lima 2,4 3,9 2,3 3,1 

Cávado 5,0 8,2 4,7 6,2 

Ave 6,3 10,3 5,9 7,7 

Grande Porto 13,7 22,3 13,5 17,6 

Tâmega 7,6 12,4 6,8 8,9 

Entre Douro e Vouga 3,2 5,3 3,1 4,0 

Douro 2,2 3,5 2,0 2,7 

Alto Trás-os-Montes 1,9 3,0 1,8 2,3 

Baixo Vouga 5,7 8,4 5,5 6,7 

Baixo Mondego 4,1 6,1 4,3 5,2 

Pinhal Litoral 3,6 5,4 3,5 4,3 

Pinhal Interior Norte 1,8 2,6 1,7 2,0 

Dão-Lafões 3,9 5,7 3,6 4,5 

Pinhal Interior Sul 0,5 0,7 0,4 0,5 

Serra da Estrela 0,6 0,8 0,5 0,7 

Beira Interior Norte 1,3 1,9 1,3 1,5 

Beira Interior Sul 0,8 1,2 0,8 1,0 

Cova da Beira 1,1 1,6 1,1 1,3 

Oeste 6,1 8,9 6,0 7,4 

Médio Tejo 3,2 4,7 3,2 3,9 

Grande Lisboa 25,6 39,0 27,2 34,0 

Península de Setúbal 10,0 15,2 10,5 13,1 

Alentejo Litoral 1,1 1,6 1,1 1,3 

Alto Alentejo 1,5 2,1 1,4 1,7 

Alentejo Central 2,1 3,1 2,1 2,5 

Baixo Alentejo 1,6 2,3 1,5 1,8 

Lezíria do Tejo 3,7 5,3 3,8 4,6 

Algarve 5,6 8,4 5,9 7,4 
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População adulta nas regiões NUT3 - escolaridade até ao 3º ciclo do EB (2011) 

