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POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA JOVENS
Em Portugal, as políticas de educação e
formação (EF) decorrem da Lei de Bases do
Sistema Educativo, que define o âmbito, os
princípios e a organização geral do sistema,
identificando os níveis de ensino e as
modalidades especiais de educação, incluindo
a formação profissional. Cada nível de ensino
é regulado por legislação própria.
No sistema educativo, para além do ensino
geral (ensino básico) e dos cursos científicohumanísticos (ensino secundário), existe uma
oferta variada de cursos para jovens que
concedem dupla certificação – escolar e
profissional. Boa parte da oferta de ensino
superior também permite o acesso a uma
qualificação profissional, em particular, a
realizada pelo ensino superior politécnico.
As/os jovens adultos (a partir dos 18 anos),
que tenham abandonado precocemente o
sistema educativo, podem completar e
continuar a sua formação através das ofertas
para adultos, que concedem também dupla
certificação.

Para quem está a trabalhar, o Código do
Trabalho estabelece que deverão ter acesso a
um mínimo de 40 horas de formação contínua
anuais, devendo as entidades empregadoras
assegurar, anualmente, formação contínua a,
pelo menos, 10% dos/as trabalhadores/as
(art.º 131º). Os/as que se encontram
desempregados podem, ainda, beneficiar da
formação realizada pelos serviços públicos de
emprego do IEFP (no território continental) e
dos Açores e de qualificação da Madeira.

DUPLA CERTIFICAÇÃO – JOVENS
• Cursos Artísticos Especializados
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FORMAÇÃO CONTÍNUA
Aprendizagem ao longo da vida

O Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), criado em 2007 e revisto em 2017, introduziu um novo quadro legal para a
educação e a formação, com o objetivo de elevar o nível mínimo de qualificação das pessoas para o ensino secundário e
promover uma oferta de EF ajustada às necessidades das empresas e da economia. Neste âmbito, foi melhorada a
articulação entre as ofertas de educação e formação de jovens e adultos, de modo a facilitar o acesso e a progressão escolar
e profissional nos diversos níveis, com vista a incentivar a aprendizagem ao longo da vida: “toda a atividade de
aprendizagem empreendida ao longo da vida, com o objetivo de desenvolver conhecimentos, capacidades, competências
e/ou qualificações numa perspetiva pessoal, social e/ou profissional” (CEDEFOP, 2008)
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Cursos Artísticos Especializados

2020/2021 – 5.474 jovens matriculados/as

Cursos nas áreas das Artes Visuais e dos Audiovisuais, da Dança, da Música e do Teatro, que oferecem uma
formação especializada a jovens que revelem aptidões ou talento para ingresso e progressão numa via de estudos
artísticos, em que se desenvolvem competências sociais, científicas e artísticas e, em simultâneo, se obtém o nível
básico e/ou secundário de educação.

Cursos de Educação e Formação

2020/2021 – 8.254 jovens matriculados/as

Cursos em diversas áreas de educação e formação, em que se desenvolvem competências sociais, científicas e
profissionais, para o exercício de atividade profissional e, em simultâneo, se obtém o nível básico de educação.

Cursos de Aprendizagem

2020/2021 – 18.688 jovens matriculados/as

Cursos de formação em alternância, nas mais diversas áreas de educação e formação (indústria, digital, serviços,
comércio e transportes, até agricultura e ambiente), em que se desenvolvem competências sociais, científicas e
profissionais, reforçadas por uma forte componente de formação prática em empresa, necessárias ao exercício de
uma atividade profissional e, em simultâneo, se obtém o nível secundário de educação.

Cursos Profissionais

2020/2021 – 115.484 jovens matriculados/as

Cursos nas mais diversas áreas de educação e formação (indústria e tecnologia, serviços, comércio e transportes,
até agricultura e ambiente), em que se desenvolvem competências sociais, científicas e profissionais necessárias
ao exercício de uma atividade profissional e, em simultâneo, se obtém o nível secundário de educação.

Cursos de Especialização Tecnológica

2020/2021 – 4.888 jovens matriculados/as

Cursos de nível pós-secundário não superior, que visam atribuir uma qualificação com base em formação técnica
especializada (certificação profissional) e incentivar ao prosseguimento de estudos de nível superior.
2020/2021 – Jovens matriculados/as no ensino básico em
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Fonte: INE – DGEEC, Alunas/os matriculadas/os no ensino básico e no ensino secundário e pós-secundário em ofertas de educação e formação orientadas para jovens, por
localização geográfica (NUTS – 2013) e tipo de oferta

Mais informação sobre as/os jovens em Portugal, no âmbito do Ano Europeu da Juventude, pode ser consultada aqui.
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