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Resumo 

 

Presentemente assistimos ao binómio desafiante entre, uma forte aposta no seio dos países 

da União Europeia (UE) no setor da Educação, e como fazê-lo da forma mais eficiente face às 

restrições económico-financeiras que vivemos.  

 

Com o objetivo de responder à questão de partida, que consiste, na influência que o modelo 

e nível de financiamento do sistema educativo português poderão exercer nas taxas de 

conclusão do Ensino Secundário, recorremos à análise multivariada de dados, utilizando 

dados longitudinais de 30 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), designadamente: taxas de conclusão dos alunos do Ensino Secundário, 

despesa por aluno no Ensino Secundário, e percentagem de decisões que é tomada ao nível 

da Escola sobre as variáveis: organização do ensino, gestão do pessoal, planeamento e 

estruturas e recursos. 

 

Pelos resultados evidenciados, não se demonstra que exista evidência empírica de uma 

relação estatisticamente significativa entre as taxas de conclusão dos alunos e, despesa por 

aluno no Ensino Secundário, o que nos permite anuir, que o modelo e nível de 

financiamento do sistema educativo, não influem nas taxas de conclusão dos alunos no 

respetivo nível de ensino, tendo presente os níveis de despesa observados. 
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Abstract 

 

The international economic downturn, with its subsequent national economic and financial 

restrictions, and the social and economic revenues of education investment represents one 

of the most challenging political problem that EU countries presently face.  How to increase 

efficiency in education system and, simultaneously, its efficacy?  

 

In order to respond to the general research question we were interested in analyze the 

influence of Portuguese financial model and budget for the education system in the 

secondary attainment rate. The research used multivariable analyses and longitudinal data 

from 30 OECD countries, namely: attainment secondary rate; expenditure level by secondary 

student and percentage of decisions taken at school level. Under the latest indicator several 

items we taken into account: pedagogical school project, human resources management, 

and strategic planning and infra-structures investments. 

 

The research shows no empirical evidence of a statistical relevant co-relation between 

student attainment rate and level of expenditure by student. This result, using the present 

levels of public expenditure, allows us to conclude that the financial model and budget for 

the education system doesn’t influence the national student learning outcomes. 
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1. Introdução 

 

Enquadrado no Mestrado em Gestão e Políticas Públicas, o presente trabalho visa estudar 

uma área de intervenção pública controversa, a Educação (Woolley, 2010). Sendo 

considerada por muitos o verdadeiro motor do desenvolvimento de um País, a Educação 

desempenhará sempre um papel de prestimosa valia (Vare e Scott, 2007), 

independentemente dos seus modelos de financiamento. Pelo papel desempenhado pelo 

Estado na área da Educação, entendemos que o modelo e nível de financiamento poderão 

influenciar significativamente as taxas de conclusão dos alunos do Ensino Secundário.  

  

O atual sistema de ensino, carateriza-se por um sistema burocrático centralizado (Lima, 

2011; Barroso, 2004) definidor, regulador e executor (Barroso, 2003), numa lógica top-down, 

onde o topo decide e controla, e a base executa com as limitações próprias do desenho do 

sistema vigente, nomeadamente pelo controlo financeiro centralizado (Lima, 1998).  

  

Vivendo de especificidades tão próprias, o sistema educativo para além do elevado grau de 

diferenciação institucional, impõe a sua presença cada vez mais maciça e exigente nas 

sociedades contemporâneas, onde são investidas avultadas quantias de recursos públicos, 

por forma a garantir o enquadramento de bens humanos e materiais (Martins, 2012).  

  

Acreditamos que as leis da concorrência e de mercado poderão de certa forma, marcar uma 

viragem histórica através da descentralização dos modelos administrativos associados ao 

sistema educativo (Mitch, 2004).  
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1.1 Pergunta de Partida 

 

Terá o modelo e nível de financiamento influência nas taxas de conclusão dos alunos do 

Ensino Secundário português? 

 

1.2 Objetivo e Intencionalidade 

 

A presente dissertação pretende ser um contributo às mais recentes políticas da Ciência da 

Administração Pública no setor da Educação. Para tal, fizemos um balanço do contexto 

histórico do país, referindo os marcos que consideramos mais importantes de acordo com a 

nossa investigação, por forma, a que seja possível percecionar devidamente a evolução do 

sistema educativo português. De onde partiu, onde se encontra e para onde deverá 

caminhar.  

 

Enquadrado no âmbito da avaliação de políticas públicas, pretendemos investigar a relação 

subjacente entre o nível e modelo de financiamento do sistema de ensino e as respetivas 

taxas de conclusão dos alunos do Ensino Secundário. 

 

Encontrando-se atualmente o Mundo contemporâneo condicionado ao financiamento 

externo existente, e face à crise das dívidas soberanas verificadas nos tempos mais recentes, 

Portugal, bem como toda a Europa, encontram-se perante o cenário desafiante, de 

conseguir obter melhores resultados, com menos financiamento dos Estados Nação, não 

constituindo exceção à regra, o setor da Educação. 

 

“Since the onset of the economic crisis in 2008, calls for efficient public spending have 

intensified” (Eurydice, 2014: 7). 

 

Contudo, e apesar de considerarmos as adversidades da conjuntura associada, entendemos 

que poderemos estar perante uma janela de oportunidade, na medida em que os modelos 

de financiamento dos sistemas educativos possam e devam ser repensados. 
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“Nevertheless, today's economic circumstances can be regarded as an opportunity to reflect 

on how to build more efficient and sustainable funding systems for education” (Eurydice, 

2014: 7). 

 

É perante este cenário desafiante que nos colocamos e, para o qual, apresentamos um novo 

modelo estrutural de financiamento do sistema educativo, que se sustenta em diretrizes de 

qualidade, eficácia e eficiência. 

 

1.3 Relevância do Tema 

 

Independentemente das conjunturas que possamos vir a ter que “enfrentar”, o setor da 

Educação será sempre um pilar decisivo no futuro tão próximo, quanto a ambição do Ser 

Humano. Conjugando este princípio, com a presente limitação dos gastos públicos 

decorrentes das mais severas crises económicas e financeiras dos últimos cinquenta anos, o 

financiamento dos sistemas educativos é um dos grandes focos de um debate generalizado 

em toda a Europa. Ao mesmo tempo que os decisores nacionais e europeus, tentam garantir 

o financiamento necessário aos seus sistemas educativos, tentam conjugar este desafio com 

o desígnio de atingir maior eficiência na utilização dos recursos públicos disponíveis.  

 

Conforme refere Goulart (2011), a formação do capital humano é o cerne do 

desenvolvimento das nações e dos indivíduos. 

 

Tendo sido reconhecido o papel crucial da educação e formação na Estratégia de Lisboa 

(2007), no desenvolvimento social e económico da Europa, verifica-se novamente a 

importância do setor, sendo este considerado como prioridade fundamental de acordo com 

a estratégia de crescimento da UE para a década atual - Estratégia Europa 2020. 

 

Porquanto se verificam que as linhas estruturantes são comuns em todos os países da 

Europa acerca desta temática, as estratégias para as atingir deverão ser específicas e 
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adaptadas ao contexto de cada país, nomeadamente, no que concerne aos desafios 

específicos a atingir, e meios disponíveis para os alcançar.  

 

1.4 Metodologia 

 

Para o desenvolvimento da presente dissertação, optou-se numa primeira fase por proceder 

ao levantamento do estado da arte ao nível da Ciência da Administração Pública e das 

Políticas Públicas. Através da pesquisa bibliográfica e da revisão da literatura, procedeu-se 

ao enquadramento das ciências abordadas em contexto, na medida em que as descrições ao 

longo do texto se demonstrassem devidamente consubstanciadas. Ao nível da revisão da 

literatura destacamos como fontes: livros, teses de mestrado, e artigos científicos. 

  

Tendo em conta o objetivo do presente trabalho, decidimos utilizar uma metodologia de 

carácter misto, qualitativa e quantitativa. A inexistência de uma só metodologia de base 

traduz, desde logo, o esforço de adaptação do pensamento à natureza do objeto (Fraga, 

2009).  

  

No que concerne à metodologia quantitativa, procurou-se criar relações quantificadas entre 

variáveis (Costa, 1999), num primeiro nível, para aprofundamento das principais dimensões 

de análise, para num segundo nível, estabelecer uma articulação conjunta, através de 

análises multivariadas. Tendo em conta que pretendemos responder à questão de partida, 

que deverá aferir a influência do modelo e nível de financiamento nas taxas de conclusão 

dos alunos no Ensino Secundário, definimos como opção empírica de investigação, que as 

taxas de conclusão dos alunos do Ensino Secundário, serão o resultado de uma função 

composta por duas grandes variáveis independentes, a saber: modelo e nível de 

financiamento associado ao Ensino Secundário, bem como, pelo nível de Governo onde as 

decisões são tomadas. Por nível de Governo, leia-se, nível onde a decisão é tomada: nível do 

Estado Central, nível Regional, Local (Autarquias) ou na Escola. 

 

Para tal, procedeu-se à localização, recolha, sistematização e análise numa perspetiva de 

análise comparada de dados longitudinais de cinco anos: 2003; 2007; 2009; 2010 e 2011, de 
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30 países da OCDE, analisando a influência do nível de financiamento associado, bem como 

o nível de Governo onde as decisões são tomadas, nas respetivas taxas de conclusão dos 

alunos do Ensino Secundário. Recorreu-se a fontes oficiais estatísticas internacionais, no 

qual destacamos: Eurostat, Eurydice e OCDE.  

 

No que respeita à metodologia de cariz qualitativo, e tendo em conta o cerne da presente 

investigação, recorremos à pesquisa e análise documental (Vala, 1990; Bardin, 1995; 

Raigada, 2002) existente, que para além de permitirem balizar a discussão presente em 

diplomas legais, relatórios e documentos institucionais publicados ao nível das políticas 

públicas da educação, permitem que, como defende Ponte (1994: 4), se possa gerar o 

confronto "com outros casos já conhecidos ou com teorias existentes, ajudando a gerar 

novas teorias e novas questões para futura investigação”. 

 

Os dados provenientes das múltiplas fontes de informação referidas permitiram, através da 

sua análise triangulada, assegurar o contraditório na gestão dos dados e garantir, deste 

modo, a validade e a fiabilidade da investigação e dos seus resultados. 

  

Por forma a garantir a sustentação científica das conclusões apresentadas, procedemos à 

caraterização do sistema de ensino de um conjunto de países pertencentes à UE, 

descrevendo os diversos sistemas existentes e sua operabilidade, tendo em conta os seus 

contextos específicos, as suas influências, e os condicionalismos internos e externos 

existentes. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação foi estruturada em cinco capítulos, para além da introdução e das 

respetivas conclusões. 

 

No primeiro capítulo é descrito o enquadramento teórico da problemática em questão, no 

qual, para além de caraterizarmos os modelos administrativos da Administração Pública 
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(AP), do Modelo Clássico ao New Public Management, procedemos ao devido 

enquadramento analítico da AP, relacionando as suas alterações face às influências 

histórico-sociais dos períodos em causa. Tendo em conta a importância estratégia que a 

adesão de Portugal ao Sistema das Comunidades Europeias (CEE) em 1986 representou 

também para o setor Educativo, caracterizaremos o período pré e pós-adesão, destacando 

nomeadamente a influência dos fundos estruturais, Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER) e Fundo Social Europeu (FSE) no sistema educativo português. Por fim, 

estabelecemos a ligação desde 1986 ao novo quadro comunitário a vigorar no período 2014-

2020.  

 

O segundo capítulo é dedicado especificamente à descrição e enquadramento do sistema 

educativo português, destacando: a sua caraterização no período pré e pós-adesão à UE; os 

objetivos e as metas educativas - Europa 2020; a análise da despesa pública, e da despesa 

pública em educação, apresentando para tal, diferentes perspetivas de análise. 

 

O terceiro capítulo é composto pelo ensaio de resposta à questão de partida, no qual, para 

além da descrição do modelo de dados utilizado, efluímos para a análise dos resultados 

obtidos. 

 

No quarto capítulo, abordamos o conceito de escola pública à luz da regulação, concorrência 

e competitividade. Descrevemos os principais modelos de financiamento dos sistemas 

educativos europeus, bem como estabelecemos a ligação do sistema educativo português ao 

mercado laboral. 

 

No quinto capítulo, é apresentada uma proposta inovadora de modelo de financiamento, 

tendo em conta os avanços da Ciência da Administração Pública, e as políticas de 

concorrência e competitividade. 

  

Por último, são apresentadas as conclusões primordiais desta investigação, bem como são 

proferidas sugestões para investigações futuras de índole mais específica.
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2. Enquadramento Teórico 

 

2.1 Caraterização da Administração Pública 

2.1.1 Do Modelo Clássico ao New Public Management 

 

“São tarefas fundamentais do Estado (…) d) Promover o bem-estar e qualidade de vida do 

povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos 

económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das 

estruturas económicas e sociais” 1. 

 

No decurso do século XX, assistiu-se à implementação de um modelo de Estado 

intervencionista, o que levou a uma profunda alteração da morfologia dos sistemas 

administrativos. Com um grande impulso no pós II Grande Guerra assistiu-se a um 

alargamento progressivo das funções do Estado, primando os projetos políticos de regulação 

e da redistribuição económica, assentes nas teorias Keynesianas, sendo o mercado relegado 

para o papel de fornecedor de recursos para pagar a extensão do Estado (Majone, 1997).  

 

Tendo-se começado a desenhar na década de 70 a reforma da AP, esta, visou resolver a crise 

do “Welfare State”. Com tradução literal na expressão alemã Wohlfahrstaat, sendo o seu 

equivalente em francês por état providence et état protecteur, em Portugal, a expressão que 

lhe ficou associada foi a do galicismo Estado-providência. 

 

Como caraterísticas do Estado-providência podemos destacar: 

 

 O seu papel no binómio mercado/procura global, regulando o mercado e orientando 

a procura global; 

 A legitimação institucional da negociação coletiva; 

 Integração dos parceiros sociais; 

 Real assistência aos cidadãos; 

                                                           
1
 Art 9º da Constituição da República Portuguesa. 
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 Incentivos à indústria. 

 

Com o objetivo de garantir o bem-estar social, verificou-se o crescimento da AP do Estado-

providência, gerando este inúmeras ineficiências, pelo que este passou a prescindir da 

maioria das tarefas tipicamente cometidas ao Estado social, passando a dedicar-se 

maioritariamente a atividades de gestão, controlo e de incentivo (Estorninho, 1996), no que 

Majone (1997) designou por mudança de paradigma entre Estado positivo (intervencionista) 

e o Estado regulador. De acordo com Majone (1997) o surgimento de um novo Estado 

regulador dá-se pelo declínio do Estado Keynesiano, intervencionista e redistribuidor. 

 

Estado que outrora produzia bens e serviços, passa a um Estado regulador cujo papel 

principal é a produção de regras, tornando-se regulador neutro dos processos de mercado e 

intervindo nele fundamentalmente pelas falhas de mercado ao nível das infraestruturas e 

serviços públicos. 

 

Altamente fragmentada, diferenciada e cada vez mais exigente, a sociedade moderna tem 

vindo a determinar a deslocação do modelo de Estado-providência no seu sentido 

tradicional, para um modelo conceptual de Estado catalisador-dinamizador. Esta alteração 

não significa liminarmente a defesa de uma conceção minimalista das funções do Estado, 

mas de um predomínio de funções tais como: o financiamento, de promoção e regulação, 

sobre as tradicionais funções de produção e distribuição de bens e serviços à comunidade 

(Mozzicafreddo, 1992). 

 

Segundo Jan-Erik Lane (apud Rocha, 2011) a teoria clássica, deriva do resultado de diversos 

contributos, entre os quais se destacam: Wooddrow Wilson (1887), Chester Barnard (1938) e 

principalmente do sociólogo e filósofo Max Weber.  

 

Conotado sobretudo com Max Weber, o modelo clássico ou burocrático disfrutou de grande 

disseminação nas administrações públicas durante o século XX. Para Weber, a burocracia é o 

modelo de organização que responde às conveniências do próprio capitalismo. 

Assente num conjunto de pressupostos nos quais se elencam: A neutralidade do serviço 
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público e, a separação entre a política e a administração, carateriza-se sobretudo por três 

grandes pilares: A formalidade, a impessoalidade e, o profissionalismo.   

Weber identificou o exercício de autoridade legal/racional como fonte de poder dentro das 

organizações (Rocha, 2011). 

 

Modelo que concebe na sua estrutura ideal de organização, os princípios da “especialização” 

e da “divisão do trabalho” (Carvalho, 2006: 184).  

 

A hierarquia surge como forma de ultrapassar a coordenação necessária exigida pela divisão 

do trabalho, ou seja, a hierarquia é a resposta ao controlo exigido à monitorização e 

coordenação das diversas tarefas efetuadas. 

 

Organização em forma piramidal, visa a eficiência impondo decisões top-down, através de 

uma cadeia de comando, onde se concentra o poder, aparelho administrativo de tipo 

burocrático e hierárquico, onde, quer as leis, quer as regras, assumem papel primordial em 

toda a sua atividade (Jan-Erik Lane apud Rocha, 2011).  

 

Modelos hierárquicos restringem o envolvimento dos funcionários na gestão (Araújo, 2002).  

 

Segundo Peters (1996), a gestão efetiva é severamente restringida em organizações 

hierárquicas e baseadas em regras. 

 

Sistema que se compõe por agentes neutrais, que se preocupam sobretudo com o 

cumprimento de políticas e aspetos administrativos, e não tanto com os cidadãos em si, não 

assumindo nas suas ações um papel diferenciador perante o que é distinto, são meros 

executores, administrando apenas as políticas emanadas pelo poder político. A 

complexidade de controlo “canibaliza” qualquer tentativa de inovação e/ou mudança 

potencial. A eficácia do sistema burocrático enquanto sistema organizacional traduz-se 

designadamente, pela previsibilidade de funcionamento através da padronização do 

desempenho dos participantes, o que garante por sua vez a isenção na sua atuação e grande 
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competência técnica decorrente da sua conduta de especialização e legalidade (Rocha, 

2011). 

 

Segundo Carvalho (2006: 184-185), o modelo burocrático de Weber, insere-se numa 

“perspetiva organizacional da abordagem clássica das organizações”, no entanto, de acordo 

com a autora (2006, 185), as perspetivas organizacionais associadas ao período clássico 

enfermaram por duas grandes falhas, ao ignorarem, nomeadamente, “quer a complexidade 

Humana, quer os efeitos da incerteza na mudança ambiental na organização”, o que levou 

ao aparecimento de disfunções burocráticas. 

 

De acordo com Rocha (2011: 38) é percetível o crescimento do peso do Estado, devendo-se 

sobretudo, ao aparecimento do “welfare” social, apresentando como consequência um 

aumento crescente da despesa pública e do número de funcionários públicos, relacionando-

se este crescimento como resposta à pressão dos eleitores “que desejam sempre mais 

benefícios sociais sem uma associarem esta subida à subida de impostos”.   

 

Apesar das suas limitações e deficiências, este modelo não deixa de ser imprescindível em 

determinadas situações, pois as regras e a hierarquia continuam no presente e no futuro, a 

ser um elemento valioso no Estado moderno (Pitschas, 2002). 

 

A partir dos anos 80, assistimos a uma profunda transformação nas políticas de gestão 

públicas e no desenho de organizações programáticas.  

 

Verifica-se uma alteração nas relações entre a economia e o Estado e, consequentemente, 

nas suas estruturas e funções (Canotilho, 2000). 

 

No decurso da década de 80 e perante a evidência de uma administração pública de grande 

dimensão e ineficaz, diversos países com sistemas político-administrativos distintos, 

estabeleceram um conjunto de reformas de modernização da sua administração.  
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A maioria das reformas pretendem essencialmente tornar a gestão da administração voltada 

para o exterior, delimitando-a sobretudo, por preocupações relacionadas com a eficiência e 

eficácia (Bilhim, 1998).  

 

Ganha forma e dimensão a corrente gestionária, através de novos discursos e práticas do 

setor privado, corrente esta que se tem vindo a desenvolver desde a emergência da 

internacionalização da economia nos século XVII e XVIII, colocando em causa o modelo 

burocrático, nomeadamente, a dimensão da intervenção estatal.  

 

Conjugando todos estes desenvolvimentos e, tendo já em conta a influência da crise dos 

anos 70, somos conduzidos a uma nova realidade, verificando-se a passagem da Public 

Administration para o New Public Management (NPM). Genericamente, as diferenças entre 

elas derivam da passagem de modelos tradicionais, a modelos de gestão com origem no 

setor empresarial, através da importação de conceitos e técnicas do setor privado para o 

setor público (Wilson apud Carvalho, 2001: 47). Essa importação é concebível uma vez que 

os seus percursores admitem determinados pressupostos que legitimam a ação, nos quais se 

destacam (Wilson apud Carvalho, 2001: 47): 

 

 A gestão é superior à administração;  

  A gestão no setor privado é superior à gestão do setor público; 

 A boa gestão é uma solução eficaz para uma vasta variedade de problemas 

económicos e sociais; 

 A gestão consiste num corpo distinto de conhecimentos universalmente aplicáveis. 

 

“Por managerialismo entende-se, em geral, um conjunto de práticas, raramente testadas, 

fundadas na crença de que uma melhor gestão é a solução eficaz para um vasto campo de 

males económicos e sociais” (Pollit apud Bilhim, 2013: 33). 

 

Refere Rocha (2011, 52) que o surgimento do conceito de NPM não significa o aparecimento 

de ideias novas. “Significa apenas que se procura substituir a gestão pública tradicional por 

processos e técnicas de gestão empresarial”. 
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Hays e Plagens (2002: 327) abordam a temática reformadora mencionando “estratégias 

designadas de reforma tem vindo originariamente do setor privado numa onda que talvez 

possa ser julgada como a mais profunda redefinição da AP” 2. 

 

Segundo Peters (1996), o NPM parte do pressuposto que o Estado funcionará melhor se for 

gerido à semelhança de uma organização privada, orientada para o mercado ao invés da 

orientação pela hierarquia. Partindo da crença que a gestão empresarial é superior à gestão 

pública, sendo que tudo o que é público e ineficiente e sai mais caro aos cidadãos 

comparativamente à produção no setor privado, este modelo admite que a solução passa 

pela transferência de atividades governamentais para o setor privado, incentivando por sua 

vez as privatizações e quase-privatizações.  

 

Como nem todas as atividades do Estado são privatizáveis, para as operações meramente 

administrativas e de caráter residual devem ser importadas práticas de gestão empresarial. 

Segundo Pollit (apud Bilhim, 2013: 33), os pressupostos destas crenças são os seguintes: 

 

 O caminho para o progresso social depende da obtenção de aumentos contínuos de 

produtividade; 

 Tais aumentos de produtividade resultam da aplicação de tecnologias cada vez mais 

sofisticadas, tais como sistemas de informação e comunicação; 

 A aplicação e exploração destas tecnologias implica a existência de uma força de 

trabalho altamente treinada e disciplinada, de acordo com as normas da 

produtividade; 

 A gestão é uma função organizacional separada e distinta das demais; 

 O sucesso do negócio dependerá, cada vez mais, das qualidades e do 

profissionalismo dos gestores; 

 Para que os gestores possam desempenhar esse papel crucial deverão possuir um 

espaço de manobra considerável. 

 

                                                           
2 Tradução nossa. 
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Tabela 1 - Principais Diferenças entre os Serviços Públicos (modelo burocrático)  

e o Setor Privado (modelo gestionário) 
 

Atributos Burocrático Gestionário

Objetivos Vagos, atribuições departamentais Precisos, com indicador de medida

Critérios de sucesso
Evitar erros, seguir os procedimentos 

administrativos
Atingir/superar objetivos operacionais

Uso de Recursos

Foco no despacho de delegação de 

competências. Gasta-se de acordo com 

a lei. Baixa preocupação com o 

resultado

Eficiência, eficácia, qualidade e ética

Tipo de Organização Mecanicista, rígida e hierarquizada
Flexibilidade, estrutura achatada, rede 

e delegação  

         Fonte: Bilhim (2013) 

 

Segundo Bilhim (2013: 40) não podemos deixar de ter em conta as matrizes culturais em que 

assentam ambos os sistemas. “O modelo gestionário inspira-se na tradição anglo-saxónica 

área cultural onde a administração pública partilha idêntica origem com a gestão privada, 

isto é, o conceito de sociedade industrial. Acontece que o modelo tradicional e continental 

europeu lança as suas raízes no conceito de Estado-nação. Daí a sua matriz mais jurídica”. 

 

“Ora, a aproximação destes dois modelos que está, atualmente em curso não está isenta de 

problemas em virtude das diferenças culturais subjacentes a ambos os modelos” (Bilhim, 

2013: 40). 