2011 

25 - 64 anos 25 - 64 anos 

N.º  % do total N.º com 
um ciclo 

do EB 

% Nº ≤ ao 3º 
Ciclo do EB 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

PT: Portugal 5.820.794 55,1% 3.538.445  3.781.785  

1: Continente 5.535.141 55,1% 3.350.137 100,0% 3.571.932 100,0% 

111: Minho-Lima 129.814 53,0% 84.468 2,5% 90.170 2,5% 

112: Cávado 232.570 56,7% 151.330 4,5% 161.546 4,5% 

113: Ave 293.792 57,4% 191.166 5,7% 204.071 5,7% 

114: Grande Porto 741.153 57,6% 482.258 14,4% 514.814 14,4% 

115: Tâmega 305.257 55,5% 198.626 5,9% 212.035 5,9% 

116: Entre Douro e Vouga 156.593 57,0% 101.892 3,0% 108.771 3,0% 

117: Douro 108.571 52,7% 70.645 2,1% 75.414 2,1% 

118: Alto Trás-os-Montes 104.339 51,1% 67.891 2,0% 72.475 2,0% 

161: Baixo Vouga 217.104 55,5% 138.448 4,1% 147.614 4,1% 

162: Baixo Mondego 183.266 55,1% 116.869 3,5% 124.606 3,5% 

163: Pinhal Litoral 142.925 54,8% 91.144 2,7% 97.178 2,7% 

164: Pinhal Interior Norte 67.051 51,0% 42.758 1,3% 45.589 1,3% 

165: Dão-Lafões 144.628 52,2% 92.230 2,8% 98.335 2,8% 

166: Pinhal Interior Sul 19.121 47,0% 12.193 0,4% 13.000 0,4% 

167: Serra da Estrela 21.988 50,3% 14.021 0,4% 14.950 0,4% 

168: Beira Interior Norte 52.389 50,2% 33.408 1,0% 35.620 1,0% 

169: Beira Interior Sul 38.046 50,7% 24.262 0,7% 25.868 0,7% 

16A: Cova da Beira 46.392 52,8% 29.584 0,9% 31.543 0,9% 

16B: Oeste 196.829 54,3% 125.518 3,7% 133.828 3,7% 

16C: Médio Tejo 115.197 52,2% 73.461 2,2% 78.325 2,2% 

171: Grande Lisboa 1.136.938 55,7% 582.813 17,4% 622.045 17,4% 

172: Península de Setúbal 434.182 55,7% 222.568 6,6% 237.551 6,7% 

181: Alentejo Litoral 52.678 53,8% 33.435 1,0% 35.476 1,0% 

182: Alto Alentejo 59.431 50,2% 37.721 1,1% 40.024 1,1% 

183: Alentejo Central 87.133 52,2% 55.304 1,7% 58.680 1,6% 

184: Baixo Alentejo 65.131 51,4% 41.339 1,2% 43.862 1,2% 

185: Lezíria do Tejo 132.509 53,6% 84.105 2,5% 89.238 2,5% 

15: Algarve 250.114 55,5% 146.464 4,4% 154.901 4,3% 

Fonte: INE, Censos 2011 e cálculos dos autores (coluna (3). 
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Projeções da População-alvo Adultos por NUT3, ≤ ao 3º Ciclo do EB (2015 e 2020) 

25-64 anos 
População (%) 

A B 

2015 2020 2015 2020 

2015 2020 mil mil mil mil 

1: Continente 100,0% 100,0% 3.456 3.285 1.625 1.535 

111: Minho-Lima 2,3% 2,3% 87,2 82,9 41,0 38,8 

112: Cávado 4,2% 4,3% 156,3 148,6 73,5 69,4 

113: Ave 5,5% 5,5% 197,4 187,7 92,8 87,7 

114: Grande Porto 13,0% 12,9% 498,0 473,5 234,2 221,3 

115: Tâmega 5,9% 6,1% 205,1 195,0 96,5 91,1 

116: Entre Douro e 
Vouga 2,9% 2,9% 

105,2 100,0 49,5 46,8 

117: Douro 2,1% 2,1% 73,0 69,4 34,3 32,4 

118: Alto Trás-os-
Montes 2,0% 1,9% 

70,1 66,7 33,0 31,2 

161: Baixo Vouga 3,9% 3,9% 142,8 135,8 67,2 63,4 

162: Baixo Mondego 3,3% 3,2% 120,5 114,6 56,7 53,6 

163: Pinhal Litoral 2,5% 2,5% 94,0 89,4 44,2 41,8 

164: Pinhal Interior 
Norte 1,2% 1,2% 

44,1 41,9 20,7 19,6 

165: Dão-Lafões 2,7% 2,7% 95,1 90,4 44,7 42,3 

166: Pinhal Interior Sul 0,4% 0,3% 12,6 12,0 5,9 5,6 

167: Serra da Estrela 0,4% 0,4% 14,5 13,8 6,8 6,4 

168: Beira Interior 
Norte 1,0% 1,0% 

34,5 32,8 16,2 15,3 

169: Beira Interior Sul 0,7% 0,6% 25,0 23,8 11,8 11,1 

16A: Cova da Beira 0,9% 0,8% 30,5 29,0 14,4 13,6 

16B: Oeste 4,0% 4,1% 129,5 123,1 60,9 57,5 

16C: Médio Tejo 2,2% 2,2% 75,8 72,0 35,6 33,7 

171: Grande Lisboa 19,7% 19,7% 601,8 572,2 283,0 267,4 

172: Península de 
Setúbal 7,6% 7,6% 

229,8 218,5 108,1 102,1 

181: Alentejo Litoral 0,9% 0,8% 34,3 32,6 16,1 15,2 

182: Alto Alentejo 1,1% 1,0% 38,7 36,8 18,2 17,2 

183: Alentejo Central 1,5% 1,5% 56,8 54,0 26,7 25,2 

184: Baixo Alentejo 1,2% 1,1% 42,4 40,3 20,0 18,9 

185: Lezíria do Tejo 2,4% 2,4% 86,3 82,1 40,6 38,4 

15: Algarve 4,5% 4,7% 149,9 142,5 70,5 66,6 

Fonte: Cálculo dos autores. 

