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INTRODUÇÃO 
 

O Relatório de Análise da Metodologia de Construção e Padronização de Indicadores Educacionais 

propõe-se apresentar as estratégias de educação comparada e os indicadores educacionais 

utilizados pelos principais organismos internacionais/institutos de pesquisa na área da educação - 

OCDE e UNESCO – bem como os meios e processos utilizados por quatro países europeus – 

Portugal e Espanha, Bélgica e Finlândia - com centralização, descentralização e/ou autonomia dos 

entes subnacionais de diferente natureza, na prestação do serviço.  

Nas últimas décadas, organizações internacionais de natureza intergovernamental e de 

cooperação económica regional, como a Organização das Nações Unidas - ONU, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, o Fundo Monetário 

Internacional - FMI, o Banco Mundial, ou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Económico - OCDE, incrementaram a internacionalização das questões educativas, com 

repercussões nas políticas educacionais dos países periféricos e semiperiféricos. 

Nesse sentido, Teodoro (2001) argumenta que  

(...) o esforço para estabelecer uma racionalidade científica que permitisse formular leis 
gerais capazes de guiar, em cada país, a acção reformadora no campo da educação 
esteve no centro das inúmeras iniciativas – seminários, congressos, workshops, estudos, 
exames – realizadas por todas essas organizações internacionais, permitindo criar vastas 
redes de contactos, de financiamentos e de permuta de informação e conhecimento entre 
autoridades político-administrativas de âmbito nacional, actores sociais, experts e 
investigadores universitários. (pp.126-127) 

A necessidade de definir e medir os fatores de desenvolvimento, e as condições sociais e 

económicas deu lugar ao aparecimento de diversos programas de indicadores sociais elaborados 

pelos países e por distintos organismos internacionais, em particular, os indicadores educativos, 

destinados a comparar e avaliar os contextos e o funcionamento do ensino e seus resultados.  

A construção de indicadores educacionais de qualidade assume grande complexidade, por se 

tratar de um campo aplicado das ciências sociais que lida com a construção de modelos para 

orientar e legitimar políticas, programas, projetos e ações educativas que além de expressarem 

conceções teóricas e abordagens determinadas, envolvem também aspetos vinculados aos 

interesses sociopolíticos de grupos e suas representações sobre qualidade em educação. Nesse 

sentido,  

(…) o cuidado epistemológico e metodológico, bem como o enfoque sociológico sobre as 

representações sociais acerca do que se está avaliando são aspectos fundamentais para 



2 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

a definição de indicadores e para o conhecimento sobre o fenómeno que está sendo 

avaliado, no caso a qualidade da educação. (Ferreira & Tenório, 2010, p.72). 

A diversidade estatística utilizada nos diferentes sistemas de indicadores educativos existentes 

exige análise cuidada no momento de realizar comparações. 

De acordo com Babbie (2001), um indicador é um composto construído para medir uma dimensão 

ou variável. É pois um elemento que revela uma escolha de características consideradas 

relevantes para o campo em estudo comparado, de categorias que buscam a construção de 

representações cognitivas sobre o real e que, trabalhados a partir dos dados empíricos, apontam 

resultados e direções para a ação.  

A sua definição envolve a seleção de critérios relevantes e úteis para julgar, comparar e 

acompanhar a evolução dos benefícios, efeitos adversos e custos dos serviços e produtos 

educacionais. Os indicadores de qualidade, assim, são fundamentais para acompanhar as 

mudanças na dimensão de realidade que se quer avaliar. (Ferreira & Tenório, 2010, p.73).  

Contudo, como instrumento de medida construído a partir dum quadro particular de referências e 

de objetivos para a ação politica, no campo das ciências sociais, em que os processos importam 

tanto como os produtos, o que podem efetivamente medir, que rigor/valor científico apresentam 

em absoluto ou relativo, que equalização é possível?  

De igual modo, para que os dados possam ser considerados como indicadores, deve contar-se 

com alguma construção teórica ou analítica que permita ressignificá-los, dar-lhes sentido 

(Lugones et al., 2002). 

No projeto de globalização em curso no mundo atual, a agenda globalmente estruturada que 

define os marcos, etapas e metas para as políticas educativas nacionais tem como centro 

nevrálgico os grandes projetos estatísticos internacionais, no âmbito de agências transnacionais. 

Assim, na Parte I deste Relatório contextualiza-se e descreve-se os principais indicadores de 

educação comparada utilizados na União Europeia, a partir das agências parceiras, OCDE e 

UNESCO dando resposta à questão de saber: (i) Se existem testes de consistência para validar 

as informações recebidas e quais são eles; (ii) Se existem requisitos ou exigências mínimas de 

confiabilidade para o recebimento e uso das informações fornecidas pelos países; (iii) Como os 

organismos internacionais equalizam as diferentes normas locais relativas à entrada de idade 

estudante no sistema de ensino, anos de escola, etc. 

Trata-se pois de saber quais os métodos utilizados pelos organismos internacionais para equalizar 

diferentes arcabouços regulatórios relativos à organização dos vários sistemas educacionais e 

permitir a comparabilidade dos resultados, bem como seus meios de validação. 
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A Parte II do Relatório dirige-se à descrição dos sistemas educativos de quatro países, como 

objeto de comparação. São eles Portugal e de Espanha, dois países vizinhos na península ibérica, 

ambos com regiões autónomas no seu espaço nacional se bem que em diferente escala, e 

Bélgica e Finlândia, respetivamente do centro e norte da Europa, o 1º com forte descentralização 

politica e administrativa por força da identidade diferenciada das suas regiões, o 2º um estado 

centralizado com descentralização e desconcentração por força das políticas democráticas de 

participação.  

A descrição tem como objetivo o conhecimento e registo dos principais marcos na evolução da 

definição/obtenção/construção de indicadores de avaliação interna e externa a nível regional e 

nacional, e sua equalização nas instâncias internacionais, evidenciando mudanças substantivas – 

sobretudo conceituais - ao longo do tempo, e responder às questões de saber quais os órgãos 

responsáveis por coligir, consolidar e enviar informações de cada país/região, e que instrumentos 

atestam a consistência e validam as informações, em função de exigências mínimas de 

confiabilidade para o recebimento e uso das informações fornecidas. 

O Sistema Educativo português abarca o território nacional e as duas regiões autónomas de 

Açores e Madeira, as quais gozam de certo grau de autonomia face às políticas nacionais. A 

Constituição da Republica Portuguesa prevê, no seu Artigo 161º, como competência política e 

legislativa da Assembleia da República a aprovação dos estatutos político-administrativos das 

regiões autónomas, em forma de Lei, neles se definindo questões essenciais para o regime 

autonómico, como a estrutura dos órgãos de poder próprio, as matérias de interesse específico e 

o património e poder tributário. No Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores, o artigo 8º define os poderes de autogoverno açoriano, definindo as matérias de interesse 

específico, nas quais a legislação açoriana, quando exista, prevalece, entre as quais se encontra 

a Educação pré-escolar, Educação escolar e Educação extraescolar (alínea v), e a Estatística 

regional (alínea g). O parlamento regional pode ainda transpor diretivas da União Europeia para o 

direito regional e apresentar propostas de Lei.  

De acordo com o Artigo 55º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, 

o Governo Regional é o órgão executivo de condução da política regional e o órgão superior da 

administração pública regional. Para efeitos de definição dos poderes legislativos ou de iniciativa 

legislativa da Região, bem como dos motivos de consulta obrigatória pelos órgãos de soberania, 

nos termos do n.º 2 do Artigo 229º da Constituição da Republica, constituem matérias de interesse 

específico, designadamente a Educação pré-escolar, ensino básico, secundário, superior e 

especial (Art.º 40º). 
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O sistema educativo espanhol abrange o estado espanhol e dezassete comunidades autónomas – 

Andaluzia, Aragão, Astúrias, Baleares, Pais Basco, Ilhas Canarias, Cantábria, Catalunha, Castela 

la Mancha, Castela e Leão, Estremadura, Galiza La Rioja, Comunidade de Madrid, Região de 

Múrcia, Comunidade foral de Navarra e Comunidade Valenciana -, e duas cidades autónomas - 

Ceuta e Melila -, configurando um modelo de estado descentralizado. 

A Bélgica, reino com sistema constitucional, país estado membro da União Europeia, apresenta 

sob o ponto de vista político e administrativo uma descentralização mais acentuada que os 

restantes, nomeadamente ao nível cultural e da língua materna em uso em cada comunidade - a 

Comunidade Francesa, a Comunidade Flamenga e a Comunidade de língua alemã – em três 

regiões autónomas - Valónia, Bruxelas e a Região Flamenga, que se repercute em diferenciações 

políticas regionais no sistema de ensino. 

Por fim, a Finlândia, país da comunidade de países nórdicos, país centralizado com 

desconcentração do poder democrático, e que encabeça, na Europa, os rankings internacionais 

de resultados educativos, como evidenciam os dados do PISA. 
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PARTE I - EDUCAÇÃO COMPARADA E AGÊNCIAS EUROPEIAS
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1. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE 

 

  

 

A missão da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE), criada pós 

Segunda Guerra Mundial, é promover políticas que melhorem o bem-estar económico e social de 

pessoas em todo o mundo, é um fórum no qual os governos podem trabalhar juntos para 

compartilhar experiências e buscar soluções para problemas comuns, para entender o que 

impulsiona a mudança económica, social e ambiental. 

O trabalho da OCDE baseia-se em monitoramento contínuo dos acontecimentos nos países 

membros, bem como fora da área da OCDE, e inclui projeções regulares da evolução económica 

de curto e médio prazo. São coletados, analisados e comparados dados transnacionais pelo 

Secretariado da OCDE, após o qual as comissões discutem política em relação a esta informação 

prevendo tendências futuras, o Conselho toma decisões, estabelecendo padrões internacionais, e 

aos governos cabe implementar as recomendações. 