 

De acordo com Hood (1991: 3-5), é designado por NPM o conjunto de doutrinas 

globalmente semelhantes que dominam a agenda da reforma burocrática, em muitos dos 

países da OCDE desde os finais da década de 70, destacando o autor como elementos chave 

do NPM: 

 

 A gestão profissional atuante; 

 Os padrões e medidas de desempenho explícitos; 

 A maior ênfase no controlo de resultados; 

 A tendência para a desagregação de unidades; 

 Uma maior ênfase na disciplina e parcimónia na utilização de recursos; 
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 A ênfase nos estilos de gestão praticados no setor privado. 

 

Para Hood (apud Bilhim, 2013: 34), o seu aparecimento [NPM] poderá estar relacionado com 

quatro mega tendências administrativas, as quais se destacam: 

 

1. A tentativa de reverter o crescimento do setor público, correspondente despesa e 

número de funcionários públicos; 

2. Uma tendência para a privatização e/ou quase-privatização, e um afastamento das 

instituições governamentais com enfoque renovado na subsidiariedade na provisão 

de bens; 

3. Desenvolvimento da automação, especialmente no que toca às tecnologias de 

informação ao nível da sua produção e distribuição dos serviços públicos; 

4. Desenvolvimento de agendas globais direcionadas para os aspetos gerais da 

administração pública na elaboração de políticas, estilos de gestão e cooperação 

intergovernamental.  

 

São apontados inúmeros fatores para a aposta na mudança de paradigma entre o modelo 

burocrático e o NPM, contudo (Aucoin, 1990; Hood, 1995; Pollit e Bouckarert, 2002), 

indicam a crise fiscal dos Estados, (Subirats e Quintana, 2005), a crescente competição 

territorial pelos investimentos privados e pela mão-de-obra qualificada, por sua vez 

(Kooiman, 1993; Rhodes 1997), identificam os novos conhecimentos organizacionais e 

tecnológicos. 

 

Pós implementação do NPM, geraram-se alguns problemas, tensões e críticas, destacando 

Moshe Moar (1999: 5-18), que a pretensão da aplicabilidade das técnicas e métodos da 

gestão à universalidade é uma auto condicionante do próprio modelo, uma vez que não 

distingue a sua aplicabilidade em contexto, isto é, não diferencia o contexto público, do 

privado e mesmo do voluntário. Segundo Carvalho (2001: 56) a questão chave, consiste em 

saber, “se existem diferenças entre o setor público e o setor privado e, em que é que elas se 

traduzem”. 
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Hood (apud Rocha, 2011: 64-65) sintetiza as críticas apontadas ao NPM destacando: 

 

 Apelida o NPM de um conceito de roupagem vazia, uma vez que não tem qualquer 

conteúdo teórico; 

 Provocado pelo foco do controlo da despesa pública e dos seus indicadores de 

performance, a aplicação deste modelo aumentou exponencialmente os 

“controladores financeiros e de performance”, sem que se tenha obtido o devido 

retorno, isto é, melhoria substancial dos serviços públicos; 

 Embora se apresente como promotor do bem comum, na realidade o 

managerialismo tem servido de veículo de interesses particulares, sendo criada uma 

elite de novos gestores públicos, cujos privilégios são muito superiores aos antigos 

administradores;  

 Por último, a aplicabilidade do modelo de matriz britânica a outras culturas e 

estruturas organizacionais não pode ser considerada linear, carecendo de 

adaptações que o permitam ser funcional.  

 

Para Pollit (apud Bilhim, 2013: 35), são os fatores “de diferenciação entre setores, público e 

privado, que são incontornáveis e que irão condicionar, senão mesmo desvirtuar, a aplicação 

de conceitos e técnicas oriundas do setor privado no setor público”. O autor destaca entre 

outros, fatores tais como:  

 

 Responsabilidade perante os representantes eleitos;  

 Múltiplos e conflituantes objetivos e prioridades;  

 Ausência ou raridade de organizações em competição;  

 Relação oferta/rendimento;  

 Processos orientados para o cliente/cidadão;  

 Gestão do pessoal; 

 Enquadramento legal. 
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2.1.2 Enquadramento Analítico da Administração Pública Portuguesa 

 

“A reforma da Administração Pública está na ordem do dia e é inevitável, não 

sendo todavia, nem fácil nem consensual, quer no seu conteúdo, quer na 

estratégia a adotar. Em última instância a reforma exige que se questione o 

papel do Estado, a natureza das missões dos serviços públicos, a 

responsabilização destes perante os cidadãos e o governo, pela implementação 

das políticas públicas e em última análise, a resposta às necessidades sociais e 

rentabilização dos recursos financeiros comuns “ (Neves, 2002: 27). 

 

“Mas em que consiste a reforma administrativa? Não existe um conceito que de uma forma 

exata possa definir este fenómeno” (Rocha: 2011, 137).  

 

Segundo Caiden (apud Rocha, 2011: 137), o autor refere dois objetivos. “O primeiro consiste 

em melhorar as práticas existentes em ordem a melhorar os processos existentes; o segundo 

implica a substituição do modelo de gestão pública”. 

 

De acordo com Araújo (apud Rocha, 2011: 137-138), “a reforma administrativa constitui, 

pois, um processo de mudança destinado a ajustar as estruturas e o funcionamento 

administrativo”. 

 

O desfasamento entre o que pretendem os políticos e os resultados, bem como, entre a 

formulação e a implementação de políticas, tem conduzido a que a mudança formalizada 

por lei nem sempre é automaticamente implementada (Rocha, 2011: 138). Esta é uma das 

explicações que o autor (2011) formula, para justificar o facto de o Estado português ter 

permanecido grande parte da sua história como um Estado administrativo, isto, apesar das 

alterações que o aparelho administrativo foi sofrendo ao longo dos tempos. A este propósito 

Neves (2002: 193), refere que “a situação atual exige dos dirigentes capacidades acrescidas, 

quer no domínio das técnicas de gestão, quer no domínio comportamental, pois a saúde das 

organizações passa, cada vez mais, pela condução estratégica de processos de 
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evolução/inovação e dinâmicas suscetíveis de ganhar adesão e implicação dos 

trabalhadores”.  

 

Segundo Bilhim (2013: 252), as reformas da AP assumiram premência nas últimas três 

décadas como instrumentos destinados a resolver problemas tais como: 

 

 Combate à corrupção; 

 Superação do formalismo; 

 Redução do clientelismo; 

 Diminuição de desigualdades; 

 Absorver os impactos da revolução tecnológica; 

 Aumentos de eficiência sistémica do setor público; 

 Má imagem dos serviços prestados e baixa qualidade; 

 Peso excessivo do setor público e da folha de salários face ao PIB; 

 Opacidade aos olhos do cidadão; 

 Falta de recursos qualificados; 

 Falta de meritocracia; 

 Desmotivação dos funcionários; 

 Controlo de custos; 

 Ausência de pensamento estratégico e visão; 

 Fraca gestão.  

 

Portugal apresentou principalmente a partir de 1926 até 1974, um modelo de Estado 

Administrativo. Destaca-se no período de Governação de António de Oliveira Salazar, a 

utilização de um sistema administrativo como “instrumento de controlo” não para concertar 

interesses, mas para impor decisões, mantendo o funcionalismo público com caraterísticas 

rígidas e hierarquizadas mesmo para além de 1974 (Rocha, 2001). 
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Portugal despertou tarde para a implementação do Estado “Welfare” 3 o qual foi erigido na 

maior parte dos países da OCDE após a II Grande Guerra vindo posteriormente a entrar em 

crise na década de 70 4, período no qual, Portugal ainda se estava a adaptar a um regime 

democrático, caraterizado por uma democracia muito insipiente e imatura. Encontrando-se 

Portugal a tentar construi e consolidar o edifício democrático das suas gentes e instituições 

em torno de um modelo de Estado social, a maior parte dos países da OCDE adotava 

medidas contrárias de reforma que visavam sobretudo a redução da intervenção do Estado 

social, em setores como tais como a Saúde, a Educação, a Segurança Social, entre outros. 

 

Face à nova realidade política, desencadeada com a revolução de 1974, o tecido económico 

e social português, sofreu profundas transformações. As nacionalizações nos setores: 

bancário; seguros; transportes e indústria contribuíram para essas mudanças. Com o 

processo de descolonização, o Estado reintegrou cerca de 49.000 funcionários públicos, 

resultando daí também, o aumento da despesa pública e da dimensão da AP Portuguesa. Os 

cerca de 49.000 funcionários públicos representavam na altura 13,3% do total da função 

pública. Em 1979 o número de funcionários públicos era de 372 086, tendo passado em 1989 

para 482 368, chegando a 1999 com mais 716 418 funcionários público (Rocha, 2001).  

 

Com a adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986, é potenciado o 

desenvolvimento do País e, ao mesmo tempo instituem-se novos compromissos, 

decorrentes da assinatura do tratado de Maastricht.  

 

De acordo com Carvalho (2007: 11), “foi a partir do X Governo Constitucional 5 é que os 

instrumentos de gestão pública começam a ser encarados como fundamentais para a 

mudança da AP”. Tendo o XI Governo Constitucional beneficiado de circunstâncias 

favoráveis à prossecução de políticas de inovação administrativa, nos quais se destacam: o 

                                                           
3 Em Portugal a sua efetiva implementação dá-se em 1979, por associação a fatores fundamentais ocorridos no 

ano em causa. Dá-se a democratização do acesso à Educação, é criado o Serviço Nacional de Saúde, e o 
alargamento dos benefícios da Segurança Social a toda a população, vetores fundamentais à edificação de um 
Estado Social. 
4 

Crise petrolífera iniciada na década de 70. 
5 Tomou posse a 6 novembro de 1985 terminando o seu mandato a 17 de agosto de 1987. 
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resultado das medidas impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) ao IX Governo 

Constitucional em 1983 e, pelo facto de em 1986 Portugal ser ter tornado membro da CEE.  

 

“The year 1986 marked a turning point in administrative practices in Portugal” (Rocha apud 

Carvalho, 2007: 11). 

 

“Para que uma política pública possa merecer a adesão e a anuência de quem por ela é 

atingido, há que garantir que as opções tomadas são as mais adequadas à resolução de um 

problema” (Carvalho, 2007: 13). 

 

Segundo Carvalho (2007: 13-14), “o grande problema da AP, de acordo com o discurso 

difundido pelos diferentes Governos, é o modelo burocrático predominante, que constitui 

um entrave ao desenvolvimento económico-social, sendo indiferente ou lento na resposta 

às necessidades das empresas e cidadãos”.  

 

Podendo ser um termo polissémico, neste contexto, por burocracia entende-se algo que à 

partida possui uma conotação negativa, acrescentando ainda a autora (2007, 13) que a AP é 

retratada de acordo com determinadas linhas e/ou princípios, dos quais se destacam os 

seguintes:  

 

 Tendência para o aumento das estruturas e proliferação de administrações paralelas; 

 Sobreposições e lacunas nas atribuições e competências de inúmeros serviços; 

 Predomínio do espírito formalista, o que origina lentidão na decisão e rigidez na 

adaptação; 

 Concentração administrativa e excessiva centralização; 

 Recurso a mecanismos de gestão obsoletos em detrimento de técnicas mais eficazes, 

como as preconizadas, por exemplo, pela gestão por objetivos; 

 Ausência da preocupação em determinar os custos das atividades em proceder à 

avaliação, segundo um critério de custo/benefício; 

 Falta de pessoal qualificado em vários domínios. 
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Segundo Mozzicafreddo e Gomes (2001: 39) “a AP tem vindo progressivamente a adaptar-se 

a novos desafios, e há vários anos a redefinir objetivos estratégicos em contexto plural e 

consensual”.  

 

Já Barreto (1984: 193) identifica o centralismo como uma das caraterísticas históricas 

do Estado português:  

 

“A tradição administrativa é a da centralização crescente desde os princípios do 

século XIX. Não existem órgãos regionais ou escalões intermédios de 

autogoverno. Os distritos são divisões administrativas criadas pelo poder central 

e os seus dirigentes são nomeados por este. A maioria dos serviços 

administrativos locais e dos serviços sociais são meras extensões dos ministérios, 

de cujas titularidades dependem estreita e diretamente de ministros, secretários 

de Estado e diretores gerais”. 

 

Só em 2005, no XVII Governo Constitucional 6 se assistiu a uma viragem estrutural com a 

criação do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE), na 

tentativa de implementar uma reforma administrativa sistémica, ousando reestruturar e 

racionalizar as estruturas da administração direita e indireta, em função, quer do programa 

de governo, quer das missões dos respetivos ministérios e entidades. 

 

Ao nível dos resultados obtidos e segundo a comissão técnica do PRACE, foi conseguida uma 

“redução superior a 30% do número de organismos e respetivas estruturas internas na 

Administração Central (…) o que não deixará certamente de contribuir para melhorar a 

capacidade competitiva da Administração Pública Portuguesa e para o cumprimento do 

Programa de Estabilidade e Crescimento 2005-2009 da República Portuguesa” (DGAEP, 

2006: 73). 

 

                                                           
6 Tomou posse a 12 de março de 2005 e terminou o seu mandato em 26 de outubro de 2009. 
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Mais tarde em 2011, surge o Plano de Redução e Melhoria da Administração Pública 

(PREMAC) no XIX Governo Constitucional, voltando a evidenciar a intenção de “eliminar 

estruturas sobrepostas na estrutura do Estado, reduzindo o número de organismos e 

entidades, mantendo a qualidade na prestação do serviço público” (PCM, 2012: 30). 

 

“A análise da evolução das estruturas durante o PRACE e o PREMAC torna evidente um 

efetivo e pronunciado decréscimo do total de estruturas da administração central em cerca 

de 50%, sendo esta redução mais acentuada durante a aplicação do PREMAC (36,7%, contra 

20,3% no PRACE) ” (DGAEP, 2013: 73). 

 

No memorandum of understanding (MoU), na sua versão original, assinada entre o Estado 

português e a Troika 7, foram consagrados objetivos claros quanto às medidas a tomar pelo 

Estado português para aumentar a eficiência e a eficácia na AP. 

 

Nesta medida, destacam-se (Portugal, 2011b: 15):  

 

 Redução de pelo menos 15% de cargos dirigentes e serviços na administração 

central; 

 Limitar as adesões na AP, com vista a atingir decréscimos anuais no período entre 

2012 e 2014 de 1%/ano na administração central e de 2%/ano nas administrações 

regional e local; 

 Reorganizar a estrutura da administração local; 

 Utilização de serviços partilhados na administração central, para que se evite 

redundância e duplicações de custos associados. 

 

Também no documento de estratégia orçamental (DEO) 2011-2015, é referida a reforma da 

AP, como um processo contínuo e progressivo, “que permita à Administração Pública no seu 

conjunto a adoção de estruturas orgânicas, processos e práticas que maximizem a captação 

de benefícios resultantes da evolução tecnológica e organizativa, com o objetivo de cumprir 

                                                           
7 Missão composta por: Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional. 
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a sua missão: criar valor para a sociedade utilizando os recursos públicos da forma mais 

eficiente possível” (Portugal, 2011c: 36). 

 

É também referido que, paralelamente serão “desenvolvidas ações tendentes à redução 

substancial do “Estado Paralelo” (institutos, fundações, entidades públicas empresariais, 

empresas públicas, entre outras), bem como a despolitização e credibilização dos processos 

de recrutamento dos cargos de direção superior 8 , seguindo as melhores práticas 

internacionais” (Portugal, 2011c: 37). 

 

Pelo não cumprimento da meta transversal definida no Plano de Assistência Económica e 

Financeira (PAEF) para 2011, entenda-se, redução de 3,6% dos efetivos na AP, o DEO 2011-

2015 reconfigura a sua meta inicial por forma a compensar o não cumprimento da redução 

de 3,6% dos efetivos na AP, para 2% no período de 2012-2014. Neste sentido, o esforço para 

esta contenção seria tido em conta em sede de preparação de orçamento, no qual foram 

“atribuídos limites máximos por ministério para o número de efetivos e objetivos para a 

redução das despesas com pessoal” (Portugal, 2011c: 39). 

 

Complementarmente ao controlo do número de funcionários públicos, e por forma a 

garantir que o peso das despesas com pessoal no Produto Interno Bruto (PIB) diminuía 

efetivamente em 2012 e em 2013, foram congelados os salários no setor público em termos 

nominais, bem como o impedimento, a qualquer título, de possíveis consequências 

financeiras derivadas de progressões ou promoções. Refira-se que além do congelamento 

salarial, apenas foram pagas 12 remunerações (Portugal, 2011b). 

 

No DEO 2014-2018, apesar de o documento em causa não ser tão pragmático quanto a 

quantificações relativamente ao número de funcionários da AP, é referido que foram 

eliminadas estruturas duplicadas e ineficientes (resultados do PREMAC), tendo-se registado 

também o decréscimo progressivo do número de funcionários públicos e de cargos 

dirigentes no período entre 2011 e 2013 (Portugal, 2014a: 21). 

                                                           
8 Criação da CRESAP (comissão de recrutamento e seleção para a administração pública) – Decreto-Lei n.º 

8/2012 de 18 de janeiro.  
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O decréscimo de funcionários públicos no período entre 2011 e 2013 deveu-se em larga 

medida à aposentação, bem como à criação de ferramentas de incentivo criadas pelo XIX 

Governo Constitucional, no qual se destacam os programas específicos de rescisões 

amigáveis para a AP consagrados nas seguintes portarias: 

 

 221-A 2013 de 8 de julho; 

 332-A/2013 de 11 de novembro; 

 8-A/2014 de 15 de janeiro. 

 

Para um melhor enquadramento da temática em termos quantitativos, iremos evidenciar 

alguns indicadores que consideramos importantes para a análise em causa. 

 

Gráfico 1 - Despesa Pública em % do PIB 

 

 

Ao nível da despesa pública em % do PIB, podemos assistir a um crescimento continuado ao 

longo dos anos, tendo o crescimento da despesa pública em % do PIB, registado duas 

quebras pouco significativas relativamente aos períodos anteriores, 1990 e 2000. 

 

Para uma perceção mais assertiva relativamente ao comportamento da despesa pública em 

% do PIB, deveremos ter em conta o relacionamento desta, com o comportamento 

evidenciado pelo PIB em termos percentuais em contexto semelhante. 

 

1977 1978 1979 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012

Despesa Pública em % do PIB 19,2 21,1 21,4 22,2 26,3 25,4 27,6 26,7 28,0 31,8 33,4 38,4
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Fonte: Pordata 
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Assumindo um “peso” muito significativo na componente da despesa pública, as 

remunerações certas e permanentes, entenda-se, despesas com pessoal, é prudente analisar 

a dinâmica do número de funcionários públicos no tempo e respetivo custo associado. 

 

Gráfico 2 – Evolução do Número de Funcionários Públicos 1968_2013 

 

 

 

O modelo de Estado - Providência apenas foi implementado em Portugal com a chegada ao 

poder da democracia parlamentar no pós 25 de abril de 1974. Pretendia-se que este 

assumisse claramente os princípios desencadeados pelo modelo de “Welfare State”, nesta 

medida, assistiu-se a um aumento exponencial de funcionários públicos da administração 

central com uma concentração mais significativa nas áreas da Saúde e da Educação. 

 

De referir que para além deste fator, deverá ser tido em conta os milhares de funcionários 

públicos das ex-colónias que durante o período de descolonização ingressaram na 

Administração Pública Portuguesa, fatores explicativos para a duplicação de funcionários 

públicos entre 1968 e 1979. 

Desde a década de 80 até 2005, assiste-se a uma tendência crescente do número de 

funcionários públicos, ano em que se atingiu o seu valor máximo, aproximadamente 748 mil 

funcionários públicos. 

1968 1979 1983 1986 1988 1991 1996 1999 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nº funcionários 196.755 383.103 435.795 464.321 485.368 509.732 639.044 716.418 747.880 - 708.567 649.482 659.846 650.322 612.566 585.600 563.595

 -
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Fonte: DGAEP 
Nota: Para ano de 2006 não existe reporte de dados oficiais.   
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No período de 2005 a 2008 inicia-se a trajetória decrescente do número de funcionários 

públicos, sendo esta trajetória interrompida no ano de 2009 onde se verificou novamente 

um acréscimo do número de funcionários públicos.  

 

Pós 2009 até 2013, a trajetória de decréscimo do número de funcionários públicos é 

claramente evidente, tendo-se atingido uma estabilização decrescente no decurso do 

período em causa, no qual diminuíram aproximadamente, 95 mil funcionários públicos. 

 

Em 31 dezembro de 2013, o emprego nas administrações públicas situava-se nos 563 595 

postos de trabalho, o que representa decréscimos de 8,0% face a 31 de dezembro de 2011 e 

de 3,8% em termos homólogos. 9 

 

2.2 Adesão de Portugal ao Sistema das Comunidades Europeias (1986) 

 

“mais do que coligar Estados, importa unir os Homens” 

                                                             Jean Monnet 

 

As negociações para a adesão de Portugal à CEE iniciaram-se a 11 de março de 1977 e, 

culminaram com a assinatura do tratado a 12 de junho de 1985. A entrada de Portugal na 

CEE ocorreu a 01 de janeiro de 1986. Do pedido de adesão à assinatura do tratado 10 

decorreram mais de oito anos. 

 

Ao tornar-se membro, Portugal transformou o objetivo da convergência num compromisso 

formal e, simultaneamente foram-lhe aumentados os meios para atingir essa convergência 

(Barreto, et al., 2000: 632). 

 

“As transformações suscitadas pela plena adesão às Comunidades Europeias, 

verificadas em 1986, num contexto de eliminação de barreiras tarifárias, técnicas 

                                                           
9 Ver, a este respeito, DGAEP – Boletim Estatístico do Emprego Público n. 10, de abril de 2014.  
10 Assinado em Lisboa no Mosteiro dos Jerónimos. 
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e fiscais exigidas pela realização do mercado interno europeu no horizonte de 

1993, constituem um marco fundamental para situar com rigor as diferentes 

experiências, políticas e ações de promoção do desenvolvimento, seja no plano 

setorial, seja no plano regional, seja, finalmente, no plano nacional. Com efeito a 

plena adesão de Portugal às Comunidades Europeias despoletou um significativo 

processo de modernização de estruturas e comportamentos económicos, em 

paralelo com uma liberalização global dos mercados, num quadro onde a 

intervenção pública passou a ser claramente polarizada pela promoção de 

importantes investimentos de natureza infraestrutural (rodoviárias, ferroviárias e 

portuárias, telecomunicações, energéticas, científicas e tecnológicas, de 

educação e formação profissional, nomeadamente) dinamizados pelo acesso aos 

fundos estruturais de origem comunitária e com algum enquadramento numa 

perspetiva de desenvolvimento regional do país” (Mateus, 1992: 655). 

 

2.2.1 Caraterização Económica e Social de Portugal em 1986 

 

Caraterizada por profundos desequilíbrios macroeconómicos, a economia portuguesa no 

início dos anos 80, era composta por uma indústria pouco competitiva, importantes 

distorções nos mercados de bens e de fatores e, um peso substancial do setor público na 

atividade produtiva, herdado da Revolução de 1974. “As instituições financeiras, no 

essencial, bancos, eram detidas na maior parte pelo setor público, descapitalizadas e 

ineficientes. Na prática, o funcionamento do sistema bancário era ditado pelas substanciais 

necessidades de financiamento do setor público (…) A política cambial seguia um regime de 

desvalorização deslizante (“crawling-peg”), com o objetivo de assegurar a competitividade 

dos exportadores nacionais, permitindo, deste modo, conter um défice elevado e 

persistente da Balança de Transações Correntes” (Abreu, 2001: 17).  
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O período que precedeu a adesão às Comunidades é claramente marcado pela assinatura do 

acordo stand by 11 entre o governo português e o FMI, tendo-se materializado na Carta de 

Intenções assinada entre ambas as partes em agosto de 1983 e revista em junho de 1984. O 

acordo visava principalmente “reduzir o défice da balança de transações correntes para um 

nível financiável, sem excessiva perda de reservas cambiais nem um aumento da dívida 

externa” (Mendonça e Farto, 2006: 3).  

 

Em 1985, a economia portuguesa vê concluído o programa de ajustamento a qual esteve 

submetida nos dois anos anteriores. “Após dois anos de quebra do produto, verifica-se em 

1985 uma recuperação, com subida significativa do produto real, ao mesmo tempo que se 

regista um excedente na Balança Corrente - facto de que não acontecia desde o início dos 

anos 70 - e uma desaceleração, também muito significativa, da taxa de inflação (de 29% em 

1984 para 19% em 1985) ” (Mendonça e Farto, 2006: 3). 

 

No ano que antecedeu a adesão de Portugal à CEE, 1985, “o rendimento real per capita em 

Portugal correspondia a pouco mais de 50% da média comunitária, refletindo os baixos 

níveis de produtividade do país” (Abreu, 2001: 17). 

 

No período de 1986-1991, a economia portuguesa “cresceu a uma taxa anual média real de 

5,4%. Esse crescimento deveu-se sobretudo à “estabilização alcançada em 1985, à 

transferência de fundos comunitários e à política orçamental expansionista alicerçada por 

um clima externo favorável” (Conraria, Alexandre, e Pinho, 2010: 3).  