  



 

213 
 

213 

Relatório Final 

Projeções da População-alvo Estudantes (2015-2020) 

(milhares) 2015 2020 

Continente 220,6 317,0 

Minho-Lima 5,0 7,1 

Cávado 10,4 14,3 

Ave 13,0 17,8 

Grande Porto 28,3 40,6 

Tâmega 15,7 20,6 

Entre Douro e Vouga 6,7 9,2 

Douro 4,5 6,2 

Alto Trás-os-Montes 3,8 5,3 

Baixo Vouga 8,8 12,2 

Baixo Mondego 6,4 9,5 

Pinhal Litoral 5,7 7,8 

Pinhal Interior Norte 2,7 3,7 

Dão-Lafões 6,0 8,2 

Pinhal Interior Sul 0,7 0,9 

Serra da Estrela 0,9 1,2 

Beira Interior Norte 2,0 2,8 

Beira Interior Sul 1,2 1,8 

Cova da Beira 1,7 2,4 

Oeste 9,4 13,5 

Médio Tejo 5,0 7,1 

Grande Lisboa 42,9 65,7 

Península de Setúbal 16,8 25,4 

Alentejo Litoral 1,6 2,2 

Alto Alentejo 2,0 2,8 

Alentejo Central 3,0 4,2 

Baixo Alentejo 2,2 3,0 

Lezíria do Tejo 5,2 7,7 

Algarve 9,0 13,7 

Fonte: Cálculo dos autores. 
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ANEXO 3. Informação completar ao Capítulo IV 
 

Cenários de evolução da economia portuguesa 2020 

Indicadores 2008 
Variação média anual 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 
PIB e Componentes da despesa      

PIB 171983 2,5% 1,8% 3,0% 
Consumo Privado 119619 2,5% 1,5% 2,4% 
Consumo Público 34532 2,2% 1,9% 1,4% 
Investimento (FBC) 39817 2,6% 2,2% 4,0% 
Exportações 49781 4,7% 3,6% 6,4% 
Importações 71767 3,9% 2,8% 4,7% 

VAB a preços base (Total e Ramos de atividade)     
Total 149311 2,2% 1,8% 2,8% 
P01 3273 3,1% 1,8% 7,9% 
P02 20783 4,3% 2,4% 5,6% 
P03 4340 7,1% 1,8% 1,6% 
P04 10552 0,6% 1,4% 3,2% 
P05 26170 1,2% 2,2% 1,9% 
P06 29310 3,3% 2,9% 5,4% 
P07 24764 -1,1% -1,0% -3,4% 
P08 10123 1,0% 0,1% 0,2% 
P09 19995 2,7% 2,5% 1,8% 

Evolução do Mercado de Trabalho     
Emprego 5147 0,7% 0,7% 0,7% 

P01 530 0,3% 0,3% 0,3% 
P02 862 1,0% 1,0% 1,0% 
P03 48 0,7% 0,7% 0,7% 
P04 533 -0,2% -0,2% -0,2% 
P05 1067 0,8% 0,8% 0,8% 
P06 1021 1,5% 1,5% 1,5% 
P07 141 -1,5% -1,5% -1,5% 
P08 318 -0,2% -0,2% -0,2% 
P09 626 1,0% 1,0% 1,0% 

Produtividade do trabalho (VABpb/Emprego)  1,5% 1,0% 2,1% 
Cenário 1 – Entre as vantagens comparativas estáticas e dinâmicas 
Cenário 2 – Dinâmica de produtividade no quadro de difusão da inovação no espaço interno 
Cenário 3 – Dinâmica de produtividade no quadro de difusão da inovação no espaço Europeu 
Fonte: Carneiro et al. 2011. 
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Níveis de escolaridade da população por regiões NUT3, 2011 (%) 
 