Atuando no âmbito da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE), 

os grandes projetos estatísticos internacionais encontram-se sedeados no Centre for Educational 

Research and Innovation (CERI), na qual a Comissão Europeia participa à luz do Artigo 13º da 

Convenção, em particular o Projecto INES - Indicators of Educational Systems. O Centro atua de 

acordo com as decisões do Conselho da OCDE, sob a autoridade do Secretário-Geral. É 

supervisionado por um Conselho de Administração composto por um perito nacional de cada um 

http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
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dos países que participam no programa de trabalho. Este corresponde de forma expressa à 

preocupação com a qualidade do ensino e é subscrito por representantes de 22 países, diversos 

peritos e observadores que participaram na conferência de lançamento (Washington,1987), e que 

analisaram mais de cinquenta indicadores nacionais que reuniram em quatro categorias (Teodoro, 

2001):  

 Indicadores de input (de entrada);  

 Indicadores de output (resultados);  

 Indicadores de processo  

 Indicadores de recursos humanos e financeiros. 

Centrado em torno da construção e recolha de indicadores nacionais de educação e ensino 

comparáveis e de qualidade, fundamentais para acompanhar as mudanças na dimensão de 

realidade que se quer avaliar, estes visam permitir, de forma geral: 

(i) Consolidar informações relevantes e a apreensão imediata de aspetos da realidade;  

(ii) Aprimorar a gestão; 

(iii) Desenvolver políticas;  

(iv) Trocar informações entre países, regiões e instituições; 

(v) Apoiar ações de carácter gerencial e de monitoramento que justificam a criação e utilização 

de indicadores válidos em educação.  

Para medir a equidade, em particular, o esquema geral discutido pela Comissão Europeia baseia-

se no estabelecimento de um sistema de indicadores que focam as desigualdades nas condições 

e nos resultados da aprendizagem, nas aspirações e realizações no contexto e na mobilidade 

social, etc. (Lozano, 2001; Marchesi, 2000; European Group, 2005).    

Para além dos indicadores tradicionais - diferentes taxas de escolarização, índices de acesso à 

educação, despesas com educação, qualificações do pessoal docente, etc. – foram construídos 

novos indicadores orientados para campos que são modeladores das políticas educativas 

nacionais evidence-based, ou políticas baseadas no conhecimento, seja, nos anos 1990, a 

avaliação do funcionamento das escolas e de sua eficácia ou a avaliação externa das 

aprendizagens, como prioridades a observar. 

Os indicadores construídos não são estáticos, visam acompanhar as necessidades decorrentes 

da relação entre a qualidade da escola e as competências adquiridas em função da literacia 

funcional e do trabalho/desenvolvimento, e, o que é mais difícil, a definição dos perfis de aquisição 

dos conhecimentos ao longo da vida. Os países contribuem para a realização deste trabalho 
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fornecendo à equipa técnica e aos programas como o INES e suas equipas de investigação os 

dados nacionais e fontes complementares. 

Desde há vários aos que a OCDE vem desenvolvendo este tipo de sistemas de indicadores. O 

seu principal objetivo é disponibilizar informação estatística internacional sobre o funcionamento 

dos sistemas educativos dos países membros (e de alguns convidados especialmente para o 

projeto). Este trabalho tem expressão pública através da publicação anual de Education at a 

Glance / Regards sur l’Éducation que, desde setembro de 1992, constituiu uma importante base 

de dados. A 2ª edição apresenta já um novo conjunto de 38 indicadores internacionais do ensino, 

melhorado e atualizado pelo CERI, cobrindo o ano escolar.  

O tema ou campo particular da educação em escrutínio e a quantidade de indicadores vêm 

variando segundo o momento da edição, tendo como modelo de suporte a ideia de que o 

resultado da educação surge em função dos recursos disponíveis, do contexto em que tem lugar e 

do processo educativo propriamente dito. Segundo Marcondes (2005), “comparar sistemas 

educativos diferentes é ter a perspetiva de revelar a diversidade e as disparidades que existem no 

interior de uma mesma unidade territorial” (p.147). Contudo, afirma também que  

(…) os sistemas educativos são construídos mais para sociedades imaginadas ou 

idealizadas do que para sociedades reais (Meyer,2000). Os estudos comparados 

procuram observar essas sociedades e fornecer dados, incrementando novos 

conceitos ou ressignificando os já existentes, para que a visão de mundo possa 

ser mais consciente e a aplicação dos projetos mais concreta. (p.148) 

Aspeto interessante dos indicadores da OCDE é que se vêm estabelecendo declaradamente de 

modo a poderem ser adotados por todos os países e não só por um grupo deles, construindo 

categorias comuns para essas comunidades nacionais e/ou regionais e seus sistemas educativos, 

o que parece confirmar a visão dos institucionalistas (Thomas et al.,1987) que defendem que os 

estudos comparados apontam que 

(…) o processo de formação do sistema escolar sofre uma quase unificação, com 

princípios semelhantes para os diferentes países, e que o processo de globalização 

cultural está caracterizado pelos seguintes elementos: estrutura administrativa geral 

habitualmente fundada, controlada e financiada pelo Estado; sistema escolar internamente 

diferenciado segundo níveis sucessivos; diversos cursos e correspondentes exames ao 

final da escolarização; organização dos processos de ensino e aprendizagem em sala de 

aula segundo grupos de idade, características e unidades de tempo uniformes; regulação 

governamental ou pública de tais processos de ensino e aprendizagem por meio de 

exigências mais ou menos detalhadas em forma de programas de estudo, diretrizes, 
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planos e exames; configuração de papéis característicos para professores e alunos e, até 

certo ponto, profissionalização dos professores e métodos de ensino, além do uso de 

certificados, diplomas e credenciais para vincular as carreiras escolares com as carreiras 

profissionais e conectar a seleção nas escolas com a estratificação social. (Marcondes, 

2005, p.152). 

As principais dimensões que os indicadores construídos refletem, como argumenta Morduchowicz 

(2006), são: 

a) o contexto, em que consideram os aspectos demográficos, económicos e sociais em 

que se desenvolvem os sistemas educativos; b) os inputs, que incluem indicadores sobre 

recursos financeiros e humanos investidos em educação; c) os processos, que descrevem 

as características ambientais e organizacionais dos sistemas educativos; d) os produtos 

ou resultados propriamente ditos da educação em termos de acesso, participação, saída, 

entre outros e; e) o impacto obtido socialmente no mercado laboral. (p.23) 

Os indicadores distinguem-se pela sua pertinência e utilidade face ao que se pretende monitorar 

ou diagnosticar devendo permitir ver a relação entre os meios e os fins. Vos (1996) sugere três 

tipos de indicadores que se plasmam nos acima enunciados e que descreve:   

i) Os indicadores de input ou entrada medem os meios ou recursos empregues para 

satisfação dos objetivos educacionais, a que se juntam combinações de variáveis de oferta 

e procura, como o nº de alunos por docente ou o custo/aluno; 

ii) Os indicadores de acesso assinalam as características dos potenciais utentes dos 

serviços e determinam a acessibilidade dos serviços oferecidos, como a distância entre 

escolas (localização geográfica), origem sociocultural das famílias, custos privados da 

educação;  

iii) De produto e resultado (ou output) medem o impacto de um particular conjunto de 

políticas, estando portanto associados aos objetivos visados, sendo que a melhoria dos 

indicadores assinala o êxito das políticas e dos projetos.  

Para Vos (1996), há que distinguir indicadores de produto e de resultado uma vez que existem 

diferentes tipos de objetivos, os imediatos e os mediatos. Os imediatos são medidos por 

indicadores de produto, pois refletem mudanças no acesso, permanência ou satisfação dos 

beneficiários, não medindo diretamente o bem-estar mas contribuindo para a sua leitura. São 

exemplos, a taxa de escolarização, de abandono, a repetência, o analfabetismo, a satisfação com 

a qualidade do ensino e a melhoria dos resultados da aprendizagem; os objetivos mediatos são 

transcendentes ou consequentes, uma vez que são resultados que estão para além dos efeitos 
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visíveis da ação monitorada, como seja melhorar a saúde, melhorar a educação, aumentar o 

número de beneficiários da educação pré-escolar, entre outros.  

A avaliação comparada não constitui assim uma novidade no âmbito do trabalho da OCDE. Neste 

sentido, o Programme for International Student Assessment (PISA) surge em finais dos anos 90, 

emergindo no contexto do projecto International Indicators of Educational Systems (INES). Trata-

se de um dispositivo de avaliação comparada internacional das performances dos estudantes, que 

se vem afirmando como um dos principais meios de ação da OCDE no campo educativo. 

Apresentando uma regularidade trienal, responde às exigências dos países membros, no sentido 

de, com regularidade, disporem de dados fiáveis sobre os conhecimentos e as competências dos 

seus alunos e, consequentemente, sobre o desempenho dos seus sistemas de ensino - no caso 

sobre os níveis do ensino básico -, olhando para as competências de literacia demonstradas por 

jovens escolarizados de 15 anos de idade, para apreenderem e interpretarem diferentes tipos de 

materiais escritos, com os quais serão confrontados no seu dia-a-dia (literacia da leitura), ou 

serem empregues na resolução de desafios e problemas matemáticos (literacia matemática) ou na 

compreensão e solução de situações e desafios científicos (literacia científica). 

O PISA dá continuidade à opção pela medição empírica e directa das aprendizagens 

como o meio para avaliação da eficácia dos sistemas educativos (Bottani, 2006; Mons, 

2007). Mas, além disso, confirma um projecto de comparação (em Educação), no qual 

predomina uma razão pragmática, caracterizável – seguindo o modelo analítico proposto 

por António Nóvoa (1998) – pelo comprometimento com a construção de indicadores e 

standards para a decisão política, pela perspectivação da comparação como “momento da 

tomada de decisão”, bem como, pela “crença na educação como factor de 

modernização/desenvolvimento”. (Carvalho, 2009, p.1012) 

Segundo este autor, o que parece estar hoje em causa é o governo da educação como fator 

gerador de vantagens na competição global e a capacidade dos sistemas educativos produzirem 

uma força de trabalho “flexível”, capaz de responder eficazmente às necessidades do mercado de 

trabalho. A partir de uma visão que do campo educacional como parte de uma “sociedade 

baseada no conhecimento”, a OCDE propõe-se, com o PISA, “a diagnosticar e promover o 

desenvolvimento de competências dos escolares, pensando na sua «plena inserção» nesse 

espaço social imaginado.” (p.1015). 
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2. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - 

UNESCO 

 

Criada em 1945, a fim de responder à firme convicção de nações, forjada por duas guerras 

mundiais em menos de uma geração, de que os acordos políticos e económicos não são 

suficientes para construir uma paz duradoura, mas que precisa ser estabelecida com base na 

solidariedade intelectual e moral da humanidade. A UNESCO é conhecida como a agência 

"intelectual" da Organização das Nações Unidas. Numa altura em que o mundo está à procura de 

novas formas de construir a paz e o desenvolvimento sustentável, aposta no poder da inteligência 

e da educação para inovar, expandir seus horizontes e manter a esperança de um novo 

humanismo, pois é na mente dos homens e mulheres que as defesas da paz e as condições para 

o desenvolvimento sustentável devem ser construídas. 