 

Por forma a conseguirmos uma caraterização mais aprofundada do país em termos 

económicos e sociais, apresentamos alguns indicadores de Portugal à data de 1986. 

 

Em 1986 Portugal apresentava um PIB de 86.197.934 milhões de euros e uma taxa de 

inflação de 12,33%. A sua população oscilava entre 9.833 milhões de habitantes em 1981 e 

                                                           
11 Acordo stand by – Instrumento de crédito disponibilizado pelo FMI e utilizado quando os países de mercados 

emergentes ou avançados têm problemas de financiamento por forma a superar debilidades relacionadas com 
a balança de pagamentos.  
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9.867 milhões de habitantes em 1991, representando o consumo das famílias 64,3% do PIB. 

A despesa do Estado representava aproximadamente 8.000 milhões de euros e o stock de 

dívida direta do Estado em % do PIB, representava 51,3%.12 

 

As taxas de analfabetismo em 1981 e 1991 eram respetivamente de 18,59% e de 11,01% 13. 

O sistema educativo português apresentava no ano letivo de 1986/1987, 1.987.827 de 

alunos matriculados respetivamente, 137.867 na educação pré-escolar, 1.606.932 no Ensino 

Básico e 243.028 no Ensino Secundário 14 . A taxa real de escolarização dos alunos 

matriculados no Ensino Secundário era de 19,5% no ano letivo de 1986/1987 em que 

existiam 243.028 alunos matriculados no Ensino Secundário 15.  

 

Como refere Lains (2007: 9) “visto em perspetiva, parece inegável que, em 1987, eram 

necessários ajustes na organização do País, do regime fiscal aos mercados financeiros, das 

Forças Armadas ao sistema educativo, do mercado de trabalho ao setor público produtivo”. 

 

2.2.2 Caraterização dos Fundos Comunitários FEDER e FSE 1986-2013 

 

Tendo assumido como objetivo, promover a correção das desigualdades entre os seus 

Estados-membros, a criação da CEE, agora conhecida como UE, formalizada através da 

assinatura do tratado de Roma em 1957, não revelou de imediato esse desiderato. Os 

principais objetivos visavam a expansão económica, a criação de emprego e a substancial 

melhoria das condições de vida.  

 

Para uma melhor promoção e devida implementação, foram criados os instrumentos 

financeiros da política regional da UE, denominados por Fundos Estruturais, os quais 

                                                           
12  Ver, a este respeito, Fundação Francisco Manuel dos Santos - Pordata: Base de Dados Portugal 

Contemporâneo. Retrieved march 28, 2014, from 
http://www.pordata.pt/Portugal 
13 Ver, a este respeito, INE,I.P., Recenseamentos da população. 
14 Ver, a este respeito, Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2009). 50 Anos de estatísticas da 

educação. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação.  
15 Ver, a este respeito, GIASE (2006). Séries Cronológicas: 30 anos de Estatísticas da Educação: Alunos 1977-

2006. Lisboa: Autor.  

http://www.pordata.pt/Portugal
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constituem instrumentos de cofinanciamento, a que os Estados-membros se candidatam 

(entidades privadas e públicas), como forma de apoio do desenvolvimento nacional, tendo 

como cerne o desenvolvimento equilibrado do espaço europeu, promovendo a igualdade de 

oportunidades entre pessoas e regiões. 

 

Em 1957, instituiu-se através do Tratado de Roma, o FSE, com o objetivo de promover 

políticas de promoção do emprego (Mateus, 2013). Também consagrado no Tratado de 

Lisboa “A fim de melhorar as oportunidades de emprego dos trabalhadores no mercado 

interno e contribuir assim para uma melhoria do nível de vida, é instituído um FSE” (Mateus, 

2013: 448).  

 

Mais tarde, em 1975, é criado o segundo fundo estrutural, o FEDER, tendo este como missão 

principal, mitigar as disparidades de desenvolvimento entre as regiões europeias. Neste 

sentido, “é relativamente recente a coesão económica, social e territorial que hoje 

conhecemos como um dos pilares estratégicos e um dos desígnios políticos fundamentais da 

União Europeia” (Mateus, 2013: 439). 

 

 O Tratado de Lisboa consagrou também o FEDER referindo “O FEDER tem por objetivo 

contribuir para a correção dos principais desequilíbrios regionais na União através de uma 

participação no desenvolvimento e no ajustamento estrutural das regiões menos 

desenvolvidas e na reconversão das regiões industriais em declínio” (Mateus, 2013: 446). 

 

No período de 1986 e 1988, Portugal recebeu da Comissão Europeia (CE) no âmbito dos 

Fundos Estruturais (FEDER, FSE) e Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola-secção 

Orientação (FEOGA-O) 16 um montante aproximado de cerca de 237 milhões de contos 

(1.182 milhões de euros), denominado como anterior regulamento 17. Posteriormente, e até 

à data, foram negociados pelo Governo português e a CE, 4 documentos estratégicos, a 

saber: 

                                                           
16 Atual Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola (FEOGA). 
17 Cf. Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional I.P. Retrieved march 28, 2014, from  

http://www.ifdr.pt/content.aspx?menuid=25 

http://www.ifdr.pt/content.aspx?menuid=25
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 I Quadro Comunitário de Apoio (QCA I) período de programação 1989-1993; 

 II Quadro Comunitário de Apoio (QCA II) período de programação 1994-1999; 

 III Quadro Comunitário de Apoio (QCA III) período de programação 2000-2006; 

 Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) período de 2007-2013. 

 

Refira-se a este propósito que os projetos aprovados até final de 2013 poderão ser 

executados até final do ano de 2015. 

 

Os vários ciclos de programação têm assumido prioridades e princípios distintos ao longo 

dos tempos. 

 

O QCA I “teve como prioridades preparar as regiões portuguesas para o grande mercado 

interno europeu e dos recursos humanos para as necessidades do setor produtivo, e em 

especial, para as profundas alterações em perspetiva, através do aumento da produtividade 

e da criação de empregos de nível superior e mais bem remunerados, evitando o aumento 

do desemprego” (Mateus, 2013: 465-466). Relativamente ao QCA II, “a aproximação à UE e a 

redução das assimetrias regionais, foram os desígnios [principais] da estratégia de 

desenvolvimento que orientou a programação e aplicação” do quadro comunitário de apoio 

para o período entre 1994-1999. Tendo sido diagnosticada pós conclusão do QCA I, uma 

“insuficiente qualificação dos recursos humanos face aos standards europeus; uma 

economia assente numa estrutura produtiva pouco competitiva e concentrada em 

atividades orientadas para mercados saturados e com forte concorrência de países com 

salários mais baixos” (Mateus, 2013: 467-468). 

 

De acordo com o diagnóstico elencado, foram definidos quatro grandes eixos prioritários de 

intervenção, a saber (Mateus, 2013: 467): 

 

1. Qualificar os recursos humanos e o emprego; 

2. Reforçar os fatores humanos e o emprego; 

3. Reforçar os fatores de competitividade da economia; 

4. Fortalecer a base económica regional. 
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O QCA III demonstrou uma preocupação crescente com o acréscimo da produtividade do 

país, tendo como objetivo “recuperar o atraso do país através do acréscimo da 

produtividade”, tendo para tal considerado três grandes domínios de intervenção (Mateus, 

2013: 469): 

 

1. Valorização do potencial humano, como forma de recuperação do país em matéria 

de educação e formação, afirmando fatores de competitividade; 

2. Apoio à atividade produtiva, como forma de reordenamento estrutural da economia, 

modernização do sistema científico e tecnológico, e melhoria das infraestruturas 

económicas de base, preservando o ambiente; 

3. Estruturação do território, valorizando o seu ordenamento, o ambiente e posição 

geoestratégica de Portugal, como primeira plataforma atlântica da Europa, (…) 

destinadas a reforçar (…) o desenvolvimento equilibrado das regiões. 

 

Para o efeito foram definidos quatro grandes eixos prioritários de intervenção (Mateus, 

2013: 470): 

 

1. Elevar o nível de qualificação dos portugueses, promover o emprego e a coesão 

social; 

2. Alterar o perfil produtivo em direção às atividades do futuro; 

3. Afirmar a valia do território e a posição geoeconómica do país; 

4. Promover o desenvolvimento sustentável das regiões e a coesão nacional. 

 

Segundo Mateus (2013: 471), foram “cinco grandes prioridades estratégicas” que 

“enquadraram a distribuição do financiamento estrutural da UE a Portugal no período de 

programação 2007-2013 [QREN]: a qualificação dos portugueses, o crescimento sustentado, 

a coesão social, a qualificação das cidades e do território e a eficiência da governação”. 

Para este intento, foram definidas três grandes agendas temáticas: 
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1. A agenda do potencial humano; 

2. A agenda para os fatores de competitividade; 

3. A agenda para a valorização do território. 

 

Aplicação do FEDER 

No que respeita às realizações físicas financiadas por este fundo, decidimos especificar o 

período a partir do ano de 2000 inclusive (QCA III), até ao quadro vigente, isto é, QREN 

(2013), visto que foi o período em que se registaram as intervenções mais significativas. No 

período de 2000-2007 (QCAIII), ao nível do investimento em infraestruturas educativas, 

“registaram-se intervenções em 262 escolas e em 28 jardins-de-infância [através do] 

financiamento dos programas operacionais regionais. Financiados pelo programa da 

educação foram construídas e/ou remodeladas 957 salas de aula, equipadas 1.649 outras 

salas, tendo sido adquiridos perto de quinhentos mil produtos multimédia de apoio e mais 

de cem mil computadores”. Já no que respeita ao período de 2007-2013 (QREN) 18, “estão 

referenciadas intervenções em 702 centros escolares do 1º ciclo, 27 escolas do 2º e 3º ciclo, 

88 escolas do Ensino Secundário [efetuadas pela empresa Parque Escolar E.P.E] e 26 

universidades e centros de formação” (Mateus, 2013: 490).  

 

Aplicação do FSE 

Pela dimensão considerada, decidimos iniciar a referenciação no período entre 1989-1993, a 

que correspondeu o QCA I, destacando “o número de participação em ações de formação 

em mais de 1 milhão de participantes”. No período de programação seguinte, (QCA II 1994-

1999), destacamos a formação profissional, no qual “em média 118 mil formandos/ano 

tiveram intervenção operacional, enquanto o programa de desenvolvimento educativo 

viabilizou anualmente ações de formação contínuas a 71 mil docentes e formação 

tecnológica, profissional e artística a 40 mil alunos”. Já no período de 2000 a 2006 (QCA III), 

os destaques vão para “o apoio à qualificação inicial de jovens a mais de 100 mil 

formandos/ano e, em termos de qualificação de adultos, o número de formandos ascendeu 

a mais de 590 mil/ano”. No âmbito do QREN (2007-2013) 19 “foram contabilizadas médias 

                                                           
18 Apenas se considera o referencial até 2011. 
19 Apenas são tidas em conta as execuções até final de 2011. 
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anuais de 158 mil formandos no domínio do qualificação inicial de jovens e, 616 mil 

formandos na qualificação de adultos” (Mateus, 2013: 494). 

 

Como refere Amaral (2006: 118-199), “a nossa adesão à CEE tornou-nos beneficiários de 

importantes somas a título de subsídios para diversas utilizações (…) através do FSE para 

investir na formação profissional, investimento especialmente necessário desde que as 

escolas técnicas tinham fechado a seguir ao 25 de Abril”. Por outro lado, quanto ao FEDER 

gerou aumento de produtividade “que, no que respeita ao facto trabalho era ainda 

acrescentado pelos efeitos de ações de formação profissional sobre a qualificação da mão-

de-obra”.  

 

Os autores (Andrade e Duarte, 2013), concluem que em grande parte a estagnação da 

economia portuguesa se deve ao facto de ter existido um enviesamento permanente, 

relativamente à discriminação positiva da produção de bens não transacionáveis em 

desfavor da produção de bens transacionáveis, facto este provocado pela entrada em 

Portugal de grandes fluxos financeiros provenientes dos Fundos Estruturais. Neste sentido 

verificou-se uma realocação dos fatores trabalho e capital (pela transferência de recursos 

entre setores), elevando por sua vez os salários afetos aos setores não transacionáveis 

(saúde e educação por exemplo), gerando estes em conjugação com o aumento de lucros 

nestes setores, a consequente subida de preços, o que, por sua vez, implicou a apreciação da 

taxa de câmbio real. 

 

2.2.3 A Nova Gestão dos Fundos da União Europeia - Restrições Emergentes da 

Nova Governação Económica no Quadro da União Económica e Monetária 

 

No seguimento dos quadros comunitários antecedentes, o Governo Português, aprovou 

através de Resolução do Conselho de Ministros 20, as prioridades estratégicas e os princípios 

que deverão estar subjacentes no âmbito do novo ciclo de programação comunitária para o 

período 2014-2020, designado de Quadro Estratégico Comum (QEC). 

                                                           
20 RCM n.º 98/2012, de 26 de novembro. 
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O QEC serve de apoio à definição de prioridades de investimento por parte dos Estados-

membros e das respetivas regiões, o que permitirá convergir para a elaboração dos "Acordos 

de Parceria" que cada Estado-membro irá estabelecer com a Comissão. No caso português, o 

Acordo de Parceria que Portugal propõe à CE, denominado Portugal 2020, “adota os 

princípios de programação da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de 

desenvolvimento económico, social, ambiental e territorial que estimulará o crescimento e a 

criação de emprego nos próximos anos em Portugal” (Portugal, 2014d: i).  

 

Entregue para aprovação à CE pelo Governo português a 31 de janeiro de 2014, as suas 

linhas orientadoras adotaram os princípios: da programação estratégica Europa 2020 

(crescimento inteligente, inclusivo e sustentável), o Position Paper (recomendações 

efetuadas pela Comissão a Portugal), como também o Plano Nacional de Reformas (PNR). 

 

Tabela 2 - Metas de Portugal no âmbito da Estratégia Europa 2020 e Situação em 2013 

Objetivos Indicadores MetaPT2020 2013

Taxa de abandono escolar precoce 10% 19,20%

% População com ensino superior ou equiparada entre 30-34 anos 40% 29,20%

Mais e Melhor 

Educação  

 

Tendo como objetivos principais, a correção dos desequilíbrios orçamentais e externos da 

economia, a adoção desde 2011 do PAEF, “tem consequências sociais negativas e agrava a 

desigualdade verificada no desenvolvimento das regiões” (Portugal, 2014d: 1). 

Tendo em conta as consequências sociais acima descritas, conjugadas com o facto de, pela 

primeira vez o orçamento comunitário sucedâneo ser inferior ao seu antecessor, Portugal 

enfrenta por sua vez um desafio tripartido. Por um lado, as restrições económicas e 

financeiras resultantes dos diversos compromissos de ajustamento da despesa pública do 

Estado decorrentes do PAEF assumidas com instâncias internacionais por via do MoU, por 

outro, as metas da dívida e do défice consagradas no tratado europeu subscrito pelos 25 

Estados-membros da UE, no qual está previsto que os países deverão efetivar o 

cumprimento da “regra de ouro”, obrigando cada Estado-membro subscritor do pacto a não 

ultrapassar uma dívida pública acima dos 60% e, um défice acima dos 0,5%, relativamente 

ao valor do PIB. De carácter vinculativo e permanente, pretende-se desta forma garantir o 

Fonte: Acordo de Parceria 2014-2020 
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cumprimento dos limites máximos, quer da dívida, quer do défice associado à disciplina das 

finanças públicas dos Estados-membros. Por último, e não menos importante, o facto do 

Budget financeiro do novo quadro comunitário, ser mais diminuto que o anterior, o que 

corresponde a dizer, que, em absoluto todos os Estados-membros terão uma 

comparticipação inferior àquela que obtiveram no quadro comunitário que o antecedeu, o 

QREN. 

 

Tendo sido elencados pelo Governo português no acordo de parceria 2014-2020, os 

principais constrangimentos e potencialidades, em torno dos 4 grandes domínios temáticos: 

competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano, 

sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, contribuindo estes positivamente para dois 

domínios transversais, a saber, redução das assimetrias regionais e uma administração 

pública mais eficaz e eficiente, foi neste contexto que foram definidas as prioridades de 

intervenção no âmbito dos fundos comunitários para o período 2014-2020. 

 

No domínio do Capital Humano constata-se: “um atraso face aos países mais desenvolvidos 

do nível médio das qualificações da população adulta e jovem (…) importa assim prever 

intervenções diretas de redução do abandono escolar e promoção do sucesso educativo” 

(Portugal, 2014d: 2). Sendo este um desígnio transnacional, espera-se que a aposta neste 

domínio possa ser um marco transversal, desempenhando a função de alavanca dos fatores 

de competitividade e produtividade dos quais toda a sociedade portuguesa no seu todo 

continua perseguindo.  

 

“O nível médio de qualificações da população portuguesa é ainda reduzido, designadamente 

no contexto da UE, o que constitui um constrangimento fundamental ao desenvolvimento 

social, económico e territorial do país” (Portugal, 2014d: 47). 

 

A dotação financeira total do QEC será de 25.239 milhões de euros, incluindo este montante, 

4.057 milhões de euros relativo ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 

(FEADER), antigo FEOGA (Portugal, 2014d). Para que a dotação financeira total se torne 

comparável entre quadros comunitários, QEC e QREN, deveremos expurgar do montante 
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total do QEC, o valor relativo ao FEOGA, tornando-o comparável relativamente aos fundos 

estruturais incluídos em ambos os quadro comunitários, sendo que, após a subtração, o 

valor relativo ao QEC é de 21.182 milhões de euros.  

 

Após esta operação, poderemos proceder à comparação em absoluto, decorrendo daí que 

os montantes afetos ao QREN e ao QEC representam respetivamente 21.411 milhões de 

euros e 21.182 milhões de euros. Nestes termos, o valor é muito semelhante, contudo para 

que a comparação seja de certa forma coerente, deveremos proceder à atualização do 

montante afeto ao QREN tendo em conta o índice de preços do consumidor no período 

entre 2006 e 2013. Posta essa atualização, o montante correspondente ao QREN atualizado 

a preços correntes, tendo em conta que a taxa de inflação acumulada no período é de 13% 

21, passaremos a ter um montante total QREN de 24.170 milhões de euros. Neste momento, 

encontramo-nos em condições de efetuar uma análise comparada em termos de valores 

absolutos e relativos, concluindo que, o próximo quadro comunitário terá um decréscimo de 

12%, aproximadamente, 3.000 milhões de euros relativamente ao quadro comunitário ainda 

em vigor, QREN.   

 

Quanto à dotação financeira relativa à componente educativa, objetivo temático 10, o qual 

utilizada a denominação, “investir no ensino, nas competências e na aprendizagem ao longo 

da vida”, está previsto um montante de 4.385,4 milhões de euros para Portugal (Portugal 

Continental e Regiões Autónomas), o qual se subdivide em: 475,8 milhões de euros FEDER; 

3.860,1 milhões de euros FSE e 49,5 milhões de euros FEADER (Portugal, 2014d: 152). 

 

Concretamente no que concerne à Educação/Formação, no sentido de podermos encontrar 

um termo de comparação absoluta de verbas afetas entre quadros comunitários, 

comparando o futuro QEC, e o atual quadro em vigor, QREN, o valor total afeto à 

componente educativa/formativa obteve uma dotação total de 6.369,7 milhões de euros 22 

para o período 2007-2013 (QREN), o que por si só, revela um diferencial de grande 

                                                           
21  Ver, a este propósito, Fundação Francisco Manuel dos Santos - Pordata: Base de Dados Portugal 

Contemporâneo. Retrieved march 28, 2014, from http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ipc 
22 Relatórios dos Programas Operacionais Regionais (POR) e do Programa Operacional Potencial Humano 

(POPH). 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ipc
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significado em termos de verba futura a receber, aproximadamente menos 2.000 milhões de 

euros para o período de 2014-2020, quando comparado com o período 2007-2013.
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3. O Sistema Educativo Português 

 

“Após alguns anos, à esquerda ou à direita, a educação é proclamada grande 

causa nacional mas tratada em discursos e práticas numa lógica mais gestionária 

que política. A formação é uma prioridade nacional: constantemente retomada, 

este princípio impõe uma obrigação mais do que define uma política. Que 

valores, que relações sociais, que modelos de sociedade estão em jogo através 

da educação que a nação dispensa aos jovens na perspetiva do século XXI? Esta 

questão, eminentemente política, não é posta”. 

Bernard Charlot. Les mutations du discours éducatif. 1989. 

 

3.1 Breve enquadramento  

 

O sistema educativo português sofreu profundas alterações a partir dos anos 70, mais 

concretamente com a aprovação da Constituição da República Portuguesa, art.º 74, no qual 

é consagrado que todos têm direito à educação e à cultura. 

 

Por forma a tornar exequível o principio enunciado no articulado, foi aprovada a Lei de Bases 

do Sistema Educativo (LBSE) em 1986, alterada sucessivamente pelos diplomas seguintes:  

 

 Lei nº 85/2009, D.R. n.º 166, Série I, de 2009-08-27; 

 DL n.º 176/2012, D.R. n.º 149, Série I, de 2012-08-02. 

 

Organizado em níveis de educação, formação e aprendizagem, o sistema educativo 

português compreende: a Educação Pré-Escolar, o Ensino: Básico, Secundário e Superior.  

 

No que concerne à educação pré-escolar e de acordo com a Lei nº. 5/97 de 10 de fevereiro,23  

“a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao 

longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 

                                                           
23 Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/data/dgidc/legislacao/Lei_de_Bases_Sistema_Educativo/L_85_2009.pdf
http://www.dgidc.min-edu.pt/data/dgidc/legislacao/Lei_de_Bases_Sistema_Educativo/DL_176_2012.pdf
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estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado 

da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário ”, sendo facultativa e gratuita na rede pública, a educação pré-escolar destina-se às 

crianças com idade compreendida entre os 3 anos e a idade de início da escolaridade 

obrigatória (Ensino Básico), por norma os 6 anos. Na rede privada e de solidariedade, 

composta por instituições particulares de solidariedade social (IPSS´s) e instituições sem fins 

lucrativos, é assegurada a gratuitidade de frequência da componente letiva, mediante um 

programa de cofinanciamento. 

 

O Ensino Básico, pelo contrário, é obrigatório, universal e gratuito, tem a duração de nove 

anos letivos 24, sendo o primeiro de quatro anos, o segundo de dois e o terceiro de três, 

devendo ingressar neste nível de ensino todas as crianças no território nacional, que 

completem os 6 anos de idade até 15 de Setembro.  

 

De acordo com a alínea a), do art.º 7º da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, o Ensino Básico 

possui o seguinte objetivo geral:  

 

“Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta a 

descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de raciocínio, 

memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, promovendo 

a realização individual em harmonia com os valores da solidariedade social”. 

 

Face à baixa taxa de conclusão dos alunos do Ensino Secundário e aos objetivos traçados na 

Estratégia de Lisboa, a LBSE, foi alterada para proceder ao alargamento da escolaridade 

obrigatória, para 12 anos 25. De acordo com a nova LBSE, o Ensino Secundário é obrigatório e 

compreende um ciclo de três anos letivos de escolaridade (10.º, 11.º e 12.º), podendo ter 

organizações curriculares predominantemente orientadas para o prosseguimento de 

estudos no Ensino Superior, ou para o ingresso no mundo do trabalho. Este nível de ensino 

consolida a diversificação e especialização dos percursos educativos e formativos, 

                                                           
24 LBSE art.º 6. 
25 Lei n.º 85/2009 art.º 2. 
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oferecendo alternativas de educação e formação, cujo teor dominante pode ser de 

formação geral, vocacional, artística ou profissional. 

 

Gráfico 3 - Representação Geral do Sistema Educativo Português 

 

 

3.2 Caraterização do Sistema Educativo – Antes e Depois da Entrada na União 

Europeia. 

 

A organização do sistema educativo vigente em 1986 era composta pela Educação Pré-

Escolar; Ensino Básico; Ensino Secundário e Ensino Superior. 

 

A educação pré-escolar de frequência facultativa era ministrada em jardins-de-infância por 

uma grande variedade de organismos, os quais destacamos: Ministério da Educação e 

Cultura, Ministério do Trabalho e Segurança Social e órgãos autárquicos, instituições de 

solidariedade social, por escolas particulares e cooperativas e ainda por organizações 

sindicais e de base. Os jardins-de-infância do sistema público acolhiam crianças dos 3 anos 

até à entrada no ensino primário - 1º ciclo de escolaridade obrigatória (Gabinete de Estudos 

e Planeamento do Ministério da Educação, 1986:16). 

 

 

Fonte: Direção Geral de Educação/Ministério da Educação e Ciência 
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De frequência obrigatória e gratuita, o Ensino Básico organizava-se em dois ciclos de ensino: 

o Ensino Primário e o Ensino Preparatório.  