2011 
Ciclo do 
Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário + 

p. Sec 

Ensino 
Superior 

Estrutura 

111: Minho-Lima 73,2% 15,8% 10,9% 2,4% 

112: Cávado 70,6% 16,0% 13,4% 4,1% 

113: Ave 76,2% 14,3% 9,5% 5,1% 

114: Grande Porto 65,3% 17,5% 17,2% 13,2% 

115: Tâmega 80,9% 12,3% 6,8% 5,3% 

116: Entre Douro e Vouga 75,2% 14,5% 10,3% 2,8% 

117: Douro 73,3% 15,0% 11,7% 2,0% 

118: Alto Trás-os-Montes 72,9% 14,9% 12,2% 1,9% 

161: Baixo Vouga 70,3% 15,8% 13,9% 3,9% 

162: Baixo Mondego 62,5% 17,7% 19,8% 3,3% 

163: Pinhal Litoral 68,9% 18,2% 12,9% 2,5% 

164: Pinhal Interior Norte 76,5% 15,3% 8,3% 1,3% 

165: Dão-Lafões 72,2% 15,4% 12,4% 2,7% 

166: Pinhal Interior Sul 77,8% 14,7% 7,5% 0,4% 

167: Serra da Estrela 76,3% 13,8% 9,9% 0,4% 

168: Beira Interior Norte 72,2% 15,2% 12,6% 1,0% 

169: Beira Interior Sul 68,3% 17,6% 14,2% 0,7% 

16A: Cova da Beira 70,7% 16,4% 12,8% 0,9% 

16B: Oeste 71,3% 17,5% 11,1% 3,5% 

16C: Médio Tejo 70,0% 17,8% 12,2% 2,2% 

171: Grande Lisboa 56,8% 21,0% 22,2% 20,9% 

172: Península de Setúbal 64,1% 21,0% 14,9% 7,8% 

181: Alentejo Litoral 71,0% 18,9% 10,1% 0,9% 

182: Alto Alentejo 72,5% 16,3% 11,2% 1,1% 

183: Alentejo Central 68,8% 18,3% 12,9% 1,6% 

184: Baixo Alentejo 72,2% 16,5% 11,3% 1,2% 

185: Lezíria do Tejo 70,7% 17,6% 11,7% 2,4% 

15: Algarve 65,9% 21,0% 13,2% 4,4% 

Portugal 67,3% 17,8% 14,9% 100,0% 

Fonte: INE, Censos 2011. 
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Níveis de escolaridade do pessoal ao serviço por regiões NUT3, 2009 (%) 
 

2009 
≤ ao 3º Ciclo 

do Ensino 
Básico 

Ensino 
Secundário + 

p. Sec 

Ensino 
Superior 

Estrutura 

111 - MINHO-LIMA  70,0% 19,7% 10,2% 2,0% 

112 - CÁVADO  71,3% 17,7% 10,9% 4,1% 

113 - AVE  75,5% 15,6% 8,8% 5,5% 

114 - GRANDE PORTO  60,3% 22,5% 17,1% 13,6% 

115 - TÂMEGA  82,2% 10,9% 6,8% 5,0% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  74,6% 15,7% 9,5% 3,0% 

117 - DOURO  69,0% 17,7% 12,1% 1,3% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  66,9% 21,1% 11,9% 1,0% 

150 - ALGARVE 63,4% 23,3% 10,8% 4,8% 

16A - COVA DA BEIRA 67,6% 19,0% 13,2% 0,7% 

16B - OESTE 68,1% 20,5% 9,9% 3,3% 

16C - MÉDIO TEJO 66,9% 21,7% 10,9% 1,9% 

161 - BAIXO VOUGA 66,9% 19,1% 13,7% 3,9% 

162 - BAIXO MONDEGO 61,2% 22,1% 16,2% 2,8% 

163 - PINHAL LITORAL 66,2% 20,8% 12,1% 3,1% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE 74,2% 16,5% 8,9% 1,0% 