Esforça-se para construir redes entre as nações que permitem esse tipo de solidariedade, 

nomeadamente através da mobilização para a educação, de modo que cada criança, menino ou 

menina, tenha acesso a educação de qualidade como um direito humano fundamental e como 

pré-requisito para o desenvolvimento humano. 

A UNESCO foi uma organização pioneira quanto aos esforços para realizar comparações 

internacionais que contribuíssem para aferir e desenvolver programas de melhoria dos sistemas 

de vida, em particular no campo da educação e formação. 

Do mesmo modo, a maioria dos países desenvolvidos foi elaborando os seus próprios 

indicadores, usualmente produzidos pelos respetivos Ministérios de Educação, com a finalidade 

de analisar o seu próprio desempenho, diferenciando-se pelos diferentes objetivos que 

perseguem. Contudo, parece ir se afirmando a tendência para a construção de sistemas de 

indicadores que permitam descrever não só as particularidades de cada país mas, também, a 

comparação sistemática com outros, tendo como objetivo estratégico a qualidade educacional, 

que podemos definir como: 

(…) o caráter de diversos elementos associados às seguintes dimensões de qualidade:1. 

Eficácia – atingir as metas estabelecidas; 2. Eficiência - otimizar o uso dos recursos; 3. 

Efetividade - considerar os resultados sociais do serviço; 4. Equidade - minimizar o 

impacto das origens sociais no desempenho; 5. Satisfação - relacionar expectativas e 

satisfação dos segmentos interessados. (Morduchowicz, 2006, p.92) 

http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=2867_201&amp;ID2=DO_TOPIC
http://www.uis.unesco.org/ev_en.php?ID=2867_201&amp;ID2=DO_TOPIC
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Com a UNESCO e a OCDE, na União Europeia, o Eurostat é a entidade que trata a informação 

estatística vinda dos respetivos institutos nacionais de estatística de cada Estado-Membro, que 

trabalha e disponibiliza os dados comparados. 

Nos termos do princípio da subsidiariedade e de acordo com a independência, a integridade e a 

responsabilidade das autoridades nacionais e comunitárias, as estatísticas europeias são as 

estatísticas necessárias para o desempenho das atividades da Comunidade. São determinadas 

pelo Programa Estatístico Europeu e são aplicadas nos termos do Regulamento (CE) Nº. 

223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2009, aprovado por estas 

duas entidades.   

De acordo com o Regulamento, nos Artigo 4º e 5º do Cap. II – Governação Estatística - O Sistema 

Estatístico Europeu (SEE) é uma parceria entre a autoridade estatística comunitária, que é a 

Comissão (Eurostat), e os Institutos Nacionais de Estatística (INE) e outras autoridades nacionais 

responsáveis em cada Estado-Membro pelo desenvolvimento, produção e divulgação de 

estatísticas europeias. A autoridade estatística nacional, designada por cada Estado-Membro 

como o organismo responsável por coordenar a nível nacional todas as atividades de 

desenvolvimento, produção e divulgação das estatísticas europeias (o INE), age como interlocutor 

da Comissão (Eurostat) para as questões relacionadas com as estatísticas.  

 

2.1. The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) e a Rede 
Eurydice 

 

Com sede em Bruxelas,  a EACEA é responsável pela maior parte dos aspetos de gestão dos 

programas de financiamento da UE nos domínios da educação, cultura, audiovisual, desporto, 

cidadania e voluntariado. Elabora estudos e oferece uma série de recursos on-line. Coordena e 

gere a Rede Eurydice, rede institucional criada em 1980 por iniciativa da Comissão Europeia, que 

colige, atualiza e difunde informação fiável e comparável sobre as políticas e os sistemas 

educativos em toda a Europa, fornece informações e análises sobre os sistemas educativos 

europeus e suas políticas.  

A Rede Eurydice dirige-se prioritariamente a todos quantos participam no processo de decisão 

política em educação, tanto a nível nacional como regional, local ou europeu, mas também está 

acessível a um público alargado, uma vez que as suas publicações se encontram disponíveis em 

papel e no seu sítio na Internet (http://www.eurydice.org.).  
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É constituída por uma Unidade Europeia, baseada em Bruxelas, e por unidades nacionais, 

instituídas pelos Ministérios da Educação em todos os países que participam no programa de 

ação comunitária em matéria de educação.  

O trabalho da Rede Eurydice envolve, um estudo minucioso dos sistemas educativos e, em 

especial, dos objetivos visados e disposições adotadas por todas as instituições que participam na 

função educativa, bem como da estrutura e funcionamento de cada sistema. Todos os níveis de 

ensino, considerados na globalidade ou individualmente, podem constituir objeto de análise: 

desde o pré-escolar ao ensino superior, incluindo a formação de professores. Põe ainda à 

disposição dos seus utentes uma base de dados única e pormenorizada sobre todos os sistemas 

educativos cobertos pela Rede Eurybase. 

A Rede impõe-se como um instrumento de referência devido ao seu método de trabalho que visa 

a qualidade e a fiabilidade dos seus estudos. A partir do momento em que um tema de estudo é 

identificado, a Unidade Europeia e algumas unidades nacionais, reunidas num grupo de trabalho, 

definem o âmbito de análise, os parâmetros a estudar e o processo de recolha da informação. 

Nesta fase, o objetivo reside em definir os limites do conteúdo do estudo, os ajustamentos a que é 

necessário proceder para garantir a comparabilidade e os termos em que a problemática se 

coloca nos países em causa. As diretrizes que assim foram fixadas e, eventualmente, o 

questionário de recolha de informação ou o guia de conteúdos preparado pela Unidade Europeia 

serão então testados pelo grupo de trabalho. Em seguida, as unidades nacionais procedem à 

recolha na fonte da informação. Por último, a Unidade Europeia redige as análises comparativas e 

assegura a sua validação pelas unidades nacionais (Eurydice, 2003). 

A partir de 2014, a Rede Eurydice é composta por 40 unidades nacionais com base em 36 países 

que participam no programa Erasmus + da UE (Estados-Membros da UE, a Bósnia e 

Herzegovina, Islândia, Liechtenstein, Montenegro, antiga República Jugoslava da Macedónia, 

Noruega, Sérvia e Turquia).  

A Rede Eurydice disponibiliza, em 2014, o Relatório Eurydice Key Data on Early Childhood 

Education and Care, que visa fornecer insights sobre o que constitui uma educação e cuidados de 

qualidade na primeira infância através das políticas desenvolvidas e de indicadores comparáveis 

internacionalmente. Ele é publicado em conjunto com o Eurostat e combina dados estatísticos e 

informações ao nível dos sistemas de educação e cuidados para descrever a sua estrutura, 

organização e financiamento da educação e cuidados na primeira infância, na Europa. Este é o 

segundo relatório sobre o tema, na sequência de um relatório de 2009 focado em combater as 

desigualdades sociais e culturais através ECEC (Early Childhood Education and Care). 
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Sendo a primeira infância a fase em que a educação pode influenciar de forma mais eficaz o 

desenvolvimento das crianças, a União Europeia deseja que todas as crianças possam aceder e 

beneficiar de um elevado nível de qualidade da educação e atendimento. 

Para um trabalho conjunto neste sentido, são essenciais as informações confiáveis sobre os 

sistemas educativos na Europa, a fim de entender os desafios que estão enfrentando os países 

europeus, o que podem aprender uns com os outros, e que novas soluções podem ser resolvidas 

para atender as necessidades dos membros mais jovens da sociedade. 

 

2.2. Harmonização, Consistência e Fiabilidade 

 

A OCDE, através da publicação, em 1963, do chamado Manual de Frascati, contribuiu para a 

normalização de metodologias, fixando regras conducentes à produção de estatísticas 

internacionalmente harmonizadas. 

Posteriormente, a regulamentação foi sendo atualizada contando no momento com o Código de 

Conduta para as Estatísticas Europeias e o Regulamento (CE) Nº 223/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2009, para definição e harmonização dos 

procedimentos com vista à equalização, confiabilidade e validação dos dados. 

A participação dos governos nacionais, a vigilância multilateral e um processo de revisão por 

pares, através do qual o desempenho de cada país é monitorado por seus pares ao nível da 

comissão, estão também no centro da eficácia.  
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3. O Código de Conduta para as Estatísticas Europeias 

 

Foi adotado pelo Comité do Sistema Estatístico Europeu em 28 de setembro de 2011, 

pretendendo ser, de acordo com texto do Preâmbulo, um líder mundial no setor dos serviços de 

informação estatística independente, com base em princípios e métodos científicos, e o principal 

prestador de informação à União Europeia e aos seus Estados-Membros, proporcionando e 

melhorando continuamente um programa de estatísticas europeias harmonizadas sobre a 

economia e a sociedade, a nível europeu, nacional e regional, disponibilizando publicamente essa 

informação, “para efeitos de apoio ao processo de decisão, de investigação e de debate”. 

Os membros do Sistema Estatístico Europeu esforçam-se por manter uma cooperação comum e 

uma interação contínua com os utilizadores, de acordo com os Princípios do Código de Conduta 

para as Estatísticas Europeias e com os princípios gerais de uma gestão de qualidade, incluindo o 

compromisso de liderança, a parceria, a satisfação do pessoal e a melhoria contínua, além da 

integração e da harmonização. 