 

Em 1986 a idade máxima de obrigatoriedade de frequência estava fixada em 14 anos. O 

Ensino Primário, hoje 1º ciclo, era de frequência obrigatória para todas as crianças com 

idade de 6 anos feitos até 31 de dezembro do ano civil a que a matrícula respeitava. Era 

constituído por 4 anos de escolaridade obrigatória divididos em duas fases de 2 anos cada, 

sendo ministrado em escolas primárias públicas ou do regime particular e cooperativo 

(Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação, 1986:18). 

 

O Ensino Preparatório constituía o segundo ciclo do cumprimento da escolaridade 

obrigatória, 5º e 6º ano de escolaridade. 

 

Por sua vez, o Ensino Secundário era de frequência facultativa, com duração de 6 anos, o 

qual se subdividia em:  

 

 Ensino Secundário Geral; 

 Ensino Secundário Complementar. 

 

No final da década de 80, podemos considerar o sistema educativo português como um 

serviço público com marcadas características de subdesenvolvimento, nas quais destacamos 

indicadores chave como: a taxa de sucesso nas aprendizagens e a sua baixa taxa de 

frequência. 

 

Conforme refere Antunes (2004: 107), “o diagnóstico elaborado pela administração central, 

como base da proposta à UE (…) do Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal 

(1990-1993) (PRODEP I), é, a esse título, elucidativo: a taxa de escolarização da população 

portuguesa no primeiro nível é comparável com a dos outros países, mas a do segundo nível 

já é cerca de metade da média dos outros membros da comunidade e a do terceiro nível (…) 

é ainda menos de metade da média desses países”. 
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Atente-se aos indicadores referentes ao ano letivo 1985/1986, como forma de 

consubstanciar o subdesenvolvimento que o sistema demonstrava. O sistema educativo 

português apresentava no ano letivo de 1985/1986 26, uma taxa de pré-escolarização 27 de 

29,3%; no Ensino Básico: 100% no 1º ciclo, 60,7% no 2º ciclo, 40,4% no 3º ciclo, e 17,6% no 

Ensino Secundário. (Departamento de Avaliação e Prospetiva e Planeamento do Ministério 

da Educação, 1999: 19,40). 

 

A severidade do diagnóstico acima descrito em documentos oficiais os quais referiam que o 

atraso em matéria de Recursos Humanos era “tão grave que se torna incompatível com a 

coesão social necessária para o mercado único”. Tal realidade era reforçada pelo ministro da 

educação à data, Roberto Carneiro, o qual não se coibiu de referir “ há muitas crianças que 

infelizmente chegam à escola sem ter comido ou apenas bebido um copo de vinho ou tendo 

frio porque não têm roupa para vestir” (Carneiro apud Teodoro, 1992: 149). 

 

Não é de somenos importância ter em conta, a estrutura social de um país, na tentativa de 

identificar padrões de escolaridade. Conforme refere Boudieu (apud Martins, 2012: 10-11), 

“nas sociedades mais avançadas, os agentes ou grupos distribuem-se pelo espaço social de 

acordo com dois princípios diferenciadores: o capital económico e o capital cultural”. Deste 

facto decorre que os agentes “têm tanto em comum quanto mais próximos estiverem nestas 

duas dimensões”.  

 

Decorrente da publicação “Dez anos de reformas ao nível do ensino obrigatório na UE (1984-

1994) ”, a UE refere-se a Portugal enunciando que “ durante décadas, não se realizou em 

Portugal uma reforma global da educação. As alterações parcelares que se foram 

sobrepondo ao longo dos anos, deram origem a um conjunto incoerente e desajustado que 

era urgente reformular” (Eurydice, 1998: 223). 

 

No setor educativo, um dos acontecimentos mais importantes, no decurso do período em 

análise, foi a publicação da Lei 46/86, de 14 de outubro, a LBSE ou Lei-Quadro.  

                                                           
26 Ensino público e privado 
27

 Relação entre o total de crianças pré-escolarizadas, e a população residente de 3 a 5 anos. 
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Lei que consagra vários princípios, entre outros, destacamos a “escolaridade obrigatória 

alargada, o Ensino Básico unificado de 9 anos e ensino vocacional a partir do Ensino 

Secundário, a gestão descentralizada das escolas e o estatuto profissional dos professores” 

(Rodrigues, 2014: 58). 

 

Com a sua publicação, ficou assim preenchido uma grave lacuna que se fazia sentir desde 

1974, uma vez que a reforma 28 de Veiga Simão, ministro da educação à data, nunca chegou 

a ser concretizada pela eclosão do movimento do 25 de abril de 1974. Doze anos depois de 

instaurada, a democracia pôde contar com uma LBSE. Simultaneamente, e no decorrer do 

processo de debate e aprovação da LBSE, João de Deus Pinheiro, ministro da Educação à 

data, cria a Comissão de Reforma do Sistema Educativo (Rodrigues, 2014: 58). Estavam 

então criadas as condições de estabilidade necessárias no que respeita a objetivos e meios. 

Por um lado, verifica-se a aprovação da LBSE, e por outro, Portugal garante as 

disponibilidades financeiras necessárias para a sua prossecução, pela via do financiamento 

estrutural (PRODEP), decorrente da entrada de Portugal na UE (Rodrigues, 2014: 58). Como 

refere Teodoro (2001: 399), a LBSE “permitiu fechar o ciclo da normalização da política 

educativa e abrir uma nova fase, centrada novamente no propósito de realizar a reforma 

educativa”. 

 

No início da década de 90, os temas do financiamento e sustentabilidade do sistema, da 

avaliação de alunos, escolas e professores, começam a fazer parte das preocupações dos 

diversos governos, “sobretudo porque se começavam a prever os efeitos da quebra 

demográfica, bem como os efeitos das progressões automáticas dos professores nos 

orçamentos da educação”. É nesta década “que (…) se introduzem os primeiros mecanismos 

de controlo da progressão na carreira docente” (Rodrigues, 2014: 65). 

 

Barroso (2003) define o período entre 1987 e 2000, como o período do “ciclo da reforma”, 

subdividindo-o em dois grandes períodos. Um primeiro entre 1987 e 1991, conduzido pelo 

então ministro da Educação Roberto Carneiro, e um segundo entre 1996 e 2000, 

                                                           
28

 Lei nº. 46/86 de 14 de outubro. 
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protagonizado pelo ministro da Educação Marçal Grilo. O primeiro período caracterizou-se 

por um conjunto de medidas destinadas a colocar em prática e a regulamentar a LBSE, 

destacando entre outras: a criação das “escolas profissionais”; o forte estímulo à criação de 

instituições de Ensino Superior privado; e o reforço dos dispositivos de avaliação. O segundo 

período, sob o desígnio de Pacto Educativo para o Futuro, é apresentado pelo ministro de 

então ao Parlamento, às escolas e aos diferentes parceiros educativos. Como instrumento 

essencial de política, o documento Pacto Educativo para o Futuro, “era constituído por um 

conjunto de princípios, objetivos estratégicos e compromissos como bases essenciais para a 

ação política e para o relacionamento com todos os protagonistas do processo educativo”. 

Nesse sentido, foram tomadas diversas medidas, umas de continuidade do período anterior, 

tais como: “revisão curricular; gestão das escolas; formação de professores; avaliação de 

alunos”. E, como novas medidas salientamos: “a criação de Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária; medidas de pedagogia compensatória; impulso à expansão da 

educação pré-escolar; avaliação das escolas; internet nas escolas” (Barroso, 2003: 71-72). 

De salientar que “todo este movimento reformista (que contemplou quer o primeiro, quer o 

segundo o período) foi fortemente apoiado por um substancial reforço financeiro”, 

proveniente do Quadro Comunitário de Apoio negociado com a UE, e que se traduziram no 

PRODEP I, II E III, conforme refere Barroso (2003: 72). 

 

“ A educação se tornou a chave para as oportunidades e desenvolvimento em todo o mundo 

moderno” (Druker apud Martins, 2012: 13). 

 

Chegados a 2001, Portugal registava uma taxa de analfabetismo 29 de 8,93%. A população 

residente com 15 ou mais anos de idade era de aproximadamente 8,7 milhões de indivíduos. 

Relativamente a estes, Portugal apresentava aproximadamente 4,2 milhões de indivíduos, 

em que 48% possuíam qualificações muito baixas 30, 1,2 milhões de indivíduos possuíam o 

Ensino Secundário e/ou pós-Secundário, e apenas 674 mil indivíduos possuíam o Ensino 

Superior, representando 14% e 8% respetivamente face à totalidade da população residente 

com 15 ou mais anos de idade (CNE, 2012).  

                                                           
29 Relação entre a população com 10 ou mais anos que não sabe ler e escrever, e a população com 10 ou mais 

anos.  
30 Qualificações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do Ensino Básico. 
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Em 2002, é apresentado a debate público o Manifesto para a Educação da República. 

Apresentado por diversas figuras públicas, este traça “um retrato crítico e negativo da 

qualidade das aprendizagens e do sistema de ensino”. O debate no espaço público ir-se-á 

dirimir entre a qualidade versus quantidade (Rodrigues, 2014: 72).  

 

Barroso (apud Rodrigues, 2014: 72) refere que “acabada a euforia da Reforma em que se 

empenharam os dois maiores partidos (…) e depois de 25 anos de transformações contínuas 

(…), responsáveis por uma elevada taxa de crescimento de alunos, professores e escolas, o 

diagnóstico que é feito sobre o desempenho do sistema e das escolas é, em muitos casos, 

pouco animador, oscilando entre a desilusão e a catástrofe”. 

 

Em 2011, Portugal apresenta uma taxa de analfabetismo de 5,19%, diminuição de 3,7 pontos 

percentuais (pp) face a 2001. A população residente com 15 ou mais anos de idade era de 

aproximadamente 9 milhões de indivíduos. Relativamente a estes, Portugal apresentava 

aproximadamente 3,4 milhões de indivíduos (38%), com qualificações muito baixas 31 (uma 

diminuição de 10 pp face a 2001); 1,5 milhões de indivíduos possuíam o Ensino Secundário 

e/ou pós-Secundário, verificando-se um aumento de 300 mil indivíduos face a 2001 e o 

número de indivíduos que possuía o Ensino Superior tinha duplicado em 10 anos, 

representando 1,2 milhões (CNE, 2012). 

 

Passado mais de uma década, registaram-se evoluções consideráveis, apesar de os níveis de 

baixas e médias qualificações ainda serem relativamente dispares quando comparados com 

a média dos países europeus, conforme demonstram gráficos 4 e 5. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Qualificações iguais ou inferiores ao 1º ciclo do Ensino Básico. 
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Gráfico 4 - População (%) com menos que o Ensino Secundário completo, no grupo de 

idade 25-64 anos, na UE27 e em Portugal 

 

 

 

Gráfico 5 - População (%) que completou o Ensino Secundário no grupo de idade 25-64 

anos, na UE27 e em Portugal 

 

 

Conforme refere Rodrigues (2014: 263), no âmbito da elaboração de um relatório às 

políticas de educação atualmente vigentes em Portugal, Santiago, Donaldson, Looney e 

Nushe (2012), voltaram “a identificar as reprovações e o abandono escolar como problemas 

que o sistema educativo português ainda não conseguiu resolver”, questões já elencadas no 

relatório produzido pela OCDE no âmbito do Plano Regional Mediterrâneo em 1964. 
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Passadas 5 décadas os problemas estruturais com que nos debatíamos no passado 

continuam a persistir. Entre outras, destacamos aquelas que consideramos de maior 

importância: 

 

 % da população portuguesa entre os 25 e os 64 anos que possui pelo menos o Ensino 

Secundário completo, 35%. Valor este que na OCDE (média) representa 75%; 32 

 O abandono escolar precoce continua a ser um problema tal como há 50 anos; 

 Existiram significativos ganhos no acesso das crianças e jovens às escolas mas 

mantêm-se problemas sérios com a progressão académica e com o abandono. 

 

Em 2011 e após o pedido de assistência económica e financeira externa efetuado pelo 

Governo do então primeiro-ministro José Sócrates, líder do Partido Socialista (PS), realizam-

se eleições legislativas a 05 de junho de 2011. Líder do partido vencedor, o Partido Social 

Democrata (PSD), Pedro Passos Coelho foi nomeado pelo presidente da República, Aníbal 

Cavaco e Silva, primeiro-ministro do XIX Governo Constitucional de Portugal. Tendo em 

conta a necessidade de estabilidade política do executivo governamental, o PSD e Centro 

Democrático e Social (CDS), formaram uma coligação governamental, suportada por uma 

maioria parlamentar. Dá-se então início ao XIX Governo Constitucional de Portugal, Governo 

de coligação, corporizado pelo PSD e pelo CDS. 

 

O pedido de assistência económica e financeira efetuado pelo primeiro-ministro José 

Sócrates é formalizado a 17 de maio de 2011, através da assinatura do MoU, entre o 

Governo português e o conjunto de 3 instituições internacionais: CE, Banco Central Europeu 

e FMI, conjunto de instituições que coloquialmente foi designado por “Troika”. 

 

Pouco mais de um mês depois da assinatura do MoU, a 21 de junho de 2011, o XIX Governo 

Constitucional toma posse, sendo o ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato. 

De acordo com Rodrigues (2014: 82), o MoU, “continha um conjunto de medidas na área da 

educação que se repartiam, no corpo do memorando, entre a dimensão de política 

                                                           
32 

Ver, a este respeito, OECD (2013). Education at a Glance. Paris: OCDE. Retrieved march 27, 2014, from 

http://dx.doi.org/10.1787/888932848039 

http://dx.doi.org/10.1787/888932848039
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orçamental e a dimensão relativa às reformas estruturais das quais se destacavam”. Ao nível 

da dimensão de política orçamental “Reduzir custos na área de educação, tendo em vista a 

poupança de 195 milhões de euros, através da racionalização da rede escolar criando 

agrupamentos escolares, diminuindo a necessidade de contratação de recursos humanos, 

centralizando os aprovisionamentos, e reduzindo racionalizando as transferências para 

escolas privadas com contratos de associação” (Portugal, 2011b: 3). Ao nível da dimensão 

relativa às reformas estruturais, destacamos como grandes linhas orientadoras, “o 

abandono escolar precoce e o combate à baixa escolaridade bem como à melhoria da 

qualidade do Ensino Secundário e do ensino e formação profissional, tendo em vista o 

aumento da eficiência no setor educativo, o aumento da qualidade do capital humano e a 

facilitação da adaptação ao mercado de trabalho”. Neste sentido, para atingir tais intentos o 

Governo deveria (Portugal, 2011b: 24): 

 

 “Criar um sistema de análise, monitorização, avaliação e apresentação de 

resultados de modo a avaliar com rigor os resultados e os impactos das 

políticas de educação e de formação, nomeadamente os planos já 

implementados (por exemplo, relativos a medidas de redução de custos, ensino 

e formação profissional e políticas para melhorar os resultados escolares e 

limitar o abandono escolar precoce) “. Tal sistema ficou designado por BIMEC, 

encontrando-se em pleno funcionamento e sendo reconhecido 

internacionalmente por diversas entidades tecnológicas como um caso de 

sucesso internacional. 33 

 

 “Apresentar um plano de ação para melhorar a qualidade dos serviços do 

Ensino Secundário, nomeadamente através: (i) da generalização dos acordos de 

confiança entre o Estado e as escolas públicas, definindo autonomia alargada e 

um enquadramento de financiamento baseado numa fórmula que inclua 

critérios de evolução do desempenho e de responsabilização; (ii) um quadro de 

financiamento simples orientado para os resultados para as escolas 

                                                           
33 Ver, a este propósito, vídeo realizado sobre sistema BIMEC. Retrieved march, 26, from 
http://medianetwork.oracle.com/video/player/2750715726001 

http://medianetwork.oracle.com/video/player/2750715726001
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profissionais e privadas com contratos de associação baseado em 

financiamento fixo por turma e incentivos associados aos critérios de 

desempenho; (iii) um papel reforçado de supervisão da Inspeção-Geral”. 

 

Foi perante estas linhas orientadoras que se iniciou e desenvolveu um novo ciclo na pasta da 

Educação. 

 

Apesar de, e com o MoU como linha orientadora, muitas foram as medidas implementadas 

desde junho de 2011 até à presente data. 

 

Em termos pedagógicos, o ministro Nuno Crato propõe uma revisão curricular das matrizes 

curriculares abrangendo o Ensino Básico, o Ensino Secundário, bem como, ao nível da oferta 

formativa/educativa. Destacamos o reforço da carga horária nas disciplinas de Português e 

Matemática no Ensino Básico e no Ensino Secundário, disciplinas estruturantes, do 

curriculum nacional 34. 

 

Através da portaria n.º 292-A/2012 de 26 de setembro, é criada e regulamentada a 

experiência piloto, de uma nova oferta formativa, os cursos vocacionais no Ensino Básico. De 

acordo com esta oferta formativa orientada para a formação inicial “pretende-se completar 

a resposta as necessidades fundamentais dos alunos e assegurar a inclusão de todos no 

percurso escolar”, privilegiando não só “a aquisição de conhecimentos em disciplinas 

estruturantes, como o contacto com diferentes atividades vocacionais”. 

 

Posto a experiência piloto no Ensino Básico, os cursos vocacionais são por sua vez alargados 

ao Ensino Secundário. Regulamentados pela portaria n.º 276/2013 de 23 de agosto, os 

cursos vocacionais no Ensino Secundário, pretendem não só ser uma via de continuidade dos 

cursos vocacionais iniciados no Ensino Básico, como também “criar condições para o 

cumprimento da escolaridade obrigatória, a redução do abandono escolar precoce e o 

desenvolvimento de conhecimentos e capacidades, científicas, culturais e de natureza 

                                                           
34 DL n.º 139/2012 de 5 de julho. 
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técnica, prática e profissional que permitam uma melhor integração no mercado de trabalho 

e o prosseguimento de estudos”. Oferta que permite combinar a ligação entre a escola e as 

empresas, por forma a criar ofertas formativas concretas às necessidades do mercado 

laboral com qualificações específicas adequadas a este. 

 

Consagrado através do despacho n.º 5048-B/2013 de 12 de abril, o art.º 22, prevê novas 

disposições legais quanto à constituição de turmas, levando por si só a que potencialmente o 

número de alunos por turma fosse mais homogéneo, conseguindo de certa forma combater 

um dos mais baixos rácios professor/aluno apresentado por Portugal relativamente aos 

demais países europeus. Veja-se a título comparativo a tabela 3. 

 

Tabela 3 - Rácio Docente/Aluno no Ensino Básico e Secundário nos Países 

 da OCDE 2007-2012 

Países/Anos 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Belgium 10,8 10,8 10,5 10,5 10,5 10,5

Bulgaria 12,8 12,8 13,5 13,6 13,8 13,9

Czech Republic 14,5 14,2 14,2 14,2 13,3 13,2

Germany 16,9 16,7 16,6 16,1 15,7 15,4

Estonia 12,7 14,8 16,3 16,0 16,1 12,5

Ireland 15,6 15,4 14,4 15,2 15,1 15,7

Greece 8,6 : : : : 9,4

Spain 11,5 11,2 11,3 11,3 11,4 11,7

France 14,3 14,4 14,6 14,4 14,4 14,7

Croatia 13,5 13,0 12,0 11,6 10,9 10,7

Italy 10,6 10,7 10,9 11,7 12,0 12,3

Cyprus 13,0 12,3 11,8 11,5 11,4 11,5

Latvia 10,6 11,3 10,6 11,2 10,3 10,0

Lithuania 8,4 8,2 8,0 8,3 8,1 8,1

Luxembourg 10,0 10,3 10,1 9,5 9,7 9,0

Hungary 10,8 11,3 11,4 11,4 11,3 11,3

Malta : 9,2 8,4 10,5 9,2 9,6

Netherlands 15,6 15,8 15,9 16,1 16,3 16,5

Austria 11,5 11,0 10,6 10,4 10,2 10,1

Poland 11,7 11,6 11,4 11,2 10,7 10,7

Portugal 9,6 9,2 9,1 8,9 9,1 9,9

Romania 14,5 14,3 14,1 14,3 15,2 15,4

Slovenia 12,7 12,5 12,8 12,7 12,7 12,6

Slovakia 14,9 15,6 15,2 14,8 14,4 14,1

Finland 13,8 13,9 13,6 13,8 13,3 13,1

Sweden 12,4 12,7 12,2 12,0 11,8 12,1

United Kingdom 15,2 15,7 15,8 17,3 17,7 17,8

Iceland 10,3 10,2 10,2 10,6 10,7 10,9

Liechtenstein 8,2 8,9 8,8 8,3 8,7 8,7

Norway 10,5 10,4 10,2 10,0 10,1 8,6  

 

Observa-se através do Programa do XIX Governo Constitucional (PCM, 2011: 114), o reforço 

e o alargamento da autonomia das escolas, sendo este reforço considerado como um dos 

Fonte: Eurostat 
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objetivos estratégicos deste Governo, consistindo este em “estabelecer e alargar contratos 

de autonomia que constituem uma das políticas essenciais para garantir a diversidade e o 

prémio do mérito nas escolas“. Este objetivo foi posto em prática através da portaria n.º 

265/2012 de 30 de agosto, no qual é dada a possibilidade às escolas dos ensinos Básico e 

Secundário que “querendo assumir e desenvolver maior autonomia pedagógica, curricular, 

administrativa e cultural, manifestem interesse em celebrar com o MEC, e eventualmente 

outros parceiros e entidades, um contrato de autonomia”. Transposta esta medida, o 

número de contratos de autonomia passou de 22 no ano letivo de 2012/2013, para 212 no 

ano letivo 2013/2014 35.  

 

Tendo em conta que a “vertente organizacional dos recursos humanos-docentes que 

decorre da atual rede de escolas e a distribuição geográfica das necessidades educativas não 

são compatíveis com a divisão operada em 1993”, através da portaria 156-B/2013 de 19 de 

abril, o MEC, redimensionou geograficamente a alocação dos seus docentes, extinguindo os 

23 quadros de zona pedagógica criados pelo DL n.º 384/93 de 18 de novembro e criando os 

10 quadros de zona pedagógica atualmente em vigor. Esta medida visou “uma maior 

flexibilidade na distribuição dos docentes, garantindo melhor equilíbrio entre essa 

distribuição e a satisfação das necessidades das escolas, proporcionando um acréscimo de 

valor ao sistema educativo”. Este acréscimo de valor pode entender-se como algo entre a 

eficiência e a eficácia, permitindo combinar de uma forma mais equilibrada a procura e a 

oferta, relativamente à relação entre docentes e oferta educativa/formativa (oferta) que as 

escolas propiciam aos seus alunos (procura). 

 

Previsto no seu programa constitucional, o XIX Governo Constitucional através da RCM n.º 

15/2013, de 19 de março, assume a agenda reformista e inovadora para a AP “assente na 

proximidade com os cidadãos e na descentralização administrativa, designadamente através 

da transferência de competências e recursos da administração central para os municípios (…) 

pela existência de ganhos de eficiência e eficácia no quadro das relações entre o Estado, a 

administração local e os cidadãos”. É nesta sequência que é criado o Programa Aproximar-

Programa de Descentralização de Políticas Públicas. Sendo este programa transversal à AP, o 

                                                           
35 Fonte: Ministério da Educação e Ciência – Direção Geral das Estatísticas da Educação e Ciência. 
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setor da Educação foi o primeiro a avançar com um modelo, encontrando-se desde finais de 

junho de 2014 em processo negocial com diversos municípios portugueses. No setor da 

Educação, este projeto consiste em descentralizar competências na área da educação e 

formação, dos serviços centrais do Estado para os municípios.  

 

3.3 Objetivos e Metas Educativas - Europa 2020 

 

Depois dos ensinamentos adquiridos através da Estratégia de Lisboa para o crescimento e 

para o emprego, e num contexto de crise financeira mundial e das dívidas soberanas, 

nomeadamente, europeias, a CE propõe a estratégia Europa 2020. Estratégia assente no 

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, foi definida com o objetivo de “melhorar a 

competitividade da UE, mantendo simultaneamente o seu modelo de economia social, e 

melhorar significativamente a sua eficiência na utilização de recursos”. Lançada num 

contexto de rápida deterioração do ambiente económico e social e de níveis de crescimento 

e produtividade inferiores aos de outros países desenvolvidos, a UE tenta através da 

Estratégia Europa 2020 “corrigir as suas deficiências estruturais (…) e desde já perspetivar 

para além do curto prazo”. Estratégia concebida em parceria entre a UE e os seus Estados-

membros, estes, “foram convidados a fixar os seus próprios objetivos e a definir medidas 

mais pormenorizadas no âmbito dos respetivos programas nacionais [Programas Nacionais 

de Reformas]. Estes programas são apreciados anualmente a nível da UE no âmbito do 

Semestre Europeu de coordenação das políticas económicas” 36 (Comissão Europeia, 2014). 