165 - DÃO-LAFÕES 66,8% 19,8% 13,1% 2,3% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 74,2% 17,6% 7,8% 0,3% 

167 - SERRA DA ESTRELA 72,9% 16,9% 10,1% 0,3% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 69,5% 17,7% 12,5% 0,7% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 66,6% 20,8% 11,8% 0,6% 

171 - GRANDE LISBOA 48,7% 27,4% 22,8% 27,3% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 60,3% 25,8% 12,8% 5,4% 

181 - ALENTEJO LITORAL 66,9% 22,5% 9,7% 0,8% 

182 - ALTO ALENTEJO 71,9% 17,5% 10,0% 0,8% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 64,9% 23,9% 10,8% 1,4% 

184 - BAIXO ALENTEJO 67,2% 20,3% 11,7% 0,9% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 67,9% 20,5% 10,3% 2,2% 

Total 62,5% 22,0% 14,8% 100,0% 

Fonte: GEP, Quadros de Pessoal, 2009. 

  



 

218 

Relatório Final 

Níveis de escolaridade do pessoal ao serviço por regiões NUT3, 1999 (%) 
 

 ≤ ao 3º Ciclo 
do Ensino 

Básico 

Ensino 
Secundário 

+ p. Sec 

Ensino 
Superior 

Estrutura 
% 

111 - MINHO-LIMA  83,2% 12,5% 2,1% 1,8% 

112 - CÁVADO  83,5% 11,4% 2,6% 4,0% 

113 - AVE  86,8% 9,1% 2,2% 6,4% 

114 - GRANDE PORTO  73,4% 16,7% 5,6% 14,3% 

115 - TÂMEGA  89,7% 6,3% 1,2% 4,7% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  85,2% 9,0% 2,4% 3,5% 

117 - DOURO  78,6% 12,2% 2,8% 1,0% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  77,0% 15,1% 2,7% 0,9% 

150 - ALGARVE 75,0% 18,8% 2,5% 3,6% 

16A - COVA DA BEIRA 83,2% 11,8% 2,4% 0,8% 

16B - OESTE 76,8% 15,3% 2,8% 2,8% 

16C - MÉDIO TEJO 78,7% 15,0% 2,8% 1,9% 

161 - BAIXO VOUGA 79,2% 13,3% 3,7% 4,1% 

162 - BAIXO MONDEGO 74,3% 16,3% 4,8% 2,6% 

163 - PINHAL LITORAL 76,8% 14,4% 3,5% 2,8% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE 84,7% 9,9% 1,9% 0,9% 

165 - DÃO-LAFÕES 80,3% 12,4% 3,0% 2,0% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 84,3% 10,1% 2,3% 0,2% 

167 - SERRA DA ESTRELA 84,5% 9,4% 2,3% 0,3% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 79,7% 12,7% 2,3% 0,7% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 78,1% 15,8% 2,3% 0,6% 

171 - GRANDE LISBOA 60,6% 23,2% 10,5% 25,6% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 71,8% 19,5% 4,0% 5,2% 

181 - ALENTEJO LITORAL 77,9% 15,2% 2,7% 0,6% 

182 - ALTO ALENTEJO 79,4% 12,6% 2,3% 0,9% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 80,3% 14,7% 2,8% 1,4% 

184 - BAIXO ALENTEJO 79,1% 14,9% 3,0% 0,7% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 76,6% 15,0% 3,4% 2,0% 

Total 74,3% 16,3% 5,2% 100,0% 

Fonte: GEP, Quadros de Pessoal, 1999. 
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Estrutura do Pessoal ao serviço por CAE e região NUTS3, 2009 (%) 
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Pessoal ao serviço (N.º)  
das Empresas por  