Os Critérios de Qualidade das estatísticas europeias encontram-se definidos na lei estatística 

europeia, Regulamento (CE) N.º 223/2009, Artigo 12.º 2.  

De acordo com o Regulamento (CE) N.º 223/2009, as autoridades estatísticas, que incluem a 

Comissão (Eurostat), os institutos nacionais de estatística (INE) e outras autoridades nacionais 

responsáveis pelo desenvolvimento, produção e divulgação de estatísticas que, no Código de 

Conduta, são designadas por «outras autoridades estatísticas», juntamente com os governos, os 

ministérios e o próprio Conselho Europeu, comprometem-se a aderir ao Código.  

A nível comunitário, a Comissão (Eurostat) assegura a produção das estatísticas europeias de 

acordo com as normas e os princípios estatísticos estabelecidos, cabendo-lhe em exclusivo a 

responsabilidade de decidir sobre processos, métodos estatísticos, normas e procedimentos e 

sobre o conteúdo e calendário das publicações estatísticas (Regulamento, 2009, Art.º 6º, 2.). 

O Código de Conduta para as Estatísticas Europeias baseia-se em 15 princípios que, juntamente 

com os princípios gerais de gestão da qualidade, constituem o quadro comum de Qualidade do 

Sistema Estatístico Europeu e abrangem o enquadramento institucional, os processos de 

produção estatística e os resultados estatísticos.  

A credibilidade das estatísticas é reforçada através da imagem de uma boa gestão e eficiência, 

sendo relevantes uma metodologia sólida, procedimentos estatísticos adequados, carga não 

excessiva sobre os respondentes e eficácia na utilização dos recursos. 
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Um conjunto de indicadores de boas práticas para cada um dos princípios proporciona referências 

que permitem analisar a aplicação do Código, a saber:  

 

Quadro I 

PRINCÍPIOS / INDICADORES 

(Código de Conduta, 2009, pp.3 -12) 

Princípio 1  

Independência Profissional 

A independência profissional das autoridades estatísticas nacionais em cada Estado-Membro, tal 
como a autoridade estatística comunitária no âmbito da Comissão em relação a outros 
departamentos e a órgãos políticos, reguladores ou administrativos, assim como a operadores do 
setor privado, assegura a credibilidade das estatísticas europeias. 

Indicadores 

1.1. A independência dos Institutos Nacionais de Estatística e do Eurostat em relação a qualquer 
interferência política ou outro tipo de ingerência externa no desenvolvimento, produção e divulgação de 
estatísticas oficiais está definida por lei e é também assegurada para as outras autoridades estatísticas. 

1.2. Os dirigentes máximos dos Institutos Nacionais de Estatística e do Eurostat e, sempre que tal se 
aplique, os dirigentes máximos das outras autoridades estatísticas, dispõem de um estatuto hierárquico 
suficientemente elevado, que lhes permite o estabelecimento de contatos de alto nível com as 
autoridades políticas e com órgãos públicos administrativos. Estes dirigentes são da máxima 
competência profissional.   

1.3. Os dirigentes máximos dos Institutos Nacionais de Estatística e do Eurostat e, sempre que tal se 
aplique, os dirigentes máximos das outras autoridades estatísticas têm a responsabilidade de assegurar 
que o desenvolvimento, a produção e a divulgação das estatísticas europeias se processam de forma 
independente. 

1.4. Os dirigentes máximos dos Institutos Nacionais de Estatística e do Eurostat e, sempre que tal se 
aplique, os dirigentes máximos das outras autoridades estatísticas, são os únicos responsáveis pela 
decisão quanto aos métodos, normas e procedimentos estatísticos, assim como quanto ao conteúdo e 
momento da divulgação da informação estatística.  

1.5. Os programas de trabalho estatísticos são publicados; periodicamente são elaborados relatórios sobre 
o progresso alcançado. 

1.6. A divulgação da informação estatística é autónoma e claramente distinta das declarações políticas e/ou 
sobre políticas. 

1.7. Os Institutos Nacionais de Estatística e o Eurostat e, sempre que tal se aplique, outras autoridades 
estatísticas, pronunciam-se publicamente sobre questões estatísticas, incluindo sobre críticas e 
referências a utilizações incorretas de estatísticas oficiais. 

1.8. A nomeação dos dirigentes máximos dos Institutos Nacionais de Estatística e do Eurostat e, sempre 
que tal se aplique, das outras autoridades estatísticas, baseia-se exclusivamente na competência 
profissional. As razões com base nas quais o seu mandato poderá ser revogado são definidas no 
quadro jurídico, não podendo incluir razões que comprometam a sua independência profissional ou 
científica. 

Princípio 2 

Mandato para Recolha de Dados 

As autoridades estatísticas devem estar clara e legalmente mandatadas para a recolha de 
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informações destinadas à elaboração das estatísticas europeias. 

Os órgãos da administração pública, as empresas e as famílias, assim como o público em geral, 
poderão ser obrigados por lei a permitir o acesso a dados ou a disponibilizar dados para efeitos da 
elaboração de estatísticas europeias, mediante solicitação das autoridades estatísticas. 

Indicadores 

2.1. O mandato das autoridades estatísticas para a recolha de informação com vista ao 
desenvolvimento, produção e divulgação de estatísticas oficiais está definido por lei.  

2.2. A legislação nacional dispõe que as autoridades estatísticas podem usar dados administrativos 
para fins estatísticos.  

2.3. As autoridades estatísticas, com base em disposições legais, podem tornar obrigatória a resposta a 
inquéritos estatísticos. 

Princípio 3 

Adequação de Recursos 

Os recursos postos à disposição das autoridades estatísticas são suficientes para satisfazer as 
exigências das estatísticas europeias. 

Indicadores 

3.1. Recursos humanos, financeiros e informáticos estão disponíveis em quantidade e qualidade 
adequadas, para satisfazer as necessidades das estatísticas europeias.  

3.2. O âmbito, o grau de pormenor e custo das estatísticas europeias são proporcionais às 
necessidades.  

3.3. Existem procedimentos para avaliar e justificar as necessidades de novas estatísticas face ao seu 
custo.  

3.4. Existem procedimentos para avaliar a necessidade permanente das estatísticas europeias, a fim de 
determinar se é ou não possível interromper ou eliminar algumas para libertação de recursos. 

Princípio 4 

Compromisso com a Qualidade 

As autoridades estatísticas assumem um compromisso de qualidade e identificam sistemática e 
regularmente os pontos fortes e os pontos fracos, para melhorarem continuamente a qualidade 
dos procedimentos e dos produtos. 

Indicadores 

4.1. É definida e divulgada ao público a política de qualidade. São definidos a estrutura organizativa e 
os instrumentos de gestão da qualidade. 

4.2. Aplicam-se procedimentos de planeamento e de controlo de qualidade da recolha, processamento 
e divulgação das estatísticas. 

4.3. A qualidade do produto é regularmente acompanhada, avaliada em relação a possíveis trade offs e 
tornada pública segundo os critérios de qualidade das estatísticas europeias.  

4.4. Os principais produtos estatísticos são regulares e exaustivamente analisados, com recurso a 

peritos externos, sempre que tal seja adequado. 

Princípio 5 

Confidencialidade Estatística 

A privacidade dos fornecedores de dados (famílias, empresas, órgãos da administração pública e 
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outros inquiridos), a confidencialidade das informações que prestam e a sua utilização 
exclusivamente para fins estatísticos são absolutamente garantidas. 

Indicadores 

5.1. A confidencialidade estatística está garantida por lei. 

5.2. Aquando da sua contratação, o pessoal das autoridades estatísticas assina um compromisso de 
confidencialidade.  

5.3. As violações intencionais da confidencialidade estatística são punidas com sanções pesadas.  

5.4. Nos processos de produção e divulgação, são disponibilizadas ao pessoal instruções e orientações 
sobre a proteção da confidencialidade estatística. A política de confidencialidade estatística é divulgada 
ao público.  

5.5. Para a proteção da segurança e da integridade das bases de dados estatísticos existem 
disposições físicas, tecnológicas e organizacionais.  

5.6. São aplicados protocolos rigorosos a utilizadores externos que utilizam os microdados para efeitos 
de investigação. 

Princípio 6 

Imparcialidade e Objetividade 

As autoridades estatísticas desenvolvem, produzem e divulgam estatísticas europeias respeitando 
a independência científica e de um modo objetivo, profissional e transparente em que todos os 
utilizadores são tratados equitativamente. 

Indicadores 

6.1. As estatísticas são compiladas numa base objetiva, determinada por critérios estatísticos. 

6.2. A escolha das fontes e dos métodos estatísticos, bem como as decisões em matéria de divulgação 
das estatísticas, são determinadas por critérios estatísticos.  

6.3. Os erros detetados nas estatísticas publicadas são corrigidos na primeira oportunidade, sendo esse 
facto devidamente divulgado.  

6.4. As informações sobre os métodos e procedimentos usados pelas autoridades estatísticas são 
divulgados ao público.  

6.5. As datas e horas de divulgação das estatísticas são previamente anunciadas. 

6.6. As revisões mais significativas ou alterações das metodologias são previamente anunciadas. 

6.7. Todos os utilizadores têm acesso às estatísticas à mesma hora; qualquer acesso antecipado à 
informação por parte de um utilizador externo é limitado, controlado e publicitado. Na eventualidade de 
fugas de informação, os processos de divulgação antecipada são revistos a fim de garantir a 
imparcialidade do acesso.  

6.8. As divulgações e declarações estatísticas efetuadas em conferências de imprensa são objetivas e 
neutras. 

Princípio 7 

Metodologia Sólida 

As estatísticas de qualidade assentam numa metodologia sólida, recorrendo a ferramentas, 
procedimentos e competências adequados. 

Indicadores 

7.1. O enquadramento metodológico global usado nas estatísticas europeias cumpre normas, diretivas 
e boas práticas europeias e internacionais. 
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7.2. Existem procedimentos que garantem que os conceitos, definições e classificações são 
consistentemente aplicados no seio das autoridades estatísticas. 