 

“Para se avaliar a esperança, há-se de medir o futuro”  

          Padre António Vieira 

 

Inscrito no PNR-Portugal 2020, a educação surge sob o desígnio de mais e melhor educação, 

sendo a sua concretização conseguida por via da redução das taxas de abandono escolar 

                                                           
36 

Ver, a este respeito: Comissão Europeia (2014). Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu Comité das Regiões: Estado atual da estratégia Europa 2020 
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. COM(2014) 130 final. Retrieved march 28,2014, from   
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_pt.pdf 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020stocktaking_pt.pdf
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precoce e do aumento de diplomados no Ensino Superior (PNR, 2011: 36). Estas são as duas 

grandes metas em termos Macro, que Portugal tem pela frente, as quais deverá atingir até 

2020. Em termos da sua quantificação, apresentamos na tabela 4 a relação entre os 

objetivos a atingir em 2020, situação verificada em 2011 e aquela que foi verificada à data 

mais recente, a saber, ano de 2013. 

 

Tabela 4 - Objetivos Estratégia Europa 2020,  

Situação Verificada em 2013 e 2011 

OBJETIVO INDICADORES 
META 

PT2020 
2013 2011 

Mais e 
Melhor 

Educação 

Taxa de abandono 
escolar precoce 

10,00% 19,20% 23,20% 

% População com 
Ensino Superior ou 

equiparado entre 30-
34 anos 

40,00% 29,20% 26,10% 

 

 

No que concerne ao objetivo do ensino não superior - a redução da taxa de abandono 

escolar precoce, será concretizado tendo em conta um conjunto de reformas em curso que 

visam essencialmente “elevar as competências básicas dos alunos portugueses, assegurar o 

cumprimento da escolaridade obrigatória de 12 anos e reforçar o papel e autonomia das 

escolas”. É reconhecido no documento em causa, que “Portugal desenvolveu um esforço 

muito significativo na recuperação dos défices de educação e formação da população 

portuguesa” (Portugal, 2011a: 36). Apesar dessa melhoria significativa, Portugal continua a 

enfrentar alguns constrangimentos quando comparamos os seus resultados com a média da 

UE27. Relativamente ao indicador abandono escolar precoce em 2013, a UE27, apresenta 

12% como valor médio, e Portugal um valor de 19,2%. No que toca às habilitações ao nível 

da percentagem da população com habilitações inferiores ao Ensino Secundário, os valores 

são ainda mais díspares, revelando que Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer na 

senda de dirimir tais disparidades. A UE27 apresenta um valor médio de 28%, contra 59,1% 

Fonte: Acordo de Parceria 2014-2020; Pordata. 
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de Portugal 37. 

 

É neste quadro de contínua evolução histórica registada e ao mesmo tempo de exigência 

futura que Portugal trilha o seu caminho.  

 

3.4 Despesa Pública, Despesa Pública em Educação  

 

Tendo em conta o pedido de ajuda externa efetuada por Portugal em 2011, e não 

descurando também o relatório “RETHINKING THE STATE - SELECTED EXPENDITURE REFORM 

OPTIONS”, concebido pelo FMI em janeiro de 2013 (FMI, 2013), bem como os documentos 

mais recentes apresentados pelo XIX Governo Constitucional, do quais destacamos o último 

elaborado até à data, Documento de Estratégia Orçamental (DEO) 2014-2018 (Portugal, 

2014a), é inevitável que o tema da despesa pública seja abordado. 

 

Neste contexto, e conforme expresso no DEO 2014-2018, o DEO “representa o compromisso 

do Governo com a sustentabilidade das finanças públicas para além do Programa de 

Ajustamento Económico e Financeiro”. Documento que prevê para além do quadro 

macroeconómico de estabilidade das finanças públicas assumido ao abrigo do PAEF, os 

compromissos necessários para o cumprimento do Tratado Orçamental (Portugal, 2014a: I). 

 

Não deixando de ser a dimensão do Estado, uma opção política, é sobre este paradigma que 

Portugal se vê confrontado no ciclo de governação do XIX Governo Constitucional.  

 

Segundo o relatório “RETHINKING THE STATE - SELECTED EXPENDITURE REFORM OPTIONS”, 

é expresso que “o Governo português tem por objetivo melhorar a eficiência da prestação 

de custos e das necessidades de endividamento, concentrar as políticas na prossecução de 

soluções equitativas e incentivar a atividade económica (…) o Governo visa, assim, aumentar 

a eficiência da despesa pública e a equidade (...) os objetivos de redução de despesa 

                                                           
37

 Ver, a este respeito, Eurostat (database). Retrieved march 26, 2014, from 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_05&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_05&lang=en
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definidos pelo Governo só poderão ser alcançados concentrando esforços sobre as principais 

rubricas orçamentais, em particular as despesas com pessoal e com pensões” (FMI, 2013: 6). 

 

Tabela 5 - Despesa Pública / Despesa Pública (%) do Produto Interno Bruto 

milhares de euros

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 2013 **

Despesas totais 52.983 58.032 60.527 64.105 67.823 71.830 72.736 75.113 77.055 83.874 89.019 84.423 78.244 80.651

 Despesa corrente primária 43.348 46.788 50.350 53.515 56.639 60.843 62.614 64.429 66.444 72.374 74.220 70.751 66.232 69.444

   Despesas com pessoal 17.478 18.645 19.935 19.579 20.328 21.523 21.009 20.473 20.677 21.399 21.157 19.422 16.510 17.789

Produto Interno Bruto, a 

preços de mercado
127.317 134.471 140.567 143.472 149.313 154.269 160.855 169.319 171.983 168.529 172.860 171.126 165.107 165.666

% Despesa com pessoal no 

Produto Interno Bruto
14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 12% 12% 13% 12% 11% 10% 11%

% Despesa com pessoal na 

Desp.Corrente Primária
40% 40% 40% 37% 36% 35% 34% 32% 31% 30% 29% 27% 25% 26%

 

 

 

Gráfico 6 - Evolução dos Níveis da Despesa Pública e do Produto Interno Bruto 

 

 

Tendo em conta o comportamento da despesa com pessoal em função do PIB, como 

também, a análise das despesas com pessoal em função da despesa corrente primária 38, 

procedemos à sua análise numa ótica relacional. 

                                                           
38 A despesa corrente primária designa a totalidade dos gastos correntes do subsector Estado, excluindo os 

encargos com juros. 
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Relativamente à despesa com pessoal em % do PIB no período em análise, a saber, 2000 a 

2013, as suas variações não são muito acentuadas, tendo-se atingido o valor mais elevado da 

série 2000 a 2013, no período de 2000 a 2005, o qual apresenta um valor médio de 14%. No 

período de 2006 a 2009, verificou-se um decréscimo para o valor médio de 13%. Entre 2010 

e 2013, atinge-se o valor médio mais baixo da série em análise, a saber, 11%. 

 

Da relação entre a % despesa com pessoal em função da despesa corrente primária, 

podemos constatar que apresenta uma tendência constante de decréscimo no período de 

2000 a 2013. No período de 2000 a 2004, apresenta um decréscimo de 4 pp., apresentando 

um valor médio de aproximadamente 39%. A variação mais acentuada verifica-se no período 

de 2005 a 2009, onde se atinge um valor médio de 32%, decréscimo de 7 pp., relativamente 

ao período anterior. O valor médio mais baixo é atingido no período de 2010 a 2013, no qual 

se obtém o valor médio de aproximadamente 27%. 

 

Posto esta análise, pode-se constatar pelos dados factuais, que existiu uma preocupação 

acentuada dos diversos governos em exercício, de diminuir a despesa com pessoal 

relativamente à despesa corrente primária, relação não tão evidente relativamente ao peso 

desta em relação ao PIB (esta relação é menos acentuada e evidente devido às proporções 

de comparação entre variáveis). 

 

Gráfico 7 - Despesas com Pessoal (% Produto Interno Bruto), Portugal e UE (27) 

 

    

 

Fonte: Observatório das Desigualdades. 
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Pela evolução das despesas com pessoal em % do PIB comparativamente à UE27, em 2012 

Portugal contrariou a tendência inversa das últimas décadas, apresentando um valor inferior 

ao praticado na UE27. 39 

 

    Tabela 6 - Previsão para a Conta das Administrações Públicas 2014-2018 

 

 

 

De acordo com as projeções apresentadas pelo Ministério das Finanças na tabela 6, a 

tendência de decréscimo das despesas com pessoal em % do PIB será para manter, 

prevendo-se atingir o valor mais baixo em 2018, a saber, 8,2% em % do PIB, variação de -

1,5% face ao valor previsto para 2014. 

 

“Os números são claros: o peso das despesas com pessoal no PIB passou de 12,2% no final 

de 2010 para 10,7% no ano passado e, de acordo com a CE, deverá chegar aos 9,5% este 

ano, regressando aos níveis do início dos anos 80. (…) Para Joaquim Araújo, (…) todas as 

mudanças que ocorreram nos últimos anos não têm qualquer estratégia de fundo e visam a 

resolução de problemas de curto prazo. Sinal disso, alerta, é que a discussão sobre a reforma 

                                                           
39 Ver, a este propósito, Portugal (2014a). Documento de Estratégia Orçamental 2014-2018, de abril de 2014. 

Retrieved july 18, 2014, from 
http://www.gpeari.min-financas.pt/analise-economica/publicacoes/deo-documentos-de-estrategia-
orcamental/140430-DEO-2014-2018-PT.pdf p.: 27. 

Fonte: Ministério das Finanças 

http://www.gpeari.min-financas.pt/analise-economica/publicacoes/deo-documentos-de-estrategia-orcamental/140430-DEO-2014-2018-PT.pdf
http://www.gpeari.min-financas.pt/analise-economica/publicacoes/deo-documentos-de-estrategia-orcamental/140430-DEO-2014-2018-PT.pdf
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do Estado continua por fazer. Está-se a mexer em todo um sistema, mas não se sabe o que 

se quer, nota, e no final resolveremos a questão das contas públicas, mas criaremos um 

problema: uma administração fragmentada e sem coerência. (…) Oliveira Rocha acrescenta 

que a própria autonomia dos dirigentes e dos serviços é posta em causa, o que acaba por ser 

um recuo face às reformas feitas em 2006: O Governo, como tem que controlar a despesa, 

torna-se centralizador e reduz a autonomia dos organismos. (…) Com pessoas desmotivadas 

e com medo de serem despedidas ou colocadas na mobilidade especial, a qualidade poderá 

estar comprometida. ” 40    

 

De facto, o relatório “RETHINKING THE STATE— SELECTED EXPENDITURE REFORM OPTIONS” 

(FMI, 2013), foca-se essencialmente na questão da eficiência da despesa e não tanto em 

questões estruturais da qualidade e eficácia da prestação de serviços na AP. Mais, é ainda 

expresso no relatório em questão, que setores públicos de grande dimensão estão 

geralmente associados a taxas de crescimento mais baixas. Vide, a este respeito, estudo 

recente de Bergh e Henrekson (2011) 41 , que concluiu que nos países ricos existe uma 

relação negativa entre dimensão do Estado e o crescimento económico.  

 

Em 17 de maio de 2014, o XIX Governo Constitucional aprovou em Conselho de Ministros, o 

documento “Caminho para o Crescimento: Uma estratégia de reforma de médio prazo para 

Portugal” 42, documento este que complementa o guião para a reforma do Estado (“Um 

Estado Melhor”) 43  , apresenta as reformas em curso, assim como um conjunto de 

compromissos, no qual destacamos, “o lançamento para breve do programa PREMAC II”, 

como um novo ciclo de avaliação e extinção de estruturas públicas desnecessárias, tendo em 

vista a sua execução durante 2015. 

                                                           
40 

Raquel Martins, in Jornal Público, 07 de maio de 2014 p.:2 
41

 Ver, a este respeito, Bergh, Andreas, e Magnus Henrekson (2011). Government Size and Growth: A Survey 

and Interpretation of the Evidence. IFN Working Paper No. 858, Stockholm/Sweden; Retrieved march 18, 2014, 
from http://tinyurl.com/4yrv5kh. 
42 

Portugal (2014c). Caminho para o Crescimento. Uma Estratégia de Reforma de Médio prazo para Portugal, 

de maio de 2014. Retrieved august 04, 2014, from  
http://www.portugal.gov.pt/media/1424520/20140517-caminho-crescimento.pdf 
43 Portugal (2014b). Um Estado Melhor, 08 de maio de 2014. Retrieved august 04, 2014, from  

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/vice-primeiro-ministro/documentos-oficiais/20140508-vpm-
reforma-estado.aspx 
 

http://www.portugal.gov.pt/media/1424520/20140517-caminho-crescimento.pdf
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Conforme refere a Eurydice (2012: 97), “entre 2001 e 2008 a percentagem do global do PIB 

afeta à educação na UE27 manteve-se estável, em cerca de 5%, mas a estabilidade da média 

europeia dissimula disparidades entre países, alguns dos quais sofreram mudanças 

significativas durante esse período”. Verifica-se também que o valor unitário por aluno 

aumentou, o que poderá indiciar um acréscimo no valor investido por aluno.  

 

Devido às diferenças estruturais dos diversos sistemas educativos, poderão existir diferentes 

níveis de despesa pública entre países, não deixando também de se ter em conta a evolução 

demográfica de cada país (Eurydice, 2012).  

 

Relativamente às despesas públicas no setor educativo, estas subdividem-se em duas 

grandes categorias, despesas correntes e despesas de capital. Associadas às despesas 

correntes, encontram-se os custos com pessoal, despesas de manutenção dos imóveis, 

recursos materiais e físicos relacionados com a componente operacional. Relativamente às 

despesas de capital, estas estão relacionadas com ativos com duração superior a um ano, 

tais como: despesas de construção, requalificação e grandes reparações de imóveis, tal 

como estão afetas as despesas de aquisição ou substituição de equipamentos. 

 

Em termos médios na UE27, as despesas correntes representam mais de 84% da despesa 

total, sendo que os custos com pessoal que se encontram associados às despesas correntes 

representam valores médios de cerca de 70% da despesa anual, estando esta percentagem 

mais próxima dos 85% na Bélgica e em Portugal (Eurydice, 2012: 97). 

 

No setor educativo, um dos indicadores usados com mais frequência para medir o 

investimento público em educação, nomeadamente em termos internacionais, é a despesa 

pública em educação como percentagem do PIB, traduzindo esta relação, o esforço 

empregue pelos Estados neste setor, relativamente à riqueza produzida nos respetivos 

países. 
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Tabela 7 - Despesa Pública do Ministério da Educação/PIBpm 

            

Ano
Peso % 

PIB
Valor PIB pm 

1986 3,40% 947,27           27.868.309          

1987 3,50% 1.143,05        32.836.032          

1988 3,70% 1.435,45        39.194.791          

1989 3,80% 1.755,77        46.305.100          

1990 3,80% 2.101,59        55.598.954          

1991 4,30% 2.742,79        63.753.921          

1992 4,60% 3.281,49        71.675.336          

1993 4,60% 3.449,64        74.959.341          

1994 4,50% 3.639,28        81.272.463          

1995 4,60% 4.051,29        87.840.903          

1996 4,70% 4.404,04        93.216.467          

1997 4,80% 4.842,03        101.145.900        

1998 4,80% 5.327,66        110.376.502        

1999 4,90% 5.785,31        118.661.421        

2000 3,90% 4.958,24        127.316.907        

2001 4,00% 5.349,90        134.471.058        

2002 4,20% 5.848,15        140.566.802        

2003 4,00% 5.737,66        143.471.717        

2004 3,90% 5.881,55        149.312.518        

2005 3,90% 6.062,77        154.268.681        

2006 3,70% 6.023,71        160.855.370        

2007 3,60% 6.021,81        169.319.221        

2008 3,60% 6.162,13        171.983.062        

2009 4,30% 7.196,78        168.529.200        

2010 4,10% 7.120,92        172.859.500        

2011 3,80% 6.581,58        171.126.400

2012 3,40% 5.589,81        Pro 165.106.700

2013 3,30% 5.932,71        Pro 165.666.300

 

 

Como poderá ser constado pela tabela 7, os valores despendidos na Educação Pré-Escolar, 

Ensino Básico e Secundário em Portugal Continental, têm efetivamente demonstrado uma 

trajetória crescente em termos de valor absoluto, contudo, quando relativizados e 

comparados em valor percentual do PIB, as suas oscilações são muito diminutas, o que 

poderá acarretar por si só uma análise enviesada se tivermos em conta uma abordagem 

linear sobre este indicador. 

 

Não menosprezando a evolução que a despesa pública em educação tem representado para 

Portugal, deveremos ter em conta que Portugal quando comparado com a maior parte dos 

países europeus, apresenta défices relativamente aos grandes indicadores educativos, 

nomeadamente, ao abandono escolar precoce, em que Portugal detém 19,2% e a UE27 

                    Unid.: Euros 

Fonte: INE; Conta Geral do Estado;BP;DGPGF/MEC;Pordata. 
Legenda: Pro – Provisório. 
Nota: Valores de Portugal Continental. 
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apresenta um valor médio de 12%, e à % da população que completou pelo menos o Ensino 

Secundário na faixa etária dos 25-64 anos, em que Portugal apresenta um valor de 40% e a 

UE27 apresenta um valor médio de 75,1%.  

 

Constata-se que a década de 90 foi aquela em que o valor percentual investido em educação 

relativamente ao seu PIB foi de maior dimensão, apresentando uma média de 4,56% do PIB. 

Época posterior à entrada de Portugal no Sistema das Comunidades Europeias, este período 

coincide com o início do financiamento comunitário do sistema educativo português através 

dos Fundos Estruturais, FEDER e FSE.  

 

Na década seguinte, no período de 2000 a 2010, verificamos uma quebra dessa média para 

valores de 3,93% do PIB. Em termos de valor absoluto, o ano de 2009 e o ano de 2010, são 

aqueles em que mais se investiu, tendo ambos superado a fasquia dos 7.000 milhões de 

euros. 

 

O período posterior apresenta uma quebra bastante significativa relativamente ao que até 

então vinha a suceder. O ano de 2011 é caracterizado pelo pedido de ajuda externa às 

instâncias internacionais, sendo os dois anos seguintes condicionados por esse pedido, com 

reflexo direto em termos de ajustamento da despesa pública, isto é, entre 2010 e 2013, a 

quebra em valor absoluto superou os 1.188 milhões de euros. 

 

Em termos de análise comparada, o valor percentual investido em educação relativamente 

ao PIB, é em 2013 inferior ao valor referente ao ano de 1986. Fará sentido que façamos este 

tipo de comparação linear? Somos da opinião de que não, visto que os contextos são 

completamente distintos, o que não permite estabelecer comparabilidade entre os anos em 

causa. 

 

Por forma a aprofundar e especificar o investimento efetuado no setor educativo, iremos ter 

em conta uma abordagem diferenciada, recorrendo para o efeito à análise de outros 

indicadores.  
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Gráfico 8 - Despesa Pública em Educação como % do PIB em 2011 

 

 

 

No que concerne ao indicador - despesa pública em educação em % do PIB, Portugal 

apresenta em 2011 um valor de investimento até superior à média da UE27, 5,27% do PIB, 

contra 5,25% da UE27. 

 

Contudo, este indicador contempla alguma ambiguidade. Sendo o indicador em causa, um 

rácio, e tendo em conta que o PIB português é relativamente baixo comparativamente à 

maior parte dos países europeus, a posição relativa da análise deste ficará certamente 

empobrecida tendo em conta os seus valores reais (PIB). 

 

Do ponto de vista dos países que mais investem no setor da educação tendo em conta a sua 

produção de riqueza nacional (PIB), temos: Dinamarca (8,75%), Malta (8,04%), Chipre 

(7,87%), Finlândia (6,76%) e Suécia (6,82%). 

Do ponto de vista dos países que menos investem destacam-se: Roménia (3,07%), Bulgária 

(3,82%), Eslováquia (4,06%), Itália (4,29%) e República Checa (4,51%). 

Um outro indicador diz respeito ao esforço do investimento efetuado no setor da Educação, 

tendo em conta o quadro das contas públicas, isto é, mede o esforço empregue pelos 
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Estados no setor da Educação tendo em conta o perímetro total das contas públicas. 

Neste sentido, o investimento no setor da Educação constitui uma prioridade nas contas 

públicas de Malta (19,28%), Chipre (17,01), nos países escandinavos, Dinamarca (15,15%) e 

Suécia (13,25%), do báltico a Estónia (13,73%), associando-se ainda a este grupo a Irlanda 

(13,07%).  

 

Gráfico 9 - % Despesa Pública em Educação como % da Despesa Pública Total 

 

 

 

Confrontados os dois indicadores acima referidos, não conseguimos de facto clarificar a 

capacidade efetiva dos Estados relativamente ao investimento por estes efetuado no setor 

da Educação. Neste sentido, propomos um terceiro indicador de análise com pressupostos 

distintos, ou seja, apresentaremos o indicador que mede o valor de quanto cada Estado 

transfere, anualmente, para as instituições educativas por estudante, em Euros em paridade 

de poder de compra (PPC). 44 

                                                           
44 Unidade ‘monetária’ artificial que elimina as diferenças ao nível do poder de compra, isto é, diferentes níveis 

de preços entre países. Assim, o mesmo agregado nominal em dois países com diferentes níveis de preços 
pode resultar em diferentes valores de poder de compra. Os valores expressos em poder de compra padrão 
derivam de valores expressos na moeda nacional a partir do uso da paridade do poder de compra (PPC) como 
fator de conversão. Quanto maior o nível de agregação dos valores, maior a qualidade da PPC. 
(metainformação – Eurostat). 
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Gráfico 10 - Despesas Anuais em Instituições Educativas por Estudante (PPC) 
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Como poderemos verificar, o paradigma é claramente distinto dos outros dois indicadores 

acima identificados, verificando-se que são a Alemanha (124.354 PPC), França (101.160 PPC), 

Reino Unido (98.807 PPC), Itália (66.425 PPC) e a Espanha (53.775 PPC), que se encontram 

no top 5 dos países que mais investem por estudante, tendo em conta o critério da paridade 

do poder de compra. Por outro lado, verificamos que tendo em conta este critério, Portugal 

está longe da média dos países em análise, apresentando em valor de (10.951 PPC), 

representando a média um valor de (27.563 PPC).  

 

Não é despiciente considerar o argumento de Martins (2012: 123), a qual refere, que os 

efeitos dos investimentos em educação, serão mais consistentes e sustentados, tendo em 

conta períodos temporais de longo prazo, podendo ser mesmo uma década, um período 

relativamente curto para proceder a essa análise, veja-se a tese defendida por Edward 

Glaeser 45. 

                                                           
45 O autor consegue sustentar a relação positiva entre o alargamento da taxa de inscrições no sistema escolar 

em 1900 e o PIB per capita em 2000. Ver, a este respeito, Glaeser, Edward (2009). “Education last century, and 
economic growth today”. New York Times, 20 de outubro de 2009. 
 

Fonte: Eurostat 
Nota: Valores respeitantes a Portugal Continental e Regiões Autónomas. 
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Gráfico 11 - Despesas Anuais em Instituições Educativas por Aluno no Ensino Secundário 

(PPC) 2011 
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Em termos de investimento que os países efetuaram no Ensino Secundário, voltam a 

destacar-se os mesmos países que se destacaram ao nível do investimento efetuado no 

Ensino Básico, Alemanha (59.081 PPC), França (45.292 PPC), Reino Unido (42.188 PPC), Itália 

(30.310 PPC) e Espanha (19.925 PPC). Portugal apresenta um valor de (4.787 PPC), 

representando 46% relativamente à média dos países em análise, (10.492 PPC). 

 

Postas todas estas análises, e tendo em conta uma perspetiva de análise investimento em 

educação em função do PIB, verificamos que quer a diminuição, quer o aumento de 

investimento efetuado no setor educativo em termos absolutos, será sempre muito menos 

que proporcional ao aumento ou diminuição que o PIB poderá incorrer. Neste sentido, do 

ponto de vista de análise de eficácia do sistema educativo versus a sua eficiência, admitimos 

que a análise poderá não ser fiável, visto que é uma análise estática expurgada do contexto 

histórico, económico, social e educativo. 

 

Independentemente do indicador utilizado para a sua comparabilidade, Portugal ainda está 

Fonte: Eurostat 
Nota: Valores respeitantes a Portugal Continental e Regiões Autónomas. 
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aquém da maioria dos países europeus, apesar dos progressos históricos alcançados até 

então (Goulart, 2011). 

 

Por último, salientar que em Portugal se verificou um decréscimo brusco nas despesas 

destinadas à educação a partir de 2011 [inclusive] (CNE, 2012: 214). 

 

3.5 Financiamento dos Sistemas Educativos 

 

Desde o início da crise económica de 2008, o apelo à despesa pública eficiente tem-se 

intensificado. Neste contexto, a CE solicitou aos Estados-membros que promovessem 

projetos educativos de longo prazo. Apesar da alteração de circunstâncias face à crise 

económica de 2008, esta poderá ser uma oportunidade para os Estados-membros refletirem 

sobre como podem construir sistemas de financiamento mais eficientes e sustentáveis num 

futuro próximo (Eurydice, 2014). 