Localização geográfica  
(NUTS - 2002) e  

Atividade económica  
(Subclasse - CAE Rev. 3) -  

2009 

Total Agricultur 
a,  

produção  
animal,  

caça,  
floresta e  

pesca 

Indústrias  
extrativas 

Indústrias  
transform 

adoras 

Eletricidad 
e, gás,  
vapor,  
água  

quente e  
fria e ar  

frio 

Captação,  
tratamento e  
distribuição  

de água;  
saneamento,  

gestão de  
resíduos e  

despoluição 

Construçã 
o 

Comércio  
por grosso e  

a retalho;  
reparação  

de veículos  
automóveis  

e motociclos 

Transporte 
s e  

armazena 
gem 

Alojament 
o,  

restauraçã 
o e  

similares 

Atividades  
de  

informaçã 
o e de  

comunicaç 
ão 

Atividades  
financeira 

s e de  
seguros 

Atividades  
imobiliári 

as 

Atividades  
de  

consultori 
a,  

científicas,  
técnicas e  
similares 

Atividades  
administra 
tivas e dos  
serviços de  

apoio 

Educação Atividades  
de saúde  

humana e  
apoio   
social 

Continente 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Minho-Lima 1,8% 1,8% 4,8% 2,4% 0,2% 1,7% 2,9% 1,7% 1,6% 1,7% 0,3% 1,1% 1,3% 1,2% 0,9% 2,2% 2,1% 
Cávado 3,8% 2,3% 4,6% 6,1% 0,7% 4,2% 6,1% 3,4% 2,6% 2,7% 1,8% 0,0% 3,5% 2,8% 1,6% 3,9% 2,9% 
Ave 5,0% 1,6% 4,7% 13,1% 2,7% 2,2% 4,0% 4,2% 2,1% 2,6% 0,8% 4,0% 3,7% 2,8% 1,6% 4,2% 3,4% 
Grande Porto 13,5% 6,5% 4,0% 12,4% 3,5% 13,3% 11,9% 16,0% 14,4% 12,4% 12,4% 16,1% 13,5% 15,6% 12,1% 15,7% 17,9% 
Tâmega 4,5% 2,1% 15,0% 9,3% 1,0% 2,4% 8,2% 3,6% 2,2% 2,4% 0,5% 0,0% 3,3% 1,9% 1,1% 3,4% 2,3% 
Entre Douro e Vouga 2,8% 1,2% 1,4% 7,6% 0,4% 1,9% 2,1% 2,2% 1,7% 1,3% 0,7% 0,0% 2,4% 1,5% 1,4% 1,9% 1,7% 
Douro 1,2% 5,2% 4,0% 0,7% 0,7% 1,3% 1,5% 1,2% 1,3% 1,3% 0,3% 1,0% 0,6% 1,0% 0,7% 1,5% 1,7% 
Alto Trás-os-Montes 1,1% 2,4% 5,7% 0,6% 0,3% 0,9% 1,4% 1,3% 1,0% 1,5% 0,3% 0,7% 0,6% 0,9% 0,4% 1,8% 1,3% 
Baixo Vouga 3,6% 3,5% 7,2% 1,5% 2,0% 2,9% 3,3% 2,8% 1,8% 3,8% 3,3% 2,8% 2,0% 3,4% 2,2% 
Baixo Mondego 2,7% 2,6% 2,6% 2,2% 3,8% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,1% 3,2% 1,6% 3,9% 6,7% 
Pinhal Litoral 2,8% 2,5% 14,5% 4,0% 2,2% 3,9% 2,8% 1,9% 1,1% 0,0% 2,4% 2,2% 1,4% 3,1% 2,2% 
Pinhal Interior Norte 0,9% 1,5% 1,2% 0,2% 0,4% 1,5% 0,9% 0,7% 0,2% 0,0% 0,7% 0,6% 0,3% 0,8% 0,4% 
Dão-Lafões 2,0% 3,0% 2,6% 2,0% 1,5% 2,6% 2,0% 1,9% 0,5% 1,9% 1,2% 1,9% 0,8% 2,0% 2,1% 
Pinhal Interior Sul 0,2% 0,5% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 
Serra da Estrela 0,2% 0,2% 0,3% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 