7.3. O ficheiro de empresas e a base de amostragem dos inquéritos à população são regularmente 
avaliados e, se necessário, ajustados, para garantir uma elevada qualidade. 

7.4. Há uma concordância rigorosa entre as classificações e sistemas de setorização nacionais e os 
sistemas europeus correspondentes. 

7.5. As autoridades estatísticas recrutam licenciados em áreas académicas relevantes.  

7.6. As autoridades estatísticas asseguram uma política de formação profissional contínua do seu 
pessoal.  

7.7. Há uma colaboração organizada com a comunidade científica para melhorar a metodologia. São 
levadas a cabo avaliações externas sobre a qualidade e eficiência dos métodos implementados, bem 
como para promover a melhoria de práticas, sempre que tal seja viável. 

Principio 8 

Procedimentos Estatísticos Adequados 

As estatísticas de qualidade são sustentadas por procedimentos estatísticos adequados, aplicados 
desde a recolha de dados até à sua validação. 

Indicadores 

8.1. Sempre que as estatísticas europeias se baseiem em dados administrativos, as definições e os 
conceitos usados para fins administrativos constituem uma boa aproximação aos que são exigidos para 
fins estatísticos.  

8.2. No caso de inquéritos estatísticos, os questionários são sistematicamente testados antes de se 
proceder à recolha de dados.  

8.3. A conceção dos inquéritos, a seleção das amostras e os métodos de estimação são bem 
fundamentados; são regularmente analisados e revistos ou atualizados, sempre que necessário. 

8.4. A recolha, o registo e a codificação dos dados são regularmente monitorizados e revistos, sempre 
que necessário.  

8.5. Os sistemas informáticos de edição e de imputação são regularmente analisados e revistos ou 
atualizados, sempre que necessário.  

8.6. As revisões das estatísticas cumprem procedimentos padrão, bem estabelecidos e transparentes.  

8.7. As autoridades estatísticas participam na conceção dos dados administrativos, para que esses 
dados sejam mais adequados para fins estatísticos.  

8.8. São estabelecidos com os detentores dos dados administrativos acordos em que é definido o seu 
compromisso partilhado de utilização desses dados para fins estatísticos.  

8.9. As autoridades estatísticas cooperam com os detentores dos dados administrativos, para garantir a 
qualidade desses dados. 

Princípio 9 

Carga Não Excessiva Sobre os Respondentes 

A carga de resposta é proporcional às necessidades dos utilizadores sem ser excessiva para os 
respondentes. As autoridades estatísticas acompanham a evolução da carga sobre os 
respondentes e definem metas para a sua redução ao longo do tempo. 



20 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

Indicadores 

9.1. O âmbito e o detalhe das estatísticas europeias são limitados ao estritamente necessário.  

9.2. A carga sobre os respondentes é repartida tão amplamente quanto possível pelas populações 
inquiridas, através de técnicas de amostragem adequadas. 

9.3. As informações sobre empresas são obtidas, sempre que possível, a partir das suas contas e 
através de meios eletrónicos, para facilitar o seu envio às autoridades estatísticas.  

9.4. Sempre que possível, são utilizadas fontes administrativas para evitar a duplicação de pedidos de 
informação.  

9.5. A partilha de dados entre as autoridades estatísticas é prática generalizada, para evitar a 
multiplicação de inquéritos.  

9.6. As autoridades estatísticas promovem medidas que permitem interligar as fontes de dados, para 
reduzir a carga sobre os respondentes. 

Princípio 10 

Eficácia na Utilização dos Recursos 

  Os recursos são utilizados de forma eficaz.  

Indicadores 

10.1. Existem procedimentos internos e externos independentes que monitorizam a utilização dos 
recursos pelas autoridades estatísticas. 

10.2. O potencial de ganhos de produtividade das tecnologias da informação e comunicação é 
otimizado na recolha, processamento e divulgação de dados. 

10.3. São ativamente desenvolvidos esforços para melhorar o potencial estatístico dos registos 
administrativos e limitar a realização de inquéritos diretos. 

10.4. As autoridades estatísticas promovem e aplicam soluções normalizadas que aumentam a eficácia 
e a eficiência. 

Princípio 11 

Relevância 

As estatísticas europeias satisfazem as necessidades dos utilizadores.   

Indicadores 

11.1. São instituídos processos de consulta aos utilizadores para avaliar a relevância e a utilidade das 
estatísticas existentes para satisfazer as suas necessidades e para identificar as suas necessidades 
emergentes e prioridades.  

11.2. As necessidades prioritárias são satisfeitas e refletidas no programa de trabalho.  

11.3. São realizados periodicamente inquéritos à satisfação dos utilizadores. 

Princípio 12 

Precisão e Fiabilidade 

As estatísticas europeias representam a realidade de uma forma precisa e fiável. 

Indicadores 

12.1. São avaliados e validados regularmente os dados das fontes, os resultados intermédios e os 
resultados estatísticos. 
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12.2. Os erros amostrais e não amostrais são medidos e documentados de forma sistemática, de 
acordo com as normas europeias.  

12.3. As revisões são objeto de estudos e análises regulares, os quais são utilizados internamente para 
melhorar os processos estatísticos. 

Princípio 13 

Oportunidade e Pontualidade 

As estatísticas europeias são divulgadas de forma atual e pontual. 

Indicadores 

13.1. A atualidade das estatísticas cumpre os mais elevados padrões de divulgação europeus e 
internacionais. 

13.2. É definido um horário padrão para a divulgação das estatísticas europeias. 

13.3. A periodicidade das estatísticas europeias tem em conta, tanto quanto possível, os requisitos dos 
utilizadores. 

13.4. Qualquer alteração do calendário de divulgação é anunciada e explicada antecipadamente, sendo 
definida uma nova data de divulgação.  

13.5. Quando tal for considerado útil, podem ser divulgados resultados preliminares, desde que de 
qualidade global aceitável. 

Princípio 14 

Coerência e Comparabilidade 

As estatísticas europeias são consistentes internamente e ao longo do tempo, e comparáveis entre 
regiões e países; é possível combinar e utilizar conjuntamente os dados relacionados provenientes 
de diferentes fontes. 

Indicadores 

14.1. As estatísticas são internamente coerentes e consistentes, designadamente respeitando 
identidades aritméticas e contabilísticas.  

14.2. As estatísticas são comparáveis ao longo de um período de tempo razoável.  

14.3. As estatísticas são compiladas com base em normas comuns no que diz respeito ao âmbito, a 
definições, a unidades e a classificações dos diferentes inquéritos e fontes.  

14.4. As estatísticas provenientes de fontes diferentes e de periodicidade diferente são comparadas e 
compatibilizadas entre si.  

14.5. A comparabilidade entre países dos dados é assegurada por meio de intercâmbios periódicos 
entre o Sistema Estatístico Europeu e outros sistemas estatísticos; são realizados estudos 
metodológicos em estreita colaboração entre os Estados- Membros e o Eurostat. 

Princípio 15 

Acessibilidade e Clareza 

As estatísticas europeias são apresentadas de forma clara e compreensível, divulgadas de um 
modo adequado e conveniente, disponíveis e acessíveis de forma imparcial, acompanhadas da 
metainformação e outra informação para apoio à interpretação dos resultados. 

Indicadores 

15.1. As estatísticas e a metainformação correspondente são apresentadas e arquivadas de forma a 
facilitar uma interpretação adequada e comparações úteis.  



22 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

15.2. Os serviços de divulgação utilizam tecnologias de informação e comunicação modernas 
recorrendo, nos casos em que tal seja adequado, ao tradicional suporte impresso.  

15.3. Sempre que tal seja exequível, são realizadas operações e apuramentos a pedido de clientes, 
sendo o público informado.  

15.4. O acesso aos dados micro é permitido para efeitos de investigação e é sujeito a regras 
específicas ou protocolos.  

15.5. A meta informação está documentada de acordo com sistemas padronizados.  

15.6. Os utilizadores são mantidos informados sobre a metodologia dos processos estatísticos, bem 
como sobre a utilização dos dados administrativos.  

15.7. Os utilizadores são mantidos informados sobre a qualidade da informação estatística, de acordo 
com os critérios de qualidade das estatísticas europeias. 

 

Como é patente, o enquadramento e os fatores institucionais e organizacionais têm uma influência 

significativa sobre a eficiência e credibilidade das autoridades estatísticas europeias, com 

destaque para as questões relacionadas com “a independência profissional, o mandato para 

recolha de dados, a adequação dos recursos, o compromisso com a qualidade, a 

confidencialidade estatística, a imparcialidade e a objetividade da informação estatística” (Código 

de Conduta, p.3). “As questões relevantes dizem respeito ao fato de as estatísticas serem 

pertinentes, precisas e fiáveis, atempadas, coerentes, comparáveis entre regiões e países e 

prontamente acessíveis aos utilizadores” (idem, p.9). 
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4. O Sistema Estatístico Europeu e seu Regulamento (CE) N.º 223/2009 
 

Aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia, tendo em conta o 

Tratado que institui a Comunidade Europeia e diversos pareceres pertinentes, visa (i) reforçar a 

cooperação e a coordenação entre as autoridades que contribuem para o desenvolvimento, 

produção e divulgação das estatísticas europeias com vista a assegurar a coerência e a 

comparabilidade das estatísticas europeias produzidas; (ii) Desenvolver esta cooperação e 

coordenação de forma mais sistemática e organizada, assegurando o pleno respeito pelas 

competências nacionais e comunitárias e pelos acordos institucionais e, (iii) adaptar o 

enquadramento legal à atualidade, responder melhor aos desafios futuros e assegurar uma 

melhor harmonização das estatísticas europeias: 

 Consolidando as atividades do Sistema Estatístico Europeu (SEE) e melhorando a sua 

governação e funcionamento, em favor de métodos mais flexíveis de atualização, 

desenvolvimento, produção e divulgação das estatísticas europeias;  

 Procedendo a uma maior clarificação dos papéis desempenhados pelos institutos nacionais 

de estatística (INE) e outras autoridades nacionais e pela autoridade estatística comunitária; 

 Permitindo que estes responsáveis em cada Estado-Membro pelo desenvolvimento, 

produção e divulgação das estatísticas europeias, recebam subvenções de forma mais 

agilizada, devendo a Comissão prestar-lhes apoio financeiro, nos termos do Regulamento 

Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comunidades Europeias, a fim de cobrir 

totalmente os custos adicionais em que os mesmos possam incorrer na execução das ações 

estatísticas diretas temporárias determinadas pela Comissão; 

 Garantindo uma estreita colaboração e uma coordenação adequada entre o SEE e o 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), designadamente para promover o 

intercâmbio de dados confidenciais para fins estatísticos entre os dois sistemas;   

 Permitindo que os dados produzidos pelo Banco Central Nacional possam ainda assim ser 

utilizados direta ou indiretamente pelo INE, por outras autoridades nacionais e pela 

autoridade estatística comunitária para a produção de estatísticas europeias;  

 Promovendo a utilização de conceitos, classificações e métodos internacionais, 

nomeadamente para assegurar maior coerência e comparabilidade entre as estatísticas a 

nível global e com o desenvolvimento de uma cooperação interdisciplinar adequada com as 

instituições académicas. 