 

Ao longo da última década, a ligação entre a Europa e a capacidade dos países investirem 

em Capital Humano através dos seus sistemas de educação e formação, e a sua capacidade 

de promover altos níveis de crescimento sustentável, baseados no conhecimento, têm sido 

repetidamente enfatizados em importantes documentos de política da UE, destacando-se 

neste aspeto, a resolução do Conselho da Educação e Formação, como a chave essencial 

para a Estratégia de Lisboa (2007), na qual sublinhou “a contribuição da educação e 

formação, não só para promover o emprego, a competitividade e a inovação, mas também 

para promover a coesão social, a cidadania ativa e a realização pessoal” (Eurydice, 2014: 11). 

Segundo Cerdeira (2008), há na teoria económica um entendimento alargado sobre os 

princípios que justificam a intervenção governamental e o seu financiamento público. Nesta 

intervenção pública estão subjacentes os princípios da eficiência as preocupações com a 

equidade. Tal como refere Carvalho (2008: 26), “valores como a legalidade, legitimidade, 

transparência, responsabilidade, equidade e imparcialidade, não devem ser sacrificados ao 

altar “managerialista” da eficácia e eficiência”. 

 



3. O Sistema Educativo Português 
 
 
 

67 
 

Como referem Hega e Hokenmaier (apud Martins, 2012: 124), “os programas europeus de 

proteção social e de alargamento da escolaridade pós-básica refletem processos de 

desenvolvimento nas sociedades ocidentais, ambos marcados pelos vários contextos de 

industrialização, democratização política e evolução dos vários Estado-providência”. 

 

Chevaillier e Eicher (apud Martins, 2012: 124) ”a expansão da população estudantil nas 

últimas décadas, sem precedentes (…) tem transformado os modos tradicionais de 

financiamento dos sistemas educativos”. 

 

A comunicação da CE “Repensar a Educação: investir nas competências para melhores 

resultados sócio económicos (2012) 46 ”, “expõe claramente o duplo desafio com que os 

Estados-membros estão confrontados, por um lado, definir o investimento em educação e 

formação como uma prioridade, uma vez que é a chave para o aumento da produtividade e 

crescimento económico, por outro, encontrar formas mais eficientes de partilhar os recursos 

disponíveis, as quais poderemos chamar de reformas estruturais dos sistemas de ensino” 47 

(Eurydice, 2014: 11). 

 

No contexto da Europa 2020, o investimento em educação é considerado uma prioridade 

fundamental. Este desafio requer ações de iniciativa política das autoridades públicas e, em 

particular de toda a comunidade educativa. “Embora os objetivos sejam comuns a todos os 

países europeus, as medidas necessárias para os atingir, necessitam de ser específicas de 

cada país. Para este intento, as circunstâncias específicas de cada país, deverão ser tidas em 

conta, devendo relacionar-se os desafios específicos que enfrentam e os meios de resposta à 

sua disposição” 48 (Eurydice, 2014: 12). 

 

A descrição da arquitetura do financiamento dos sistemas educativos que passaremos a 

                                                           
46 Comissão Europeia (2012). Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: Rethinking education: Investing in skills for better socio-
economic outcomes. COM (2012) 699 final. Retrieved march 28, 2014, from   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN 
47 Tradução nossa. 
48 Tradução nossa. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN
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percorrer será composta por dois capítulos, a saber (Eurydice, 2014):  

 

1. Entidades administrativas envolvidas; 49 

2. Principais métodos de determinação do nível de recursos financeiros necessários a 

alocar aos sistemas educativos. 

 

Neste sentido, iremos ter em conta a caracterização específica de alguns sistemas 

educativos, incluindo o português, descrevendo também, sistemas antagónicos ao 

português, nomeadamente, os sistemas de financiamento dos países do Norte da Europa. 

 

1. Entidades administrativas envolvidas 

 

Ao nível das entidades administrativas envolvidas, os recursos que iremos abordar estão 

divididos em quatro grandes categorias (Eurydice, 2014): 

A. Pessoal docente 

B. Pessoal não docente 

C. Bens e serviços de funcionamento 

D. Bens de capital (bens móveis e imóveis) 

 

Tendo em conta estas quatro grandes categorias, iremos descrever para cada uma delas, o 

tipo de autoridade (s) administrativa (s) envolvida (s) na transferência de recursos 

financeiros para as escolas. 

 

A. Pessoal docente 

 

A média da UE27 relativamente à despesa com pessoal docente representa “mais de 70% da 

despesa total anual em educação” (Eurydice, 2012: 94). 

 

A administração central está envolvida na “transferência de recursos para o pessoal não 

                                                           
49 Autoridade: Central, Regional, Local e Escola. 
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docente em todos os países, com exceção da Islândia, sendo que, em mais de um terço dos 

países europeus, [no qual se inclui Portugal], este é o único nível de administração envolvido 

no processo de financiamento do pessoal docente”50. Relativamente a este terço, a 

transferência de recursos é efetuada diretamente da administração central para as escolas. 

(Eurydice, 2014: 15). 

 

No norte da Europa, a transferência de recursos para este grupo específico envolve “dois 

níveis de autoridades administrativa, de nível central e regional (nível intermédio). Na 

Suécia, Finlândia e Reino Unido (País de Gales e Escócia), as autoridades administrativas 

centrais (nível superior) transferem montantes de financiamento fixos para o nível regional 

(nível intermédio), que suportam não só o setor da educação, como um conjunto de outros 

serviços públicos”51 (Eurydice, 2014: 15). 

 

Conjunto muito restrito de países, nos quais destacamos a França, Grécia, Áustria, República 

Checa e Turquia, têm uma caracterização muito semelhante aos países acima enunciados, 

contudo, a única diferença está no campo de abrangência de afetação dos recursos 

financeiros transferidos, isto é, o montante transferido das autoridades centrais (nível 

superior), para as autoridades regionais (nível intermédio), apenas financia o setor da 

educação. Por último, a Roménia, associa desde as autoridades de nível superior às 

autoridades de nível inferior, ou seja, estão envolvidas nas transferências de recursos para o 

pessoal docente, as autoridades centrais, regionais e locais (Eurydice, 2014: 15). 

 

B. Pessoal não docente 

 

No que concerne ao pessoal não docente, “em mais de metade dos países [europeus], as 

transferências de recursos para o pessoal não docente, envolvem dois ou três níveis de 

autoridade” 52. Na maior parte dos países, os ministérios (nível superior), compartilham a 

responsabilidade da transferência de recursos financeiros para pagamento do pessoal não 

                                                           
50 Tradução nossa. 
51 Tradução nossa. 
52 

Tradução nossa. 
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docente, com as autoridades regionais (nível intermédio) e/ou com as autoridades locais, 

municípios (nível inferior). O envolvimento das autoridades locais ou regionais, é mais 

comum no que respeita à relação com a categoria do pessoal não docente, quer ao nível da 

sua gestão, quer no que diz respeito ao seu pagamento que é efetuado através de 

transferências de recursos recebidos da administração central para o efeito ou, através de 

fundos próprios - próprio orçamento (Eurydice, 2014: 16). 

 

Em países entre os quais: República Checa, França, Grécia, Áustria e Turquia, apenas existem 

dois níveis de autoridade envolvidos, o central (nível superior) e o regional (nível 

intermédio). Na Turquia e na República Checa, a situação é semelhante à verificada para a 

categoria do pessoal docente.  

 

Em França e na Grécia, a transferência de recursos envolve três níveis de autoridades. Em 

França, envolve o Ministério da Educação (nível superior) e os seus serviços descentralizados 

de educação em todo o país, que se subdividem em: “Département” autoridade local de 

educação, no caso das escolas secundárias inferiores e, em regiões para as escolas 

secundárias. (Eurydice, 2014: 17). Para o pessoal técnico em escolas secundárias inferiores, 

“o Ministério do Interior transfere recursos para o “Département”, e para as regiões no caso 

das escolas secundárias”53. Estas autoridades pagam diretamente o pessoal não docentes 

(Eurydice, 2014: 17). Na Grécia, há também o envolvimento de três autoridades, dois 

ministérios (da Educação e Assuntos Religiosos e do Interior), e os municípios (Eurydice, 

2014: 17).  

 

Por contraste, na Áustria, “o envolvimento das autoridades no financiamento do pessoal não 

docente é distinto daquele que acima caracterizámos (pessoal docente) e, apenas os 

municípios estão envolvidos” 54 (Eurydice, 2014: 17-18).  

 

Em Portugal, dois terços do pessoal não docente está sob a alçada do MEC, sendo que 

apenas há uma autoridade (nível superior) envolvida. O restante terço está sob a alçada dos 

                                                           
53 Tradução nossa. 
54 Tradução nossa. 
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municípios, existindo a este nível o envolvimento de dois níveis de autoridades, o MEC (nível 

superior), e os municípios (nível inferior). Em termos funcionais, a entidade pagadora é 

única, sendo ela o MEC, pagando diretamente às escolas os dois terços que estão sob a sua 

alçada, e pagando aos municípios o restante terço, pagando estes por sua vez ao pessoal não 

docente afetos ao seu quadro de pessoal. Este mecanismo de transferência de competências 

do Estado Central para os Municípios encontra-se consagrado ao abrigo do DL n.º 144/2008 

de 28 de julho e da portaria n.º 1049-A/2008 de 16 de setembro. 

 

C. Bens e serviços de funcionamento 

 

Na sua generalidade, “os recursos provem da autoridade central (nível superior), mas muitas 

vezes são transferidas deste, para as autoridades regionais (nível intermédio) e para as 

autoridades locais (nível inferior) ”55, leia-se municípios, antes de chegarem propriamente às 

escolas. Além disso, “alguns países usam também as suas receitas fiscais consignadas, para 

financiar este tipo de bens e serviços. Em mais de dois terços dos países, o financiamento de 

bens e serviços envolve quer as autoridades centrais quer as autoridades locais, os 

municípios, e em três países, República Checa, França e Roménia, estão envolvidos três 

níveis de autoridade”56. Um outro conjunto de países, no qual se encontra Portugal 57, 

Bélgica, Irlanda, Espanha, Malta, Holanda e Liechtenstein, a transferência de recursos apenas 

envolve a autoridade central (nível superior). Por outro lado, na Áustria, na Croácia e na 

Islândia, apenas as autoridades locais (nível inferior) estão envolvidas nas transferências 

desses recursos para as escolas (Eurydice, 2014: 18). 

Quando dois ou três níveis de autoridade estão envolvidos, existem diferentes modelos de 

distribuição. Neste caso, a regra consiste na transferência da autoridade central para os 

principais itens, tais como, materiais de ensino e livros didáticos, enquanto os restantes bens 

ou serviços são financiados por autoridades de outros níveis (nível intermédio e inferior) 

(Eurydice, 2014). 

 

                                                           
55 Tradução nossa. 
56 Tradução nossa. 
57 Apenas se excetua o ensino Básico 1º ciclo, que é da competência das autoridades locais (nível inferior), 

municípios. 
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Em mais de metade dos países existe uma responsabilidade diferenciada em função do tipo 

de bem ou serviços, por exemplo, “na Eslovénia e no Chipre, os bens ou serviços 

relacionados diretamente com o ensino, são alocados diretamente pela autoridade central 

às escolas sem qualquer tipo de relacionamento com autoridades regionais (nível 

intermédio) e locais (nível inferior) ”58 . Outro tipo de bens ou serviços, tais como 

manutenção e conservação de instalações, envolvem as autoridades locais (nível inferior) 

(Eurydice, 2014: 18-19). 

 

D. Bens de capital 

 

O financiamento de bens de capital envolve por norma “dois níveis de autoridade, ou seja, a 

autoridade central (nível superior) com as suas entidades descentralizadas regionais (nível 

intermédio) e as autoridades locais (nível inferior). Excecionalmente existem cinco países, 

em que o nível de autoridades envolvidas supera as três, e são eles: França, Áustria, Itália, 

Polónia e Roménia”59. Há no entanto, vários países, entre os quais Bélgica, Irlanda, Espanha, 

Malta e Liechtenstein, em que o nível de autoridade central (nível superior) é o único 

responsável pelo financiamento de bens de capital. “Com exceção da Holanda e de Portugal, 

este é o mesmo grupo de países que também atribui responsabilidade à autoridade central 

(nível superior) ao financiamento de bens e serviços de funcionamento”60 (Eurydice, 2014: 

20). 

Em Portugal, os bens de capital envolvem quer a autoridade central (nível superior), através 

da delegação de competências quer na Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE), que foi criada pela extinção61 das Direções Regionais de Educação existentes, quer 

na empresa pública Parque Escolar E.P.E. 

 

 

 

                                                           
58 Tradução nossa. 
59 Tradução nossa. 
60 Tradução nossa. 
61 DL n.º 266-G/2012 de 31 de dezembro. 
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2. Principais métodos de determinação do nível de recursos financeiros necessários a 

alocar aos sistemas educativos; 

 

Um dos grandes desafios que se coloca às autoridades educativas “é a alocação de recursos 

de acordo com as necessidades das escolas, fazendo-o tanto quanto possível de forma 

equitativa e eficiente”62 (Eurydice, 2014: 25). 

 

Neste segundo capítulo, propomo-nos a identificar os métodos utilizados pelas autoridades 

educativas para a determinação da quantidade de recursos a alocar às escolas. 

 

Existem dois grandes modelos. Um que utiliza um procedimento acordado com base em 

critérios de atribuição pré-definidos e, um outro que é baseado numa estimativa das 

necessidades de recursos, proposta esta elaborada pelas escolas. Este último apela a uma 

maior autonomia na definição dos recursos necessários por parte dos responsáveis das 

escolas. Relacionado com estes dois grandes modelos, conseguimos identificar três métodos 

distintos de financiamento (Eurydice, 2014: 25): 

 

1. Fórmula de financiamento, geralmente associada ao primeiro modelo. Utiliza 

critérios definidos e aplica uma regra universalmente aceite, por forma a definir a 

quantidade de recursos a que cada escola/agrupamento tem direito; 

2. Proposta de orçamento elaborada pelas escolas/agrupamentos para aprovação da 

autoridade central (nível superior). Este método identifica-se com o segundo 

modelo. Concessão de recursos da autoridade central (nível superior), por proposta 

de alocação de recursos por parte da escola/agrupamento; 

3. Determinação casuística de recursos. Esta determinação é efetuada pela escola, sem 

necessitar de qualquer aprovação posterior das autoridades, locais (nível inferior), 

regionais (nível intermédio) e centrais (nível superior). Método relacionado com o 

segundo modelo. 

 

                                                           
62 Tradução nossa. 
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Em cinco sistemas educativos, Bulgária, Espanha, Malta, Finlândia e Noruega, “as 

autoridades responsáveis de educação (nível superior), utilizam somente uma fórmula de 

financiamento para determinarem os recursos necessários de pessoal, bens e serviços de 

funcionamento e bens de capital”63 (Eurydice, 2014: 25). 

 

Em 28 sistemas de ensino, as autoridades centrais (nível superior), “utilizam uma fórmula de 

financiamento para determinar o nível de recursos para o pessoal docente”64 (Eurydice, 

2014: 25). 

 

Em toda a Europa, a forma mais comum para as autoridades centrais (nível superior), de 

estabelecerem o nível de recursos necessários para o financiamento do pessoal docente, é 

através da aplicação de uma fórmula de financiamento. Neste sentido, os países que utilizam 

este método, podem ser divididos em duas grandes categorias. Por um lado, o conjunto de 

países que transferem uma quantia fixa ou um bloco de despesas concedido às autoridades 

regionais (nível intermédio), e uma segunda categoria, na qual se inclui Portugal, na qual a 

autoridade central (nível superior), transfere os recursos para a escola/agrupamento, a qual 

remunera por sua vez o pessoal docente, ou ainda outros países, em que a autoridade 

central transfere os recursos diretamente para o pessoal docente (Eurydice, 2014). 

 

Os países do Norte da Europa “pertencem geralmente à primeira categoria”65 (Eurydice, 

2014: 27). 

 

Ao nível dos recursos para o pessoal docente, no que respeita a Portugal, tendo este país um 

sistema centralizado de colocação de docentes, a autoridade central (nível superior), através 

da Direção Geral com competências para tal, Direção Geral de Planeamento e Gestão 

Financeira 66 (DGPGF), transfere os recursos para a escola em função do número e escala 

indiciária dos docentes colocados no seu quadro de pessoal, encarregando-se a escola de 

                                                           
63 Tradução nossa. 
64 Tradução nossa. 
65 Tradução nossa. 
66 DR n.º 19/2012 de 31 de janeiro. 
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transferir por sua vez estes recursos para o pessoal docente. Relativamente ao pessoal não 

docente, esta categoria tem dois modelos de financiamento. Por um lado, se estes recursos 

estiverem sob alçada das autoridades locais (nível inferior), municípios, os montantes são 

transferidos aplicando uma fórmula de acordo com a disposição legal em vigor 67. Por outro, 

se esses recursos estiverem sob alçada da autoridade central (nível superior), MEC, e tendo 

em conta que fazem parte integrante do quadro de pessoal da escola, a autoridade central 

(nível superior), através da DGPGF, procede de forma idêntica àquela que aplica 

relativamente ao pessoal docente. 

 

Na maior parte dos países, as autoridades centrais (nível superior), “utilizam uma fórmula de 

financiamento, que permite definir os recursos necessários para bens e serviços de 

funcionamento, pessoal docente e não docente”68 (Eurydice, 2014: 28). 

 

O caso português em particular, no que respeita aos recursos para bens e serviços de 

funcionamento, existe numa primeira fase uma proposta de orçamento individualizado de 

cada escola/agrupamento, que posteriormente é analisada pela DGPGF, e que, segundo um 

conjunto de critérios unificados para todas as escolas, aloca os respetivos recursos. Entre 

esses critérios, destacamos: o n.º de alunos, tipo de oferta educativa/formativa, região onde 

se situa a escola/agrupamento, tipologia de edificação, entre outros. (Cf. Ofício circular n.º 

5/2014 de 19 de maio) 69. Os recursos para financiamento de bens de capital, são 

tendencialmente analisados caso a caso e de acordo com a rede escolar projetada, quer em 

Portugal, quer na maior parte dos países europeus (Eurydice, 2014).  

                                                           
67 DL n.º 144/2008 de 28 de julho e da portaria n.º 1049-A/2008. 
68 Tradução nossa. 
69  Ver, a este respeito, DGPGF. Ministério da Educação e Ciência. Retrieved july 28, 2014 from 

http://www.dgpgf.mec.pt/ARQUIVODOCUMENTAL/CIRCULARES_OFICIOS/2014ANO/repOFCIRC2014/OFCIRC_
5_DGPGF_2014.pdf 

http://www.dgpgf.mec.pt/ARQUIVODOCUMENTAL/CIRCULARES_OFICIOS/2014ANO/repOFCIRC2014/OFCIRC_5_DGPGF_2014.pdf
http://www.dgpgf.mec.pt/ARQUIVODOCUMENTAL/CIRCULARES_OFICIOS/2014ANO/repOFCIRC2014/OFCIRC_5_DGPGF_2014.pdf
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4. Ensaio de Resposta à Questão de Partida 

 

4.1 Descrição do Modelo de Dados  

 

O modelo de dados testado, modelo de análises multivariadas, foi construído através de 

recolha, sistematização e tratamento de informação proveniente de relatórios 

internacionais, OCDE – Education at a Glance, sobre os quais recaiu o tratamento da 

informação relativamente aos cinco anos em estudo, a saber: 2003, 2007, 2009, 2010 e 

2011, referente aos 30 países da OCDE em estudo 70. Como existe um hiato temporal no que 

concerne à informação dos indicadores analisados, de dois anos para dados respeitantes aos 

alunos e, de três anos para dados respeitantes à componente financeira associada, foi 

necessário recolher informação dos relatórios Education at a Glance referentes aos anos de: 

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 

 

Desses relatórios, utilizamos para o efeito, indicadores, tais como:  

 Taxas de conclusão por país dos alunos no Ensino Secundário referentes aos 30 

países da OCDE que compõem o estudo;  

 Despesa por aluno por país dos alunos no Ensino Secundário referente aos 30 países 

da OCDE que compõem o estudo; 

 Relativamente a dois dos anos em análise, 2003 e 2007 respetivamente, utilizamos 

um conjunto de informação relativa à proporção de decisões tomadas em quatro 

domínios chave de estruturação do sistema educativo nos diversos países da OCDE 

(tais como: a organização do ensino, a gestão do pessoal, o planeamento e estruturas 

e, os recursos), podendo estes domínios indiciar pela sua distribuição irregular, uma 

maior ou menor autonomia de decisão das Escolas, face aos modelos mais 

centralizados em que a decisão maioritariamente compete ao Estado Central. 

                                                           
70 Foram tidos em conta 30 países da OCDE, a saber: Austrália; Áustria; Bélgica; Canada; República Checa; 

Dinamarca; Finlândia; França; Alemanha; Grécia; Hungria; Islândia; Irlanda; Itália; Japão; Coreia do Sul; 

Luxemburgo; México; Holanda; Nova Zelândia; Noruega; Polónia; Portugal; Eslováquia; Espanha; Suécia; Suíça 

Turquia; Reino Unido; Estados Unidos da América. Ver, a este respeito, Anexo I. 
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Por organização do ensino, entende-se decisões tais como: escolha dos manuais didáticos, 

constituição de turmas, métodos de ensino, entre outras. A gestão do pessoal implica a 

decisão sobre o pessoal docente e não docente presente nos estabelecimentos de ensino. O 

planeamento e estruturas está inteiramente relacionado com a abertura ou encerramento 

de escolas, criação ou supressão de níveis de ensino, entre outras. Por último, os recursos 

representam a componente financeira cooptada pelas escolas/agrupamentos, para fazer 

face às despesas com pessoal, docente e não docente, bem como para fazer face às 

despesas de funcionamento.  

 

A informação relativa aos dados esquematizados que compõem os indicadores supra 

referidos, encontra-se disponível na secção Anexos. 

 

4.2 Evolução dos Resultados em Função do Modelo e Nível de Financiamento 

Associado  

 

Foi definido um modelo de regressão para dados longitudinais ou dados em painel, que 

genericamente se pode especificar por: 

 

𝒚𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝒙𝒊𝒕 + 𝝁𝒊 + 𝜺𝒊𝒕 

 

onde 𝒚𝒊𝒕  é a variável dependente, 𝒙𝒊𝒕  um vetor de regressores, 𝝁𝒊  o efeito individual 

específico não observado, 𝜺𝒊𝒕 um termo de erro não observado e 𝜶 e 𝜷 os parâmetros 

desconhecidos a estimar.  

 

Como variável dependente utilizou-se a taxa de conclusão dos alunos do Ensino Secundário 

nos diversos países da OCDE e, como regressores utilizaram-se: a despesa por aluno por país 

da OCDE dos alunos no Ensino Secundário; a organização do ensino; a gestão do pessoal; o 

planeamento e estruturas e os recursos.  
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Com a introdução da variável, despesa por aluno no Ensino Secundário ao quadrado, 

procurou-se captar eventuais relações não lineares entre esta variável, e a variável 

dependente. Os dados correspondem aos 30 países da OCDE nos anos de 2003, 2007, 2009, 

2010 e 2011.  

 

Foram definidos, dois grupos de modelos (M1 e M2) sendo este o primeiro grupo, no qual 

estão incluídas todas as variáveis disponíveis para serem analisadas, e (M3 e M4), apenas 

com a variável despesa por aluno no Ensino Secundário, representando o segundo grupo. 

 

Relativamente ao primeiro grupo em análise, a inclusão de todas as variáveis explicativas, 

limita-nos a 39 observações, apenas para os anos de 2003 e 2007, explicadas por ausência 

de informação de todas as variáveis, parcialmente ou na sua totalidade, com exceção da 

variável despesa por aluno no Ensino Secundário que circunscreve a totalidade dos anos em 

estudo, isto é, 2003, 2007, 2009, 2010 e 2011. 

 

No que respeita ao segundo grupo em análise, concentramo-nos apenas na variável despesa 

por aluno no Ensino Secundário, visto que esta variável se encontrava disponível em todos 

os períodos observados, dando assim uma maior robustez à relação entre a despesa por 

aluno no Ensino Secundário e a taxa de conclusão dos alunos do Ensino Secundário. 

 

Para além disto, em cada um destes dois grupos, modelo M2 e M4, procurou-se avaliar 

efeitos não lineares, com a inclusão da variável, despesa por aluno no Ensino Secundário ao 

quadrado, na relação entre a despesa por aluno no Ensino Secundário e a taxa de conclusão 

dos alunos no Ensino Secundário. 
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Na estimação foi utilizado o software Stata e o estimador within. Os resultados da estimação 

para os 4 modelos considerados, M1 a M4, encontram-se na tabela 8 infra referenciada. 