Beira Interior Norte 0,7% 1,2% 1,7% 0,5% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,2% 0,8% 0,3% 0,5% 0,2% 0,8% 1,1% 
Beira Interior Sul 0,5% 1,0% 0,4% 0,3% 0,9% 0,5% 0,4% 0,5% 0,2% 1,0% 0,3% 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 
Cova da Beira 0,6% 4,0% 0,9% 0,1% 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,2% 0,0% 0,4% 0,5% 0,2% 0,8% 0,9% 
Oeste 3,2% 9,3% 8,9% 3,3% 4,4% 3,6% 3,6% 2,7% 1,0% 3,1% 3,0% 2,3% 2,2% 2,8% 1,5% 
Médio Tejo 1,8% 2,3% 2,2% 2,3% 1,7% 2,0% 1,8% 1,7% 0,4% 0,0% 1,6% 1,4% 0,8% 1,8% 1,9% 
Grande Lisboa 31,6% 6,9% 13,6% 12,4% 82,1% 34,7% 23,2% 32,0% 59,3% 34,4% 68,5% 52,9% 34,1% 42,7% 57,9% 28,6% 29,8% 
Península de Setúbal 5,4% 5,4% 2,5% 4,5% 1,0% 6,9% 5,7% 5,1% 5,9% 5,2% 3,7% 3,6% 5,8% 5,7% 5,6% 7,5% 7,4% 
Alentejo Litoral 0,7% 5,7% 0,5% 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 1,2% 0,1% 0,0% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 
Alto Alentejo 0,8% 4,3% 0,5% 1,2% 0,6% 0,9% 0,6% 0,9% 0,2% 0,6% 0,4% 0,6% 0,3% 0,7% 1,1% 
Alentejo Central 1,3% 7,1% 1,2% 0,7% 1,0% 1,2% 0,7% 1,4% 0,3% 1,0% 0,9% 1,1% 0,7% 1,3% 1,5% 
Baixo Alentejo 0,8% 6,6% 0,4% 0,1% 0,6% 0,7% 0,8% 0,3% 0,9% 0,1% 0,7% 0,5% 0,6% 0,4% 1,1% 1,2% 
Lezíria do Tejo 2,0% 8,8% 2,2% 0,1% 2,4% 1,8% 2,0% 2,3% 1,5% 0,6% 2,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 
Algarve 4,4% 7,1% 5,3% 1,1% 0,7% 6,0% 6,2% 4,2% 3,2% 11,8% 1,3% 3,0% 12,1% 3,8% 3,7% 3,5% 4,0% 
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Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, 2009 e Quadros de Pessoal (K). 
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Ganhos de emprego, por NUTS3 

Região NUTS3 Nº % Total Região NUTS3 Nº % Total 

Minho-Lima 3.041 2,1% Serra da Estrela 354 0,2% 

Cávado 6.953 4,8% Beira Interior Norte 753 0,5% 

Ave 12.093 8,3% Beira Interior Sul 471 0,3% 

Grande Porto 18.840 13,0% Cova da Beira 1.058 0,7% 

Tâmega 9.490 6,6% Oeste 4.432 3,1% 

Entre Douro e Vouga 7.302 5,0% Médio Tejo 2.631 1,8% 

Douro 1.625 1,1% Grande Lisboa 35.755 24,7% 

Alto Trás-os-Montes 1.652 1,1% Península de Setúbal 7.089 4,9% 

Baixo Vouga 6.621 4,6% Alentejo Litoral 9.265 6,4% 

Baixo Mondego 2.465 1,7% Alto Alentejo 1.286 0,9% 

Pinhal Litoral 4.538 3,1% Alentejo Central 1.190 0,8% 

Pinhal Interior Norte 1.389 1,0% Baixo Alentejo 1.804 1,2% 

Dão-Lafões 2.601 1,8% Lezíria do Tejo 955 0,7% 

Pinhal Interior Sul 387 0,3% Algarve 3.288 2,3% 

Fonte : Cálculo dos autores. 
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Projeções da procura de trabalho 2020 por NUT3 segundo a escolaridade 