 Estabelecendo ou aprofundando estruturas, instrumentos e processos comuns através de 

redes de colaboração que envolvam o INE ou outras autoridades nacionais e a autoridade 
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estatística comunitária e facilitem a especialização de certos Estados-Membros em 

atividades estatísticas específicas em benefício do SEE no seu conjunto, criando grupos de 

trabalho interdisciplinares e aumentando a eficácia.  

 Assegurando o respeito pela vida privada e familiar e a proteção dos dados de carácter 

pessoal, consagrados nos Artigos 7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados. Os dados confidenciais que as autoridades 

estatísticas nacionais e comunitárias coligem para a produção das estatísticas europeias 

deverão ser protegidos para suscitar e manter a confiança dos responsáveis pelo 

fornecimento dessa informação. A confidencialidade dos dados deverá obedecer aos 

mesmos princípios em todos os Estados-Membros, a partir do estabelecimento de princípios 

e orientações comuns que garantam a confidencialidade dos dados utilizados para a 

produção das estatísticas europeias e o acesso a tais dados confidenciais, tendo na devida 

conta a evolução tecnológica e as necessidades dos utilizadores numa sociedade 

democrática. 

 Proporcionando à comunidade de investigadores um acesso mais alargado aos dados 

confidenciais utilizados para o desenvolvimento, produção e divulgação das estatísticas 

europeias, para a realização de análises no interesse do progresso científico na Europa, sem 

comprometer o elevado grau de proteção que os dados estatísticos confidenciais requerem. 

 Proibindo a utilização de dados confidenciais para fins não exclusivamente estatísticos, 

nomeadamente administrativos, legais ou fiscais, ou para verificação por comparação com 

unidades estatísticas. 

 Estabelecendo os princípios estatísticos que informam o Código de Conduta/Prática 

(Independência, Imparcialidade, Objetividade, Fiabilidade, Segredo Estatístico e Relação 

Custo Benefício).  

O Regulamento prevê a atribuição à Comissão de competência para aprovar medidas relativas 

aos atributos de qualidade das estatísticas europeias e para determinar as formas, regras e 

condições sob as quais pode ser facultado o acesso, para fins científicos, a dados confidenciais a 

nível comunitário.  

 

 4.1.Governação Estatística (Cap. II) 

 

Pelo Artigo 7º do Regulamento (2009) é criado o Comité do Sistema Estatístico Europeu - 

«Comité do SEE» -, que fornece orientação profissional ao SEE para o desenvolvimento, 
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produção e divulgação das estatísticas europeias, de acordo com os princípios estatísticos 

enunciados no Nº 1 do Artigo 2º.  

O Comité do SEE é constituído por representantes dos INE, que devem ser peritos nacionais em 

matéria de estatísticas, é presidido pela Comissão (Eurostat) e tem como tarefa aprovar o seu 

regulamento interno, que deve refletir as suas atribuições. 

No âmbito das suas atribuições, o Comité do SEE é consultado pela Comissão sobre: 

a) Medidas que a Comissão tencione tomar para o desenvolvimento, produção e 

divulgação de estatísticas europeias, a sua justificação numa base de custo-benefício, 

os meios e os calendários para o efeito e a carga que recai sobre os respondentes; 

b) Desenvolvimentos e prioridades propostos no âmbito do Programa Estatístico Europeu;  

c) Iniciativas destinadas a pôr em prática a revisão das prioridades e a redução da carga 

que recai sobre os respondentes; 

d) Questões relativas ao segredo estatístico; 

e) Desenvolvimento do Código de Conduta/Prática; e 

f) Quaisquer outras questões, especialmente de carácter metodológico, decorrentes do 

estabelecimento ou execução de programas estatísticos levantadas pelo seu 

presidente, por iniciativa deste ou a pedido de um Estado-Membro. 

O Código de Prática deve ser revisto e atualizado pelo Comité do SEE sempre que necessário. A 

Comissão publica as alterações que nele sejam introduzidas. 

 

 4.2. Qualidade das Estatísticas (Artigo 12º) 

 

A fim de garantir a qualidade dos resultados, as estatísticas europeias devem ser desenvolvidas, 

produzidas e divulgadas com base em normas uniformes e métodos harmonizados. Para o efeito, 

são aplicáveis os seguintes atributos de qualidade: 

a) «Pertinência»: refere-se ao grau em que as estatísticas satisfazem as necessidades 

atuais e potenciais dos utilizadores; 

b) «Precisão»: refere-se à proximidade das estimativas relativamente aos valores reais não 

conhecidos; 
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c) «Atualidade»: refere-se ao desfasamento temporal entre a disponibilidade da informação 

e o acontecimento ou fenómeno que tal informação descreve; 

d) «Pontualidade»: refere-se ao desfasamento temporal entre a data de publicação dos 

dados e a data em que estes deveriam ter sido fornecidos; 

e) «Acessibilidade» e «clareza»: referem-se às condições e formas pelas quais os 

utilizadores podem obter, utilizar e interpretar os dados; 

f) «Comparabilidade»: refere-se à medição do impacto das diferenças dos conceitos 

estatísticos, instrumentos e processos de medição aplicados na comparação das 

estatísticas entre zonas geográficas, domínios sectoriais ou ao longo do tempo; 

g) «Coerência»: refere-se à adequação dos dados para se combinarem, de forma fiável, de 

maneiras diferentes e para várias utilizações; 

Os Estados-Membros devem fornecer à Comissão (Eurostat) relatórios sobre a qualidade 

dos dados transmitidos. A Comissão (Eurostat) deve avaliar a qualidade dos dados 

transmitidos e elaborar e publicar relatórios sobre a qualidade das estatísticas europeias. 

 

4.3. Programa Estatístico Europeu (Artigo 13º) 

 

O Programa Estatístico Europeu: 

 Estabelece o quadro para o desenvolvimento, produção e divulgação das estatísticas 

europeias, os principais domínios de incidência destas e os objetivos das ações previstas 

para um período não superior a cinco anos. A decisão cabe ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. O seu impacto e relação custo-benefício devem ser avaliados com a participação 

de peritos independentes. 

 Define prioridades relativamente às necessidades de informação para as atividades da 

Comunidade. Estas necessidades devem ser apreciadas em função dos recursos 

necessários a nível comunitário e nacional para produzir as estatísticas requeridas e em 

função da carga que recai sobre os respondentes e dos custos associados a suportar pelos 

respondentes. 

O Programa Estatístico Europeu é executado através de ações estatísticas específicas, que 

devem ser decididas: 

a) Pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho; 
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b) Pela Comissão, em casos específicos e devidamente justificados, em particular para dar 

resposta a necessidades imprevistas, nos termos do nº 2; ou 

c) Por meio de um acordo entre os INE ou outras autoridades nacionais e a Comissão 

(Eurostat) no âmbito das respetivas esferas de competência. Tais acordos devem ser 

celebrados por escrito. 

A Comissão pode, pelo procedimento de regulamentação a que se refere o nº 2 do Artigo 27º, 

decidir executar ações estatísticas diretas temporárias, desde que: 

a) A ação não preveja a recolha de dados que abranjam mais do que três anos de 

referência; 

b) Os dados estejam já disponíveis ou acessíveis junto dos INE ou outras autoridades 

nacionais responsáveis, ou possam ser obtidos diretamente, utilizando as amostras 

adequadas para observação da população estatística a nível europeu com base numa 

coordenação adequada com os INE ou outras autoridades nacionais; e 

c) A Comunidade, ao abrigo do Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, preste apoio 

financeiro aos INE e outras autoridades nacionais para a cobertura dos custos 

adicionais por estas suportados. 

Nestes casos, a Comissão deve fornecer informações sobre: 

a) As razões que justificam a ação prevista, nomeadamente à luz dos objetivos da política 

comunitária em questão; 

b) Os objetivos da ação e os resultados esperados; 

c) Uma análise custo-benefício, incluindo uma avaliação da carga que recai sobre os 

respondentes e dos custos de produção; e 

d) A forma como a ação deve ser executada, nomeadamente a sua duração e o papel da 

Comissão e dos Estados-Membros. 

 

4.4. Divulgação das Estatísticas Europeias (Cap. IV) 

 

A divulgação das estatísticas europeias deve ser realizada garantindo o pleno cumprimento dos 

princípios estatísticos enunciados no nº 1 do Artigo 2º, especialmente no que diz respeito à 

proteção do segredo estatístico e à necessidade de garantir a igualdade de acesso, nos termos do 

princípio da imparcialidade. 
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Os dados relativos a unidades estatísticas individuais podem ser divulgados sob a forma de 

ficheiro para utilização pública, consistindo em registos anonimizados preparados de modo que a 

unidade estatística não possa ser identificada, nem direta nem indiretamente, tendo em conta 

todos os meios que possam ser razoavelmente utilizados por terceiros para o efeito. 

Se os dados tiverem sido transmitidos à Comissão (Eurostat), é necessária a aprovação expressa 

do INE ou outra autoridade nacional que forneceu os dados. 