 

Tabela 8 - Estimação dos Quatro Modelos Considerados 

Variáveis/Modelos M1 M2 M3 M4

-3.405* -8.758 -1.178 -1.165

(1.54) (7.21) (0.61) (1.60)

-0.131 -0.092

(0.27) (0.28)

-0.572** -0.593**

(0.16) (0.17)

0.893** 0.859*

(0.28) (0.29)

0.167 0.173

(0.15) (0.15)

0.312 -0.001

(0.41) (0.07)

70.806 88.039* 51.991*** 51.931***

(22.74) (32.40) (4.79) (8.05)

R^2 0.707 0.722 0.315 0.315

N (Nº de observações) 39 39 121 121

Despesa por Aluno

Organização do Ensino

Gestão do Pessoal

Planeamento e 

Estruturas

Recursos

(Despesa por Aluno)^2

Constante

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta que o grupo de modelos M1 e M2 foram estimados com poucas 

observações, apenas 39, é necessário alguma prudência na interpretação das estimativas.  

 

Apesar disto, e em termos gerais, com exceção do modelo M1, não existe evidência empírica 

de uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis taxa de conclusão dos alunos 

no Ensino Secundário e despesa por aluno no Ensino Secundário. Esta ausência de relação 

pode também ser observada no gráfico 12.  

 

 

Fonte: Autoria própria com base em dados da OCDE. 
Notas:  
1 - Variável dependente: Taxa de conclusão dos alunos no 
Ensino Secundário. 
2 - Em parêntesis, encontram-se os valores do desvio-padrão.   
3 - * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
4 - O modelo foi estimado com dummies temporais (não 
apresentadas). 
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Nos modelos M1 e M2, são ainda de realçar a significância estatística das variáveis gestão de 

pessoal, e planeamento e estruturas, bem como a ausência de relação nas variáveis 

organização do ensino, e recursos.  

 

Deste modo, e tendo como referência o modelo M1, um aumento de 1 pp na variável gestão 

do pessoal traduz-se numa redução de 0,57 pp na taxa de conclusão dos alunos do Ensino 

Secundário. Que se traduz na prática, pela diminuição das taxas de conclusão dos alunos do 

Ensino Secundário, pelo acréscimo de autonomia de gestão, por exemplo, ao nível da 

contratação dos docentes e não docentes. 

  

De modo análogo um aumento de 1 pp na variável planeamento e estruturas traduz-se num 

aumento de 0,89 pp na taxa de conclusão dos alunos do Ensino Secundário. 

O que significa dizer, que, se considerarmos um aumento da autonomia pedagógica das 

escolas/agrupamentos escolares, este acréscimo contribuirá positivamente para o aumento 

das taxas de conclusão dos alunos do Ensino Secundário. 

 

As variáveis organização do ensino e recursos não parecem influenciar a taxa de conclusão 

dos alunos do Ensino Secundário. Uma vez mais, estes dois modelos, M1 e M2, foram 

estimados com um número reduzido de observações sendo necessário alguma prudência na 

sua interpretação. 
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Gráfico 12 - Taxa de Conclusão dos Alunos vs. Despesa por Aluno 

 

 

 

Destacamos a existência de 4 grandes clusters, que se evidenciam por razões antagónicas. 

Dois deles apresentam elevados custos por aluno, e baixas taxas de conclusão. Encontram-se 

entre eles, países como a Áustria, Suíça e Luxemburgo. 

Outro desses clusters é representado pela Hungria, que pelos resultados apresentados o 

podemos considerar de alta performance, ou seja, apresenta como resultado altas taxas de 

conclusão e baixa despesa relativa por aluno. 

 

Por último, temos a generalidade dos países, que de certa forma, representam um grupo 

homogéneo, na relação entre as taxas de conclusão do Ensino Secundário e a despesa por 

aluno no Ensino Secundário, no qual se enquadra Portugal, encontrando-se este 

representado pelos pontos a cor verde referenciados no gráfico 12, sendo que a trajetória 

no sentido de A para B representa a evolução da relação entre as taxas de conclusão dos 

alunos no Ensino Secundário e a despesa por aluno no Ensino Secundário desde o ano de 
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Fonte: Autoria própria com dados da OCDE 

Legenda:   Portugal 



4. Ensaio de Resposta à Questão de Partida 
 

82 
 

2007 71, ao ano mais recente em estudo, 2011. Neste sentido, Portugal apresenta 4 anos em 

análise: 2007, 2009, 2010 e 2011. 

 

Posto esta primeira análise, decidimos, analisar apenas um dos clusters de países 

referenciado, o cluster que representa a generalidade dos países (e com comportamento 

homogéneo), suprimindo os restantes três clusters representativos de países como: Hungria, 

Áustria, Suíça e Luxemburgo. 

 

Fizemos nova estimação de parâmetros, na expectativa que a significância estatística 

pudesse apresentar maior consistência, o que não foi o caso, conforme representado na 

tabela 9 e gráfico 13 respetivamente.   

 

Tabela 9 – Nova Estimação dos Quatro Modelos Considerados  

(Cluster de Países Homogéneos) 

Variáveis/Modelos M1 M2 M3 M4

-1.574 -4.950 -0.434 0.461

(1.23) (7.33) (0.62) (1.67)

-0.066 -0.044

(0.19) (0.21)

-0.345* -0.362*

(0.13) (0.14)

0.413 0.407

(0.24) (0.26)

0.126 0.124

(0.11) (0.11)

0.192 -0.045

(0.41) (0.08)

59.647** 71.609 49.118*** 45.365***

(17.51) (31.44) (4.40) (7.86)

R^2 0.641 0.651 0.337 0.340

N (Nº de observações) 33 33 101 101

(Despesa por Aluno)^2

Constante

Planeamento e 

Estruturas

Recursos

Despesa por Aluno

Organização do Ensino

Gestão do Pessoal

 

 

 

                                                           
71 Relativamente a Portugal, em 2003 não foi reportada informação relativa às taxas de conclusão dos alunos 

no Ensino Secundário. 

Fonte: Autoria própria com base em dados da OCDE. 
Notas:  
1 - Variável dependente: Taxa de conclusão dos alunos no 
Ensino Secundário. 
2 - Em parêntesis, encontram-se os valores do desvio-padrão.   
3 - * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
4 - O modelo foi estimado com dummies temporais (não 
apresentadas). 
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Após a nova estimação de valores, de acordo com tabela 9, a representação gráfica 

apresenta a seguinte disposição: 

 

Gráfico 13 – Taxa de Conclusão dos Alunos vs. Despesa por Aluno  

(Cluster de Países Homogéneos) 

 

 

Neste sentido, e após nova estimação, as conclusões não se alteraram, isto é, pelo número 

de observações estimadas, 101, continua a não se verificar a evidência empírica de uma 

relação estatisticamente significativa entre as variáveis, taxa de conclusão dos alunos do 

Ensino Secundário, e despesa por aluno no Ensino Secundário. 
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5. O Novo Paradigma do Financiamento do Sistema Educativo Português 

 

5.1 Conceito de Escola Pública, Regulação, Concorrência e Competitividade 

 

“A problemática da reforma e reestruturação do Estado constitui, principalmente 

a partir dos anos 80 do século XX, um tema central do debate político, num 

conjunto alargado de países, em todos os continentes, e está na origem de 

medidas política e legislativas, muito diversas, que afetaram a administração 

pública em geral e, consequentemente a educação”. É neste ambiente que se 

“promovem”, se “discutem” e se “aplicam medidas políticas e administrativas”, 

que na sua génese “alteram os modos de regulação dos poderes públicos no 

sistema [educativo] ”, ou podem passar pela substituição dos poderes públicos 

por entidades privadas. Estes princípios de substituição são ancorados quer por 

argumentos de índole técnico, que passam pelo combate à ineficiência do Estado 

através da promoção do NPM, como também por argumentos “imperativos” de 

ordem política (Barroso, 2005: 726). 

 

Tratando-se de uma imposição constitucional, o sistema público de ensino universal e 

gratuito, “consubstancia um serviço público, uma vez que o mesmo deve ser assegurado em 

condições de continuidade, igualdade, neutralidade e adaptabilidade, tudo características 

próprias do conceito de serviço público” (Gomes apud Leitão, 2014: 5). 

 

O conceito de escola pública deverá ser entendido segundo os princípios e valores que a 

consagraram, os quais destacamos: a universalidade do acesso, a igualdade de 

oportunidades e a continuidade dos percursos escolares. Entende-se também que o 

conceito de escola pública implica que o Estado tenha uma intervenção fulcral em todo o 

processo de provimento do serviço público de educação (Barroso, 2005; Canário, 2002).  

 

Como parte integrante da rede de oferta pública de educação, temos para além dos 

estabelecimentos públicos de educação, os estabelecimentos que compõem a rede do 
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ensino particular e cooperativo. Estando a génese da criação da rede do ensino particular e 

cooperativo assente no princípio da complementaridade da rede pública de educação, que 

de acordo com o DL n.º 138-C/2010 de 28 de dezembro, “o Estado financia estas escolas, 

designadamente onde e quando tal seja necessário para complementar a oferta da rede 

pública de escolas e, assim, garantir o acesso à educação”. Para Martins (2012: 104), existem 

também “fatores políticos e sociais implicados na emergência de diferentes tipos e graus de 

escolha”. 

 

No seu preâmbulo, o DL atualmente em vigor, (DL n.º 152/2013 de 04 de novembro), 

consagra “o princípio da integração na rede de oferta pública de educação, numa lógica de 

articulação de toda a rede de ensino”. Para tal, o Estado garante o financiamento através da 

celebração de contratos entre as partes. Tais contratos podem revestir diversas modalidades 

tais como: Contratos simples de apoio à família; contratos de desenvolvimento de apoio à 

família; contratos de associação; contratos de patrocínio e contratos de cooperação. Nas 

diversas modalidades contratuais, consagra-se a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e 

Secundário, o Ensino Artístico, bem como o apoio aos alunos com necessidades educativas 

especiais e às famílias e alunos com carências económicas.  

 

Detendo o Estado como uma das tarefas fundamentais, assegurar o ensino e a valorização 

permanente (art.º 9º CRP), conjugando esta tarefa com o princípio da igualdade de 

oportunidades, enfatiza Garcia (apud Rodrigues 2010: 33-34), “A igualdade que sustenta o 

princípio da igualdade deixa de ser “natural” e absoluta, e, passa a ser compreendida como 

“construída”, algo que se vai fazendo e que, mais do que ponto de partida, funciona nas 

relações sociais, como ponto de chegada, como ideal a atingir”. 

 

Sempre sob a égide da igualdade de oportunidades no exercício da livre escolha entre a 

pluralidade de opções de vias educativas e de condições de ensino (DL n.º 553/80 de 21 de 

novembro; DL n.º 138/2010 de 28 de dezembro; DL n.º 152/2013 de 04 de novembro), e 

“decorridas mais de três décadas desde o início da vigência do Estatuto do Ensino Particular 

e Cooperativo” (DL n.º 553/80 de 21 de novembro), várias foram as atualizações contratuais 

efetuadas entre o ensino particular e cooperativo e o Estado (DL n.º 138-C/2010 de 28 de 
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dezembro; DL n.º 152/2013 de 04 de novembro), alterações estas, subjacentes 

genericamente no princípio da sua desatualização e na racionalização da gestão dos recursos 

públicos. Contudo, como referem Canotilho e Moreira (apud Leitão, 2014: 6), “a existência 

de escolas particulares e cooperativas não afasta nem substitui a obrigação do Estado de 

criar e manter uma rede pública de ensino, na lógica constitucional de completude do 

sistema público de ensino”. Ainda no que a esta temática diz respeito, a autora (2014, 6) 

refere que a “existência de uma rede pública não põe em causa a liberdade de os cidadãos 

criarem escolas particulares e de as frequentar, nem tão pouco se pode impor ao Estado o 

dever de subdimensionar a rede pública para assegurar a existência de um mercado para as 

escolas particulares”.  

 

O termo regulação poderá ser entendido como um conceito polissémico, não existindo uma 

definição consensual do seu conceito, dependendo esta do contexto específico no qual é 

aplicado (Justino e Batista, 2013; Barroso, 2005). 

 

Para lá das várias aceções que o termo poderá assumir, o seu significado “conheceu um 

notável incremento com o desenvolvimento da teoria dos sistemas (…), a regulação é vista 

como uma função essencial para a manutenção do equilíbrio de qualquer sistema e está 

associado a processos de retroação (…) e permite ao sistema (…) analisar e tratar as 

informações relativas a um estado de desequilíbrios e transmitir um conjunto de ordens 

coerentes a um ou vários dos seus órgãos executores” (Barroso, 2005: 728). 

 

 “A função reguladora decorre, na maior parte das perspetivas e domínios teóricos das 

ciências sociais, da necessidade de compensar a insuficiência ou ineficiência da 

autorregulação dos atores e instituições (…) neste contexto, a regulação é sempre uma 

correção complementar dos mecanismos de autorregulação” (Justino e Batista, 2013: 43). 

 

Tendo em conta a disparidade de interpretações e correlações que o termo regulação pode 

assumir, importa neste sentido, relaciona-lo com os sistemas educativos, tendo em conta, os 

conceitos de Estado Educador e Estado Regulador ou Avaliador (Justino e Batista, 2013; 

Barroso, 2005). 
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Por Estado Regulador, entenda-se o “matching” entre regulação e oferta pública, 

caracterizado pelo “centralismo da ação administração do Estado, de carácter coercivo e 

tendencialmente monopolista, visando providenciar um serviço público de educação 

obrigatório e acessível a todos os indivíduos em idade escolar”, designando os autores por 

“nacionalização dos sistemas de ensino” (Justino e Batista, 2013: 45). 

 

A sua caracterização antagónica reside na “reconfiguração” do apelidado velho Estado 

Educador, para o Estado Regulador ou Avaliador, na medida em que o primeiro abandone 

conceptualmente a função de prestador de serviços que reside na sua órbita, passando a 

desempenhar funções tendencialmente mais relacionadas com a sua Regulação e Avaliação, 

deixando a prestação de serviços a cargo dos restantes “players” de mercado (Justino e 

Batista, 2013; Barroso, 2005; Canário, 2002). 

 

“Mais do que uma privatização da escola pública, o traço marcante é a progressiva 

desnacionalização dos sistemas nacionais de ensino como resultado de um duplo 

movimento de transnacionalização e de descentralização” (Justino e Batista, 2013: 45).  

 

De acordo com Barroso (2005: 741), no domínio da educação, a influência das ideias 

neoliberais incitou o “encorajamento do mercado”, através de “retóricas discursivas de 

políticos e técnicos, de críticas ao serviço público estatal”, traduzindo-se este 

“encorajamento na subordinação das políticas educativas a uma lógica estritamente 

económica (…) na promoção de medidas tendentes à sua privatização”. 

 

Ainda segundo Nóvoa (1998: 108), “a racionalidade económica acompanha-se duma 

orientação neoliberal que serve de enquadramento ao discurso da privatização, da liberdade 

de escolha e mesmo de participação”. 

 

É nesta complementaridade dinâmica, funcional, ideológica e polissémica que o Estado se 

tem movido longitudinalmente, na determinação das políticas públicas educativas de 

regulação (Barroso 2005; Reis 2013). 
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Através da utilização de argumentos jurídicos, ideológicos, económicos, pedagógicos entre 

outros, há um confronto evidente na sociedade contemporânea, acerca do papel que o 

Estado deve desempenhar na educação, introduzindo-se adicionalmente nesta discussão, a 

questão concorrencial e a sua sujeição (Barroso, 2003; Barroso, 2005; Canário, 2002; Leitão, 

2014).  

 

Segundo Leitão (2014: 9), o facto de o Estado conceder apoio financeiro às escolas 

particulares e cooperativas, “coloca problemas de respeito pelos princípios da concorrência, 

da igualdade, da imparcialidade e da transparência”, que segundo a autora (2014), o DL n.º 

152/2013, de 04 de novembro não salvaguarda, uma vez que a portaria que o regulamenta 

ainda não existe, e a portaria n.º 1324-A/2010, de 29 de dezembro, mantendo-se 

parcialmente em vigor pelo diploma preambular do novo estatuto, DL n.º 152/2013, de 04 

de novembro, “não dá resposta a esta exigência [regras concursais] ”.  

 

De acordo com Leitão (2014: 12-13), os contratos que o Estado estabelece com as escolas 

particulares e cooperativas, são contratos públicos e contratos administrativos, e neste 

sentido, devem seguir as regras do Código dos Contratos Públicos (CCP). Como tal, a autora 

não vislumbra razão para afastar, “como regra geral a aplicação do CCP (…), tanto mais que a 

celebração de contratos com as escolas (…), acarreta uma enorme vantagem competitiva 

para os estabelecimentos cocontratantes”.  

 

Refere ainda a autora (2014, 13) que “a própria lógica da criação de um mercado 

educacional (…), pressupõe a sujeição às regras da concorrência…de mercado”. Neste 

sentido, a celebração desses contratos sem prévio procedimento concursal põe em causa os 

princípios da concorrência, da transparência e da imparcialidade“. Mesmo adotando a 

abordagem que estamos perante a contratualização entre o Estado e o terceiro setor no 

âmbito de serviços sociais de interesse geral, após a transposição da diretiva comunitária n.º 

2014/24/EU, aplicam-se também neste âmbito, as regras da contratação pública “ainda que 

se trate de um regime específico”. Conclui a autora (2014, 14) que, “tratando-se de 

contratos de prestação de serviços, não estão, em princípio, excluídos da Parte II do CCP”.  
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 5.2 Principais Modelos e Tendências Europeias 

 

“Desde a origem dos sistemas educativos, formalizados como tal, que existem relações 

estreias entre estes e os estados em que se inscrevem” (Archer apud Martins, 2012: 77). 

 

Martins (2012: 77) identifica um conjunto de alterações entre os diversos sistemas 

educativos, sendo que, as alterações referidas se consubstanciam na substituição de um 

“conjunto de relações estruturais entre a educação e a sociedade baseadas na 

monointegração, por um outro, o da integração múltipla ou de ligação ao centro político”.   

 

Segundo Archer (1979), existem dois grandes modelos que caracterizam os sistemas 

educativos, os centralizados e os descentralizados. A opção por um, ou por outro, tem a sua 

génese no tipo de competição determinada nas interações educacionais levadas a cabo pela 

diversidade dos grupos distintos que os compõem. 

 

Os sistemas descentralizados são menos estruturados e tem a sua origem em estratégias 

substitutivas. “Estes sistemas são descentralizados porque, em geral, não existe um papel de 

liderança definido e porque são pouco integrados, dando lugar a uma segregação relativa 

dos elementos que os constituem” (Martins, 2012: 77-78).  

 

Falar de descentralização segundo Justino e Batista (2013: 47), implica uma “transferência 

de competências ou de responsabilidades para outros níveis de decisão que não seja o nível 

central-nacional”. Neste sentido, tipificando-se os processos de “forma hierarquizada de 

acordo com os respetivos níveis”, tende a falar-se de regionalização, municipalização, 

localização ou comunitarização. Os processos de descentralização são genericamente 

“sustentados através de normas de carácter coercivo e contratual”, podendo estas ser 

previamente negociadas ou não. A descentralização poderá ocorrer por iniciativa quer do 

Estado Central, quer dos níveis inferiores da sua administração. Na prática, a 

descentralização nos sistemas educativos, coincide por exemplo, com a transferência de 

competências para as autarquias, com a atribuição de um maior grau de autonomia às 

escolas, com o reconhecimento e delegação de poderes nos mais diversos atores educativos 
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(Justino e Batista, 2013; Barroso, 2005). 

 

Contudo, como refere Archer (apud Martins, 2012: 78), este tipo de sistema podem conduzir 

a um conjunto de problemas que se manifestam segundo duas configurações possíveis. Por 

um lado, “o sistema é lento (…), as suas partes seguem o seu próprio caminho, contrariando 

e obstruindo, frequentemente, a política central através das suas atividades”. Por outro, “a 

autonomia ameaça a integração interna do sistema conduzindo a estrangulamentos, 

barreiras (…), que persistem porque cada elemento defende as suas próprias práticas 

especializadas”. 

 

Pelo contrário, os sistemas centralizados, tal como conceptualizados por Archer (1978: 254), 

são restritivos e possuem uma forte e integrada estrutura interna, sendo que “a sua 

emergência foi orquestrada pela elite política e as várias partes coordenadas de início para 

proteger as suas próprias exigências”. 

 

Modelo caracterizado por uma “frágil elasticidade interna”, em que o “grande predomínio 

da unificação e sistematização pode originar grandes exigências para o seu todo”. Os 

profissionais do sistema (docentes e não docentes) recebem diretrizes, limitados pelo 

sistema, são menos capazes de desencadear iniciativas políticas, fruto da restrição à sua 

autonomia imposta pelo próprio sistema, o que significa dizer que, genericamente, não 

podem alterar, currículos, cursos, avaliações, exames, ou mesmo procedimentos de seleção 

definidos centralmente (Martins 2012: 78). 

 

“A educação, como um todo, tem pouca autonomia do governo e os grupos que procuram a 

mudança têm poucos meios alternativos de a obter, convergindo as maiores pressões para o 

centro político” (Martins 2012: 78). 

 

No entanto, a realidade entre países é muito diferenciada, e sobretudo com um marco no 

campo educativo de grande historicidade, o que ilustra os traços da sua fundação e evolução 

no tempo (Archer, 1979). 
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Embora possa surgir a ideia que a política de autonomia das escolas está perfeitamente 

enraizada e desenvolvida, é um facto que esta resultou de um processo gradual que se 

iniciou nos anos 80 e de forma limitada. Com exceção, da Bélgica e dos Países Baixos, a 

autonomia das escolas não é uma tradição na Europa. Só nos anos 90 a política de 

autonomia das escolas conheceu um avanço significativo, cujo alcance variou de país para 

país. A Áustria, adotou a sua primeira reforma em termos de autonomia em 1993. Por seu 

lado, o desmembramento da União Soviética, foi um sinal para que a Hungria, República 

Checa, Polónia e Eslováquia conduzissem as suas políticas educativas nesse sentido. A Itália, 

só em 1997 adotou a política de autonomia das escolas, sendo esta seguida por Portugal que 

em 1998, através do DL n.º 115-A/98, de 04 de maio, estabeleceu os princípios da 

autonomia escolar. Outros países apenas começaram a equacionar as políticas de autonomia 

nos últimos anos, os quais destacamos: a Alemanha em 2004, a Lituânia, o Luxemburgo e a 

Roménia em 2003, 2004 e 2005 respetivamente (Eurydice, 2007). 

 

As reformas em torno da autonomia passam então a estar associadas a dois grandes 

prismas, por um lado, à sua descentralização política, e por outro, à nova agenda do NPM 

(Eurydice, 2007). 

 

“A descentralização das responsabilidades para as comunidades locais e a autonomia das 

escolas interligam-se para aumentar a eficiência da gestão das escolas, tomando-se como 

certo que as decisões tomadas ao nível mais próximo do campo de ação garantem uma 

melhor utilização dos recursos públicos” (Eurydice, 2007: 10). 

 

5.3 O Sistema Educativo Português e a sua Ligação ao Mercado Laboral 

 

Como forma de ligação ao mercado laboral, o sistema educativo português, inclui na sua 

oferta formativa, os cursos profissionais de educação e formação. 

 

Os cursos profissionais são uma modalidade do nível secundário de educação, caracterizada 

por uma forma ligação ao mundo do trabalho, respondendo em simultâneo aos interesses 

do aluno e às necessidades do tecido empresarial. Estes cursos assumiram diferentes 



5. O Novo Paradigma do Financiamento do Sistema Educativo Português 
 

92 
 

tipologias ao longo das últimas décadas, desde, os cursos tecnológicos, técnico-profissionais 

até às atuais ofertas, quer no ensino público quer no ensino privado. 

 

De acordo com a portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro importa assegurar o regular 

funcionamento dos ciclos de formação dos cursos profissionais, sendo por isso criadas as 

normas relativas à organização dos cursos e respetiva gestão do curriculum, avaliação e 

certificação. Estes cursos profissionais são disponibilizados nas escolas públicas e nas escolas 

privadas. 

 

De igual modo, também no Ensino Básico se iniciou no ano letivo 2012/2013, como 

experiência piloto a oferta do ensino vocacional. Posteriormente esta oferta foi extensível 

também ao Ensino Secundário no ano letivo 2013/2014 72 . Estes cursos devem concretizar a 

ligação entre a escola e as empresas que necessitem de uma resposta concreta em termos 

de recursos humanos futuros, com um determinada qualificação específica. Cursos estes que 

visam criar condições para o cumprimento da escolaridade obrigatória, a redução do 

abandono escolar precoce e o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades científicas, 

culturais e de natureza técnica pratica e profissional, permitindo assim uma melhor 

integração no mercado de trabalho e prosseguimento de estudos 73 . 