Emprego 2020 

Nº de empregos por níveis de escolaridade 
Estrutura da escolaridade dos 

trabalhadores por NUTS3 

≤3º EB 
Ens. Sec + 

Pós 
Secund. 

Ens 
Superior 

Total ≤3º EB 
Ens. Sec 

+ Pós 
Secund. 

Ens 
Superior 

Minho-Lima 38.958 18.501 15.781 73.240 53,2% 25,3% 21,5% 

Cávado 80.889 36.896 31.066 148.851 54,3% 24,8% 20,9% 

Ave 111.294 49.241 39.167 199.702 55,7% 24,7% 19,6% 

Grande Porto 258.077 152.800 133.131 544.008 47,4% 28,1% 24,5% 

Tâmega 101.254 41.121 32.898 175.273 57,8% 23,5% 18,8% 

Entre Douro e 
Vouga 62.715 27.580 21.516 111.811 56,1% 24,7% 19,2% 

Douro 25.370 12.289 10.667 48.326 52,5% 25,4% 22,1% 

Alto Trás-os-
Montes 22.468 11.217 9.507 43.192 52,0% 26,0% 22,0% 

Baixo Vouga 74.636 35.211 29.048 138.895 53,7% 25,4% 20,9% 

Baixo Mondego 48.648 26.589 27.244 102.481 47,5% 25,9% 26,6% 

Pinhal Litoral 57.471 25.781 22.021 105.273 54,6% 24,5% 20,9% 

Pinhal Interior 
Norte 17.491 7.734 6.393 31.618 55,3% 24,5% 20,2% 

Dão-Lafões 39.811 18.661 16.479 74.951 53,1% 24,9% 22,0% 

Pinhal Interior 
Sul 5.030 2.097 1.645 8.772 57,3% 23,9% 18,8% 

Serra da Estrela 4.579 2.142 1.791 8.512 53,8% 25,2% 21,0% 

Beira Interior 
Norte 12.690 6.066 5.603 24.359 52,1% 24,9% 23,0% 

Beira Interior 
Sul 8.065 4.334 3.861 16.260 49,6% 26,7% 23,7% 

Cova da Beira 12.174 5.696 5.106 22.976 53,0% 24,8% 22,2% 

Oeste 64.809 30.529 24.640 119.978 54,0% 25,4% 20,5% 

Médio Tejo 34.358 16.015 13.740 64.113 53,6% 25,0% 21,4% 

Grande Lisboa 545.454 404.355 349.279 1.299.088 42,0% 31,1% 26,9% 

Península de 
Setúbal 102.419 59.671 53.289 215.379 47,6% 27,7% 24,7% 

Alentejo Litoral 16.840 7.190 5.330 29.360 57,4% 24,5% 18,2% 

Alto Alentejo 16.347 7.554 6.341 30.242 54,1% 25,0% 21,0% 

Alentejo Central 26.662 12.102 10.366 49.130 54,3% 24,6% 21,1% 

Baixo Alentejo 17.293 7.460 6.566 31.319 55,2% 23,8% 21,0% 

Lezíria do Tejo 41.839 20.416 16.452 78.707 53,2% 25,9% 20,9% 

Algarve 89.709 47.521 38.424 175.654 51,1% 27,1% 21,9% 
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Total 1.937.350 1.096.769 937.351 3.971.470 48,8% 27,6% 23,6% 

Fonte : Cálculo dos autores. 

 

 