O Eurostat disponibiliza o site Statistics Explained, criado em 2009, uma plataforma de publicação 

eletrónica multilingue e inovadora e uma porta de entrada para obtenção de informações 

estatísticas do Eurostat. Funciona de forma semelhante à Wikipedia, é fácil de usar e fácil de 

navegar. Funciona como uma enciclopédia sobre estatísticas da União Europeia; um portal para 

informações ocasionais ou para usuários regulares; um glossário de estatística. Contém dados 

estatísticos e explicações, mas também links diretos para os números mais recentes e para todo o 

tipo de informações relevantes que possam ser úteis para a compreensão das próprias 

estatísticas.  

 

4.5. Segredo Estatístico (Cap. V) 
 

A fim de assegurar que os dados confidenciais sejam utilizados exclusivamente para fins 

estatísticos e de impedir a sua divulgação ilícita, estes devem ser utilizados pelos INE ou outras 

autoridades nacionais e pela Comissão (Eurostat) exclusivamente para fins estatísticos, salvo se a 

unidade estatística tiver inequivocamente autorizado a sua utilização para outros fins, com os 

seguintes casos excecionais: 

a) Quando as condições e modalidades específicas sejam determinadas por ato do 

Parlamento Europeu e do Conselho aprovado nos termos do Artigo 251º do Tratado e 

os resultados sejam alterados de modo a que a sua divulgação não prejudique o 

segredo estatístico, caso a unidade estatística assim o requeira; ou 

b) Quando a unidade estatística tenha inequivocamente autorizado a divulgação dos 

dados. 

No âmbito das respetivas esferas de competência, os INE e outras autoridades nacionais e a 

Comissão (Eurostat) aprovam todas as medidas regulamentares, administrativas, técnicas e 

organizativas necessárias para garantir a proteção física e lógica de dados confidenciais (controlo 

da divulgação das estatísticas, bem como para garantir a harmonização dos princípios e das 

orientações relativas à proteção física e lógica de dados confidenciais. Os funcionários e outro 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Main_Page
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pessoal dos INE e outras autoridades nacionais com acesso a dados confidenciais estão sujeitos 

ao respeito dessa confidencialidade, mesmo após terem cessado as suas funções. 

Podem efetuar-se transmissões de dados confidenciais de uma autoridade integrada no SEE, nos 

termos do Artigo 4º, que tenha recolhido os dados para outra autoridade integrada no SEE, ou 

para um membro do SEBC, desde que tais transmissões sejam necessárias para o 

desenvolvimento, produção e divulgação eficientes das estatísticas europeias ou para a melhoria 

da respetiva qualidade, e que essa necessidade tenha sido justificada. Qualquer transmissão 

subsequente para além da primeira deve ser expressamente autorizada pela autoridade que tiver 

recolhido os dados em questão. 

Não podem ser invocadas normas nacionais de segredo estatístico para impedir a transmissão de 

dados confidenciais ao abrigo dos n.os 1 e 2 se a transmissão de tais dados estiver prevista num 

ato do Parlamento Europeu e do Conselho aprovado nos termos do Artigo 251º do Tratado. Os 

dados confidenciais transmitidos nestes termos devem ser utilizados exclusivamente para fins 

estatísticos e ser acessíveis apenas a pessoal envolvido em atividades estatísticas no âmbito do 

seu domínio específico de atividade. 

As disposições relativas ao segredo estatístico previstas no presente regulamento são aplicáveis a 

todos os dados confidenciais transmitidos no âmbito do SEE e entre o SEE e o SEBC. Os dados 

confidenciais só são acessíveis, salvo nos casos excecionais previstos no nº 2, aos funcionários 

da Comissão (Eurostat) no âmbito do seu domínio específico de atividade. A Comissão (Eurostat) 

pode, em casos excecionais, autorizar o acesso a dados confidenciais a outros elementos do seu 

pessoal ou a outras pessoas singulares que trabalhem para a Comissão (Eurostat) sob contrato 

no âmbito do seu domínio específico de atividade, devendo estas utilizar esses dados 

exclusivamente para fins estatísticos, ficando sujeitas a esta restrição mesmo após terem cessado 

as suas funções. 

O acesso a dados confidenciais que só indiretamente permitam identificar as unidades estatísticas 

pode ser concedido a investigadores que realizem análises estatísticas para fins científicos pela 

Comissão (Eurostat) ou pelos INE ou outras autoridades nacionais no âmbito das respetivas 

esferas de competência. Se os dados tiverem sido transmitidos à Comissão (Eurostat), é 

necessária a aprovação da do INE ou outra autoridade nacional que forneceu os dados. As 

formas, regras e condições de acesso a nível comunitário são definidas pela Comissão.  

A fim de reduzir a carga que recai sobre os respondentes, os INE e outras autoridades nacionais e 

a Comissão (Eurostat) têm acesso a fontes de dados administrativas, no âmbito das respetivas 

administrações públicas, na medida em que esses dados sejam necessários para o 
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desenvolvimento, produção e divulgação de estatísticas europeias. As disposições práticas e as 

condições para se conseguir um acesso eficaz devem ser determinadas, se necessário, por cada 

Estado-Membro ou pela Comissão, no âmbito das respetivas esferas de competência. 

Os dados obtidos a partir de fontes licitamente acessíveis ao público e que permaneçam 

acessíveis ao público nos termos da lei nacional não são considerados confidenciais para fins de 

divulgação de estatísticas obtidas com base em tais dados. Os Estados-Membros e a Comissão 

aprovam as medidas apropriadas para impedir e sancionar quaisquer violações do segredo 

estatístico.
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5. Equalização / Harmonização de Categorias entre Sistemas 

A Classificação Internacional Normalizada da Educação (CITE), mais conhecida pela sua sigla 

em língua inglesa ISCED (International Standard Classification of Education), é uma 

classificação dos níveis educativos destinada a permitir a comparação de estatísticas e de 

políticas educativas entres sistemas educativos diferentes.  

A classificação foi desenvolvida pela  UNESCO na década de 1970, tendo então como 

objetivo expresso ser um instrumento capaz de permitir a recolha, compilação e tratamento de 

estatísticas da educação a nível nacional e internacional. A ISCED foi aprovada pela 

Conferência Internacional de Educação, que reuniu em Genebra em 1975, e foi 

posteriormente adotada pela Conferência Geral da UNESCO. 

A ISCED foi sendo progressivamente atualizada. Como exemplo, apresenta-se a versão 

designada por ISCED 1997, aprovada pela 29.ª Conferência Geral da UNESCO em Novembro 

desse ano. 

O Instituto de Estatística da UNESCO propôs uma revisão do ISCED (ISCED-2011), que foi 

aprovada pela Conferência Geral da UNESCO em Novembro de 2011, que irá substituir 

ISCED-1997 na colheita de dados internacionais a partir de 2014. 

A última revisão, ISCED 2011, concentrada principalmente em alterações nos níveis de 

educação de programas (CITE-P) introduziu, pela primeira vez, uma classificação de níveis de 

instrução com base nas qualificações (ISCED-A). 

Durante o processo de avaliação que levou à revisão de 2011, decidiu-se que os campos 

educacionais devem ser examinados em processo separado para estabelecer uma 

classificação independente mas relacionada que pode ser atualizada de acordo com uma 

frequência diferente, se for o caso, a partir de qualquer futura revisão dos níveis de educação 

e níveis de escolaridade. 

As classificações de níveis e áreas continuarão a fazer parte da mesma família de 

classificações. Assim, esta nova classificação será referida como o Campo ISCED da 

Educação e Formação (ISCED-F). 

 

Níveis de Educação da ISCED 

Nível Descrição 

Nível 0 Educação pré-primária 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_pr%C3%A9-prim%C3%A1ria
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5.1. A Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE) 

 

A versão CITE 97(http://unescostat.unesco.org/en/pub/pub0.htm), distingue sete níveis de 

educação e ensino. Consoante o nível e o tipo de ensino em causa, é necessário estabelecer um 

sistema de hierarquização dos critérios principais e complementares (qualificação normalmente 

exigida para o ingresso, requisitos mínimos de admissão, idade mínima, qualificação do pessoal, 

etc.). Integra duas variáveis de classificação cruzada: as áreas de estudo e os níveis de ensino, 

com as dimensões complementares da orientação (geral, profissional ou pré-profissional) e da 

finalidade (ingresso noutro nível de ensino ou no mercado de trabalho) 

 

 

 

CITE 0 

Educação Pré - Escolar 

 

 

 

 

Este nível é definido como a 
primeira fase do ensino 
organizado. A educação pré-
primária é facultada em escolas, 
centros ou jardins-de-infância,e 
destina-se a crianças com, pelo 
menos, 3 anos de idade. 

 

 

 Características Principais: 

Os programas de nível 0 (pré-escolar), definidos como a 
primeira etapa de ensino organizado, visam essencialmente 
preparar as crianças de muito tenra idade para um ambiente 
escolar, isto é, fazer a ligação entre a casa e a escola. Após a 
conclusão destes programas, as crianças continuam a sua 
educação no nível 1 (primeira etapa do ensino básico).  
 

 Critérios de Classificação: 

Para definir o início e o fim da educação pré-escolar, isto é, a 
fronteira entre educação pré-escolar e jardim-de-infância, ou 
entre educação pré-escolar e ensino básico, aplicam-se os 
seguintes critérios:  
 

 Critérios Principais: 

-as características educativas do programa;  
-organização numa escola ou centro;  
-a idade mínima das crianças;  
-a idade máxima das crianças.  
 