 

De entre outras entidades que desempenham o papel de regular, criar e acompanhar a 

organização e o funcionamento dos centros para a qualificação e o ensino profissional 

(CQEP), tal como é definido pela portaria n.º 135-A/2013 de 28 de março, destacamos a 

Agência para a Qualificação e Ensino Profissional I.P, que pelo despacho n.º 6904/2013 de 28 

de maio, reforça a sua intervenção neste domínio, existindo uma responsabilidade tripartida 

neste domínio, entre, os Ministérios da Economia e do Emprego, da Educação e Ciência e da 

Solidariedade e da Segurança Social. 

 

Como forma de valorização adicional, o Ensino Superior politécnico, tem neste momento 

dois tipos de oferta formativa pós-Secundária não superior. Por um lado, os cursos de 

                                                           
72 Despacho n.º 4653/2013, de 03 de abril e Portaria n.º 292-A/2012, de 26 de setembro. 
73 Portaria n.º 276/2013 de 23 de agosto. 
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especialização tecnológica (CET), por outro, os cursos técnicos superiores profissionais 

(CteSP), ambos com duração de dois anos. Os CteSP, iniciativa do XIX Governo 

Constitucional, visam introduzir no âmbito do Ensino Superior, uma oferta educativa de nível 

superior, “situada no nível 5 do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao 

longo da vida, aprovado pela recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 

de abril de 2008” (DL n.º 43/2014 de 18 de março).  

 

É também uma aspiração presente na Estratégia 2020, que a via profissionalizante 

represente 50% dos alunos inscritos no sistema educativo. Como ponto de comparação, 

entre Portugal e UE27, o peso dos alunos em cursos profissionalizantes no Ensino 

Secundário era de 2011 de 42,4 e de 50,3% respetivamente 74. 

 

                                                           
74 Ver, a este respeito, RCM n.º 91/2013, de 23 de dezembro. 
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6. O Sistema Educativo Português, a Troika e o Futuro 

 

“A reforma educativa, em qualquer circunstância, é um processo complexíssimo, 

de grandes dificuldades, porque a sociedade em geral, e sobretudo a sociedade 

educativa, as instituições e as instâncias educativas, são eminentemente 

conservadoras. Conservadoras, isto é, são resistentes à mudança. Fazem lembrar 

um enorme exército: no caso português, são 150 mil docentes, 11 mil centros 

educativos, 45 mil funcionários administrativos e auxiliares e, sobretudo, uma 

burocracia com 3 ou 4 mil funcionários entre diretores gerais, subdiretores 

gerais, técnicos do sistema, especialistas e outros, onde, cada um à sua maneira, 

encontrou o seu nicho de poder e a sua acomodação dentro da estrutura 

hierárquica…A reforma educativa é sempre uma mudança de paradigmas de 

poder, das cadeiras do poder, e dos equilíbrios do poder do sistema (Carneiro 

apud Teodoro, 2002: 330). 

 

Caraterizando-se hoje, o sistema de ensino, como um sistema burocrático centralizado 

(Lima, 2002; Barroso, 2004), o financiamento desse mesmo sistema não foge à regra, visto 

que, maioritariamente cabe à Administração Central a tomada de decisões, no que concerne 

à estrutura financeira do orçamento do MEC, entenda-se, despesas com pessoal (Lima, 

1998).  

 

Entendemos que uma maior autonomia das escolas deverá representar numa primeira fase, 

um reposicionamento no que toca ao conceito de abrangência da apelidada, autonomia, e 

que, em nosso entender, deverá versar sobretudo, sobre a componente pedagógica e não 

sobre a componente de gestão, sendo que, sobre esta última, defendemos que a 

componente de gestão deverá ser adstrita, não como atualmente a um conjunto de técnicos 

e docentes, mas a uma equipa de gestão que de certa forma seja independente do grupo 

técnico e docente. 

 

À equipa de gestão deverão ser definidos objetivos concretos a atingir no médio prazo, 

tendo em conta as linhas estratégicas do país no setor educativo, no imediato, objetivos a 
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atingir de acordo com os plasmados na Estratégia Europa 2020. Relativamente a esses 

objetivos deverá ser tido em conta, o contexto em que a escola/agrupamento de escolas se 

insere, para que posteriormente seja monitorizada a sua execução, tendo em conta, tal 

como refere Bilhim (2013: 39), “gerir é medir objetivos; medir é comparar resultados; e 

comparar é melhorar a prestação da qualidade do serviço público”. 

 

Relativamente ao corpo docente que compõe as escolas/agrupamentos defendemos que a 

Administração Central deverá desempenhar primordialmente o papel de regulador e não 

tanto o papel de definidor, executor e avaliador (Barroso, 2003), como atualmente acontece.  

 

Ao mesmo tempo que a competência da contratação do corpo docente que compõe essas 

escolas/agrupamentos, deverá ser remetida à sua equipa de gestão, a Administração Central 

em conjunto com as escolas/agrupamentos deverá identificar um número absoluto de 

docentes necessários ao prosseguimento dessa missão, tendo em conta duas grandes 

variáveis: o número de alunos a frequentar as escolas e oferta educativa existente no 

estabelecimento de ensino em causa, visto que é esta que define a carga horária necessária, 

ditando por sua vez, o número de recursos necessários. A esse número absoluto de recursos 

necessários, deverá ser indexado um valor monetário padrão por docente, encontrando 

assim o valor monetário absoluto (valor monetário padrão x número de recursos 

necessários), que a escola deverá cooptar para a contratação do seu corpo docente, tarefa 

esta que deverá ser acometida à sua equipa de gestão. 

 

Ainda no que diz respeito à autonomia e sua relação com a gestão financeira, as 

escolas/agrupamentos deverão funcionar sobre contabilidade patrimonial e analítica e não 

sobre o conceito de contabilidade orçamental de per si, para que se consiga atingir maior 

eficiência e eficácia, na medição da relação custo/benefício das políticas educativas 

implementadas e proteger o interesse maior do bem comum, qualidade do serviço público 

de educação. 

 

É neste sentido, que defendemos que o financiamento das escolas/agrupamentos deverá ser 

efetuado de acordo com uma fórmula de financiamento una, genérica e transparente, tal 
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como referido no MoU “a simple formula-based funding framework comprising performance 

evolution criteria, and accountability” (Portugal, 2011b: 24), devendo também e para o 

efeito, serem públicos quer os financiamentos do Estado Central às escolas/agrupamentos, 

bem como os resultados por elas obtidos, visto que o conceito de “accountability” forçará 

certamente os diversos players envolvidos a acrescentar mais-valia às suas opções, uma vez 

que posteriormente poderão escrutinados, efeito que provocará certamente, o acréscimo de 

responsabilidade e correspondente responsabilização na tomada de decisões.  

 

Essa fórmula de financiamento deverá ter como variáveis dependentes o número de alunos 

e tipologia de ensino frequentado, bem como oferta educativa presente em cada 

estabelecimento de ensino. Para tal, deverá ser definido um custo aluno padrão, tendo em 

conta a conjugação deste, com um conjunto de indicadores que deverá compor diferentes 

clusters, onde cada escola/agrupamento de escolas se deverá inserir de acordo com 

caraterísticas tais como: a localização geográfica, contexto económico-social e nível de 

formação dos pais dos alunos. 

 

Tendo como objetivo primordial promover a eficácia, a eficiência da gestão dos recursos 

educativos e a qualidade do sistema de ensino, contribuindo também com uma maior 

transparência e monitorização entre as partes, propõe-se que a fórmula de financiamento 

genérica possa ser referenciada conforme infra ilustrado: 

  

Fórmula de Financiamento = Pessoal + Funcionamento 

 

Em que: 

 

Pessoal = Pessoal Docente + Pessoal Não Docente 

 

Funcionamento = Transferências Correntes + Transferências de Capital 
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Representando os custos com pessoal, o montante mais significativo do total do orçamento 

do setor da Educação, pretende-se que a boa gestão possa ser distinguida, e neste sentido, 

introduzimos nesta nossa proposta, o fator de eficiência (Fef). 

 

O Fef, visa aferir, a boa gestão, no que concerne à gestão dos recursos, humanos e materiais 

disponíveis, devendo ser encontrado um fator majorante a quem atinja os objetivos 

previamente definidos, tendo estes, escolas/agrupamentos, liberdade para utilizar esse 

acréscimo monetário ao seu orçamento (Fef), em projetos educativos essenciais na melhoria 

da qualidade e dos resultados das suas escolas/agrupamentos. 

 

Neste sentido, face ao número de alunos, oferta educativa existente (o que influencia por 

sua vez a carga letiva necessária), a Administração Central deverá definir conjuntamente 

com as escolas/agrupamentos, o número absoluto de recursos humanos padrão necessários 

face a essas variáveis. Posto esta definição, o montante financeiro encontrado, deverá ser 

centralmente transferido (da Administração Central) para a unidade de gestão, 

escola/agrupamento, sendo esta a responsável pela contratação do seu corpo docente. 

Nesta medida, a equipa de gestão designada, poderá responder pelos resultados alcançados, 

bem como poderá ser responsabilizada de acordo com os mesmos, algo que atualmente não 

acontece, visto que, para além de não existirem objetivos específicos definidos para as 

escolas/agrupamentos, a sua equipa diretiva, não seleciona maioritariamente o seu corpo 

docente (o que de certa forma desresponsabiliza a sua equipa diretiva), competindo esta 

tarefa à Administração Central, tarefa esta realizada através de concursos promovidos pela 

Direção Geral de Administração Escolar.   

 

Esta é, genericamente a proposta que apresentamos para futuro, e que carece com certeza 

de desenvolvimentos de carácter específico, devendo ela ser abordada por quem lhe 

pretenda incutir uma outra dimensão, no desenvolvimento do tema em estudo.
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7. Conclusão 

 

Não descurando o facto do setor da Educação ter sido até à data um pilar privilegiado no 

processo de ajustamento decorrente da assinatura do memorandum of understanding em 

maio de 2011, conjugando este fator, com o facto de Portugal ser dos países que mais dista 

dos restantes países Europeus no que diz respeito às taxas de conclusão dos alunos do 

Ensino Secundário, iniciamos este trabalho com o objetivo de analisar a relação deste 

indicador, com a possível influência que o nível e modelo de financiamento do sistema 

educativo português, nomeadamente, o nível de financiamento por aluno no Ensino 

Secundário, pode exercer sobre o indicador, taxa de conclusão dos alunos do Ensino 

Secundário. 

 

Tendo em conta os resultados obtidos, a partir do modelo de regressão definido para este 

estudo, constatamos que de acordo com a série de dados longitudinais ou de painel 

utilizados, podemos verificar que, face ao número de observações inseridas no modelo em 

causa e, de acordo com os dados disponíveis para o efeito, não existe evidência empírica 

entre as variáveis, despesa por aluno no Ensino Secundário e, taxa de conclusão dos alunos 

do Ensino Secundário.  

 

Esta ausência de evidência empírica, é demonstrada pela insignificante relação estatística 

entre as variáveis, taxa de conclusão dos alunos do Ensino Secundário e, despesa por aluno 

no Ensino Secundário.  

 

No que diz respeito ao número de observações em causa, consideramos que, 121 

observações é uma amostra suficientemente relevante, tendo em conta o universo em 

estudo. Para além disso, diversificamos o número de anos em análise, a saber, cinco anos: 

2003, 2007, 2009, 2010, 2011.  

 

Por outro lado, evidenciamos a significância estatística das variáveis, gestão de pessoal e, 

planeamento e estruturas. Quanto à relação entre as variáveis, organização do ensino, 
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recursos e, taxa de conclusão dos alunos do Ensino Secundário verifica-se a ausência de 

relação entre as variáveis em causa. 

 

Mais uma vez, tal como já o referimos, aquando da análise dos dados do modelo no capítulo 

4., realçamos o facto de este resultado poder ser influenciado pelo número restrito de 

observações à data, a saber, 39 observações para as variáveis: organização do ensino, gestão 

do pessoal, planeamento e estruturas e, recursos, resultados estes, que carecem de uma 

abordagem futura, por forma a validar a sua consistência e robustez. 

 

Tendo presente a pergunta de partida que consiste:  

 

“Terá o modelo e nível de financiamento influência nas taxas de conclusão dos alunos do 

Ensino Secundário português?” 

 

e não descurando o facto de termos como dados longitudinais, um conjunto de países 

representativos de modelos de financiamento tão distintos e antagónicos, quanto são por 

exemplo, os países Nórdicos versus os países do Sul da Europa conforme descrito no 

Capítulo 3., subcapítulo 3.5, constamos que a ausência de significância estatística entre as 

variáveis em análise nos direciona para a comprovação que o nível e modelo de 

financiamento, não influem nas taxas de conclusão dos alunos do Ensino Secundário em 

Portugal, tendo presente os níveis de despesa observados.  

 

Como a ausência de significância estatística entre as variáveis diz respeito a todos os países 

da OCDE em análise, podemos anuir que a conclusão que retiramos para Portugal se poderá 

estender aos restantes países que fizeram parte do estudo em causa. 

 

Por último, consideramos que não deverá ser despiciente ter em conta, a obrigatoriedade ou 

não, da escolaridade até aos 18 anos e, o quanto esta poderá contribuir para as taxas de 

conclusão deste nível de ensino. 
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Não obstante os resultados a que chegámos, esta temática carece de um estudo mais 

aprofundado e específico, nomeadamente, perceber o porquê, da alta performance de 

determinados países, nomeadamente a Hungria, bem como, se é que existem relações de 

causa-efeito, que possam explicar o porquê das baixas taxas de conclusão dos alunos do 

Ensino Secundário em Portugal, quando comparadas com as melhores taxas de referência 

Europeias.   

 

Nesta senda, para além de remetermos este estudo para um outro nível de aprofundamento 

e especificidade, entendemos que prestamos um bom contributo ao setor em que esta 

temática se insere, respondendo com segurança à pergunta de partida. 
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Anexos 
 

Anexo I – Conjunto de Variáveis Utilizadas no Modelo Desenvolvido/Estudado 

País Ano
Despesa/Aluno 

(€)

Taxas de Conclusão 

Ensino Secundário 

(%) General Programs

Organização 

do Ensino

Gestão 

do 

Pessoal

Planeamento 

e Estruturas
Recursos

Australia 2003 8.362 €            69 88 0 10 0

Australia 2007 8.639 €            68 89 42 29 17

Australia 2009 9.916 €            67 n.a n.a n.a n.a

Australia 2010 9.966 €            70 n.a n.a n.a n.a

Australia 2011 9.859 €            71 n.a n.a n.a n.a

Austria 2003 9.189 €            15 88 0 10 17

Austria 2007 11.068 €          17 89 4 10 17

Austria 2009 12.737 €          18 n.a n.a n.a n.a

Austria 2010 12.390 €          18 n.a n.a n.a n.a

Austria 2011 13.666 €          18 n.a n.a n.a n.a

Belgium 2003 x(5) 36 63 17 43 50

Belgium 2007 x(5) 37 89 75 71 50

Belgium 2009 x(5) 37 n.a n.a n.a n.a

Belgium 2010 x(5) 36 n.a n.a n.a n.a

Belgium 2011 x(5) 35 n.a n.a n.a n.a

Canada 2003 x(5) m m m 0 m

Canada 2007 x(5) 76 m m m m

Canada 2009 10.340 €          76 n.a n.a n.a n.a

Canada 2010 11.317 €          78 n.a n.a n.a n.a

Canada 2011 11.607 €          82 n.a n.a n.a n.a

Czech Republic 2003 4.241 €            18 88 75 50 29

Czech Republic 2007 5.428 €            21 89 75 50 29

Czech Republic 2009 6.293 €            22 n.a n.a n.a n.a

Czech Republic 2010 6.244 €            22 n.a n.a n.a n.a

Czech Republic 2011 6.886 €            23 n.a n.a n.a n.a

Denmark 2003 8.401 €            54 88 42 0 46

Denmark 2007 10.342 €          55 89 42 0 33

Denmark 2009 10.996 €          55 n.a n.a n.a n.a

Denmark 2010 11.914 €          57 n.a n.a n.a n.a

Denmark 2011 10.908 €          60 n.a n.a n.a n.a

Finland 2003 6.654 €            52 88 21 0 0

Finland 2007 6.806 €            52 67 21 0 0

Finland 2009 7.739 €            48 n.a n.a n.a n.a

Finland 2010 7.912 €            46 n.a n.a n.a n.a

Finland 2011 8.467 €            46 n.a n.a n.a n.a

France 2003 9.992 €            34 75 13 21 17

France 2007 11.082 €          52 78 13 33 33

France 2009 12.809 €          50 n.a n.a n.a n.a

France 2010 12.874 €          51 n.a n.a n.a n.a

France 2011 13.071 €          52 n.a n.a n.a n.a

Germany 2003 10.232 €          35 88 8 14 17

Germany 2007 9.557 €            41 88 8 14 17

Germany 2009 11.287 €          39 n.a n.a n.a n.a

Germany 2010 m 40 n.a n.a n.a n.a

Germany 2011 12.022 €          46 n.a n.a n.a n.a

Decisões tomadas na Escola (%)

 

 

 

 

Fonte: OCDE 
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Continuação Anexo I 

Anexo I – Conjunto de Variáveis Utilizadas no Modelo Desenvolvido/Estudado 

País Ano
Despesa/Aluno 

(€)

Taxas de Conclusão 

Ensino Secundário 

(%) General Programs

Organização 

do Ensino

Gestão 

do 

Pessoal

Planeamento 

e Estruturas
Recursos

Greece 2003 x(5) 58 50 0 0 0

Greece 2007 m 66 m m m m

Greece 2009 x(5) m n.a n.a n.a n.a

Greece 2010 m 66 n.a n.a n.a n.a

Greece 2011 m 68 n.a n.a n.a n.a

Hungary 2003 4.620 €            33 100 67 71 33

Hungary 2007 4.131 €            72 100 58 83 33

Hungary 2009 4.181 €            71 n.a n.a n.a n.a

Hungary 2010 4.459 €            69 n.a n.a n.a n.a

Hungary 2011 4.455 €            70 n.a n.a n.a n.a

Iceland 2003 6.459 €            59 63 38 0 0

Iceland 2007 7.807 €            62 78 33 0 46

Iceland 2009 7.934 €            68 n.a n.a n.a n.a

Iceland 2010 7.014 €            69 n.a n.a n.a n.a

Iceland 2011 7.461 €            69 n.a n.a n.a n.a

Ireland 2003 6.428 €            66 m m m m

Ireland 2007 9.575 €            68 m m m m

Ireland 2009 12.731 €          70 n.a n.a n.a n.a

Ireland 2010 11.265 €          72 n.a n.a n.a n.a

Ireland 2011 11.576 €          68 n.a n.a n.a n.a

Italy 2003 8.108 €            29 100 33 36 17

Italy 2007 7.864 €            34 89 33 14 50

Italy 2009 9.076 €            35 n.a n.a n.a n.a

Italy 2010 8.646 €            36 n.a n.a n.a n.a

Italy 2011 8.519 €            36 n.a n.a n.a n.a

Japan 2003 7.552 €            67 63 0 30 0

Japan 2007 9.159 €            70 56 n 30 n

Japan 2009 9.527 €            72 n.a n.a n.a n.a

Japan 2010 10.064 €          73 n.a n.a n.a n.a

Japan 2011 10.093 €          73 n.a n.a n.a n.a

Korea 2003 7.442 €            63 75 42 25 50

Korea 2007 9.620 €            66 78 42 25 50

Korea 2009 11.300 €          66 n.a n.a n.a n.a

Korea 2010 9.477 €            71 n.a n.a n.a n.a

Korea 2011 9.698 €            71 n.a n.a n.a n.a

Luxembourg 2003 17.364 €          27 63 13 29 33

Luxembourg 2007 17.928 €          28 56 13 29 33

Luxembourg 2009 19.443 €          28 n.a n.a n.a n.a

Luxembourg 2010 17.813 €          30 n.a n.a n.a n.a

Luxembourg 2011 16.238 €          29 n.a n.a n.a n.a

Mexico 2003 2.790 €            32 75 0 14 0

Mexico 2007 3.070 €            39 67 n 14 n

Mexico 2009 3.534 €            42 n.a n.a n.a n.a

Mexico 2010 3.617 €            43 n.a n.a n.a n.a

Mexico 2011 4.034 €            45 n.a n.a n.a n.a

Netherlands 2003 6.271 €            32 100 100 100 100

Netherlands 2007 10.616 €          35 89 88 100 100

Netherlands 2009 11.880 €          39 n.a n.a n.a n.a

Netherlands 2010 11.750 €          39 n.a n.a n.a n.a

Netherlands 2011 12.171 €          41 n.a n.a n.a n.a

Decisões tomadas na Escola (%)

 

 

 

Fonte: OCDE 
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Anexo I – Conjunto de Variáveis Utilizadas no Modelo Desenvolvido/Estudado 

País Ano
Despesa/Aluno 

(€)

Taxas de Conclusão 

Ensino Secundário 

(%) General Programs

Organização 

do Ensino

Gestão 

do 

Pessoal

Planeamento 

e Estruturas
Recursos

New Zealand 2003 6.730 €            x(1) 100 79 60 63

New Zealand 2007 6.828 €            x(1) 100 83 60 63

New Zealand 2009 8.670 €            77 n.a n.a n.a n.a

New Zealand 2010 9.007 €            m n.a n.a n.a n.a

New Zealand 2011 10.023 €          m n.a n.a n.a n.a

Norway 2003 12.380 €          59 71 42 0 33

Norway 2007 13.132 €          58 63 46 n 33

Norway 2009 14.983 €          60 n.a n.a n.a n.a

Norway 2010 14.845 €          60 n.a n.a n.a n.a

Norway 2011 14.838 €          61 n.a n.a n.a n.a

Poland 2003 3.184 €            40 m 0 m m

Poland 2007 3.543 €            58 m m m m

Poland 2009 5.159 €            55 n.a n.a n.a n.a

Poland 2010 5.530 €            52 n.a n.a n.a n.a

Poland 2011 5.764 €            51 n.a n.a n.a n.a

Portugal 2003 6.022 €            m 75 33 7 50

Portugal 2007 7.243 €            46 89 33 0 50

Portugal 2009 9.015 €            65 n.a n.a n.a n.a

Portugal 2010 9.327 €            68 n.a n.a n.a n.a

Portugal 2011 9.139 €            51 n.a n.a n.a n.a

Slovak Republic 2003 2.737 €            11 88 50 29 33

Slovak Republic 2007 3.475 €            23 89 n 14 17

Slovak Republic 2009 4.578 €            24 n.a n.a n.a n.a

Slovak Republic 2010 4.501 €            26 n.a n.a n.a n.a

Slovak Republic 2011 4.783 €            26 n.a n.a n.a n.a

Spain 2003 x(5) 46 88 8 0 17

Spain 2007 9.867 €            45 89 38 n 17

Spain 2009 11.265 €          46 n.a n.a n.a n.a

Spain 2010 10.306 €          48 n.a n.a n.a n.a

Spain 2011 10.090 €          51 n.a n.a n.a n.a

Sweden 2003 7.848 €            38 88 67 0 33

Sweden 2007 9.247 €            33 89 67 n 33

Sweden 2009 10.375 €          31 n.a n.a n.a n.a

Sweden 2010 10.497 €          31 n.a n.a n.a n.a

Sweden 2011 11.022 €          32 n.a n.a n.a n.a

Switzerland 2003 15.014 €          33 m 0 m m

Switzerland 2007 17.362 €          31 m m m m

Switzerland 2009 17.013 €          30 n.a n.a n.a n.a

Switzerland 2010 15.595 €          32 n.a n.a n.a n.a

Switzerland 2011 16.521 €          33 n.a n.a n.a n.a

Turkey 2003 1.428 €            27 63 0 33 0

Turkey 2007 m 37 m m m m

Turkey 2009 m 30 n.a n.a n.a n.a

Turkey 2010 2.470 €            33 n.a n.a n.a n.a

Turkey 2011 3.239 €            31 n.a n.a n.a n.a

Decisões tomadas na Escola (%)

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE 
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Anexo I – Conjunto de Variáveis Utilizadas no Modelo Desenvolvido/Estudado 

País Ano
Despesa/Aluno 

(€)

Taxas de Conclusão 

Ensino Secundário 

(%) General Programs

Organização 

do Ensino

Gestão 

do 

Pessoal

Planeamento 

e Estruturas
Recursos

United Kingdom 2003 x(5) m 100 83 57 100

United Kingdom 2007 8.714 €            m 100 83 80 n

United Kingdom 2009 9.929 €            m n.a n.a n.a n.a

United Kingdom 2010 10.388 €          m n.a n.a n.a n.a

United Kingdom 2011 6.491 €            m n.a n.a n.a n.a

United States 2003 10.105 €          73 m 0 m m

United States 2007 11.788 €          m m m m m

United States 2009 12.873 €          x(1) m 0 m m

United States 2010 13.045 €          m m m m m

United States 2011 13.143 €          75 m 0 m m

m: missing

n.a not avaliable

x(n): not disaggregated data in the desired format

Decisões tomadas na Escola (%)

Legend:

 

Fonte: OCDE 

 