 Critérios Subsidiários: 

-as qualificações do pessoal. 
Para que um programa seja considerado como educação pré-
escolar, deve ser organizado numa escola ou num centro. Esta 

Nível 1 Educação primária ou primeiro estágio da educação básica 

Nível 2 Ensino secundário inferior ou segundo estágio da educação básica 

Nível 3 Ensino secundário 

Nível 4 Ensino pós-secundário não superior (ou não terciário) 

Nível 5 
Primeiro estágio do ensino superior (ou do ensino terciário) não conducente a 
uma qualificação avançada na área da investigação (bacharelato, licenciatura, 
mestrado) 

Nível 6 
Formação superior avançada (pós-graduada) conducente a uma qualificação na 
área da investigação (doutoramento) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_prim%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_secund%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_secund%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacharelato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutoramento
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formulação serve para diferenciar as atividades organizadas 
em escolas de ensino básico, creches ou jardins-de-infância, 
dos serviços prestados em casa ou num ambiente familiar.  
Estes programas são concebidos para crianças com idade não 
inferior a três anos. Optou-se por esta idade na medida em que 
os programas destinados a crianças com idades inferiores não 
cumprem normalmente os critérios educativos da CITE. 
A idade máxima depende, caso a caso, da idade normal de 
ingresso no ensino básico. 
 

 

 

 

 

 

CITE 1 

Ensino Primário 

 

 

 

 

Nível de ensino que geralmente 
se inicia entre os 4 e os 7 anos 
de idade, obrigatório em todos 
os países e que tem 
normalmente uma duração de 5 
a 6 anos. Em Portugal, 
corresponde ao 1.º e 2.º ciclo 
do ensino básico. 

 

 

 

 Características Principais: 

- Os programas de nível 1 são normalmente concebidos com 
base em unidades ou projetos que visam proporcionar aos 
estudantes uma educação de base sólida em leitura, escrita e 
matemática, a par de um conhecimento elementar de outras 
matérias como história, geografia, ciências naturais, ciências 
sociais, arte e música. Em alguns casos, está prevista 
educação religiosa.  

- O essencial deste nível consiste na oferta de ensino a 
crianças cuja idade habitual ou legal de admissão é de cinco 
anos, no mínimo, ou sete anos, no máximo. A duração deste 
nível é, em princípio, de seis anos de escolaridade a tempo 
inteiro.  

- Neste nível, os programas estão organizados em unidades ou 
projetos e não por matérias. Na maior parte dos países, esta é 
uma das características principais que permite diferenciar os 
programas deste nível dos de nível 2.  

 Critérios de Classificação: 

- Para a definição da fronteira entre os níveis de educação 0 e 
1 (educação pré-escolar e primeira etapa do ensino básico) 
aplicam-se os seguintes critérios:  

 Critérios Principais: 

- O início de estudos sistemáticos característicos do ensino 
básico como, por exemplo, leitura, escrita e matemática.  

 Critérios Subsidiários: 

-o ingresso em estabelecimentos ou programas de ensino 
básico designados como tal a nível nacional;  

- o início da escolaridade obrigatória nos países em que esta 
exista.  

 

Nos países em que o ensino básico faz parte da “educação de 
base”, só a primeira etapa deverá ser incluída no nível 1. Se a 
“educação de base” não estiver oficialmente dividida em ciclos, 
só se deverão classificar no nível 1 os seis primeiros anos.  

Este nível inclui igualmente programas adaptados a crianças 
com necessidades educativas especiais.  

Também se incluem neste nível os programas escolares ou 
extra-escolares de alfabetização, cujo conteúdo seja 
semelhante ao dos programas de ensino básico e que se 
destinem a pessoas que ultrapassaram a idade de ingresso no 
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ensino regular.  

Estes programas não exigem qualquer educação formal prévia. 

 

CITE 2 

Ensino Secundário Inferior 

 

 

 Características Principais: 

Este nível dá continuidade aos programas de base do ensino 
primário, embora a estrutura do ensino seja, normalmente, 
mais orientada para as disciplinas. Em geral, o final deste nível 
coincide com o fim da escolaridade obrigatória. Em Portugal, 
corresponde ao 3.º ciclo do ensino básico. 

 

 

CITE 3 

Ensino Secundário Superior 

 

 Características Principais: 

Este nível de ensino inicia-se habitualmente no final da 
escolaridade obrigatória. A idade de admissão situa-se, 
normalmente, entre os 15 e os 16 anos. Em geral, são 
necessárias qualificações de ingresso (conclusão da 
escolaridade obrigatória) e outros requisitos mínimos de 
admissão. O ensino tem, frequentemente, uma estrutura mais 
orientada para as disciplinas do que no nível CITE 2. 

A duração normal do nível CITE 3 varia entre dois e cinco 
anos. Em Portugal, corresponde ao ensino secundário.  

 

 

CITE 4 

Ensino Pós-Secundário Não 
Superior 

 

 Características Principais: 

Compreende o ensino ou os cursos de formação ministrados 
entre o ensino secundário superior e o ensino superior. Os 
cursos do ensino pós-secundário visam permitir aos 
diplomados do nível CITE 3 aumentar e aprofundar os seus 
conhecimentos. Exemplos típicos são os cursos destinados a 
preparar os alunos para estudos de nível 5 ou para o ingresso 
direto no mercado de trabalho.  

O acesso a este nível requer normalmente a conclusão com 
aproveitamento dos níveis CITE 3 ou 4. Este nível inclui cursos 
de ensino superior com orientação académica (tipo A), que têm 
uma dimensão predominantemente teórica, e cursos com uma 
orientação profissional (tipo B), que são normalmente mais 
curtos do que os programas do tipo A e orientados para o 
ingresso no mercado de trabalho.  

 

 

CITE 5 

Ensino Superior 

 

 

 Características Principais: 

Este nível não conduz diretamente a uma qualificação 
avançada em matéria de investigação. 

Compreende programas do ensino superior, sendo o seu 
conteúdo educativo mais avançado do que os dos níveis 3 e 4. 
A admissão a estes programas exige normalmente a conclusão 
dos níveis 3A ou 3B da CITE ou uma qualificação comparável 
ao nível 4A.  

Todos os graus e qualificações são classificados por tipos de 
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programas, posição na estrutura nacional de graus e 
qualificações e duração total do nível superior. 

 

 

CITE 6 

Ensino Superior 

 

 

 Características Principais: 

Este nível é reservado a cursos do ensino superior 
conducentes a uma qualificação avançada em investigação 
(Ph.D. ou doutoramento). 

 

 

A CITE oferece um quadro estatístico integrado e coerente para a recolha e apresentação de 

estatísticas da educação comparáveis à escala internacional.  

Contém duas componentes:  

• um quadro estatístico para uma descrição estatística exaustiva dos sistemas 

nacionais de ensino e aprendizagem, segundo um conjunto de variáveis que são 

de interesse para os decisores políticos que queiram proceder a comparações, à 

escala internacional, na área da educação;  

• uma metodologia que traduz os programas nacionais de ensino num conjunto de 

categorias comparáveis a nível internacional relativas a (i) níveis de educação e a 

(ii) áreas de estudo. (Classificação Internacional Tipo da Educação CITE, 1997, 

pp. 10-11).  

A aplicação da CITE facilita a transformação de estatísticas nacionais detalhadas em matéria de 

educação sobre participantes, prestadores e promotores de educação, compiladas com base em 

definições e conceitos nacionais, em categorias agregadas, internacionalmente comparáveis e 

interpretáveis. 

Por fim, algumas considerações de sobreaviso metodológico a partir de Godinho (2007): 

(…) Quando se mobiliza um grande número de indicadores torna-se difícil percepcionar 

adequadamente a realidade analisada. Em contrapartida, quando se sumaria a informação 

numa medida de síntese, surgem igualmente problemas. A selecção dos indicadores de 

base, bem como a sua ponderação e formas de agregação, podem conduzir a resultados 

distintos. Por outro lado, a própria concentração na medida de síntese omite a variância 

subjacente ao desempenho médio. Finalmente, e mais relevante, mantém-se a dificuldade 

em produzir indicadores que captem a expressão de um objecto que, como foi referido, se 

caracteriza pela imaterialidade. Esta conclusão é particularmente válida no respeitante à 

componente tácita do conhecimento. (p.248) 
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PARTE II – SISTEMAS EDUCATIVOS NA UNIÃO EUROPEIA. 

PORTUGAL, ESPANHA, BÉLGICA E FINLÂNDIA
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PORTUGAL. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO ESTADO 

 

O Estado Português abrange o território continental e os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Estes 

são Regiões Autónomas, com governo e regime administrativo próprio baseado nas suas características 

geográficas e culturais e nos desejos das suas populações. 

As assembleias e governos regionais têm amplos poderes para definir as políticas de cada região – 

nomeadamente no âmbito da Educação -, exceto no que respeita a Política Externa, Defesa Nacional e 

Segurança Interna, que são definidas pela Assembleia ou pelo Governo da República. 

 

1. O Sistema Educativo Português 

Portugal, país semiperiférico no mundo globalizado, vinha construindo desde os anos 70 do 

século vinte, a partir de demandas internas e das agendas transnacionais que subscreve, a 

democratização do sistema educativo, traduzida numa escola para todos, através de medidas de 

apoio social à frequência do ensino básico obrigatório e gratuito. Nesse quadro procedeu 

também à integração dos jovens portadores de deficiência na escola regular. 

Optando pela integração de Portugal na CEE (Comunidade Económica Europeia), em 1986, tal 

significou a assunção de uma lógica de modernização da sociedade portuguesa a partir de 

agendas partilhadas a que a Educação não foi alheia.  

 

1.1. A Lei de Bases do Sistema Educativo 

Decorrendo dos trabalhos lançados pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo, a Lei de 

Bases do Sistema Educativo veio a ser aprovada em 1986, pela lei 46/86, de 14 de Outubro, 

consagrando no plano dos princípios e orientações 

(…) alguns dos mais importantes contributos da tradição do pensamento 

pedagógico português, da reflexão internacional sobre a democratização dos 

processos educativos e dos valores saídos da revolução e consagrados na 

Constituição de 1976 […podendo considerar-se] um ordenamento jurídico tardio 

daquilo que Boaventura de Sousa Santos (1990,1993) designa de Estado paralelo, 

ou seja, aprovou-se uma lei preocupada sobretudo com o eixo educação-

democracia, (…) quando o contexto dominante da acção política governamental já 

se situava em outro plano, decorrente da prioridade atribuída ao eixo educação-

mercado de emprego.” (Teodoro, 2001, p.407) 
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Matias (2006), no âmbito de trabalhos do CNE (Conselho Nacional de Educação), considera que 

os princípios consignados que tiveram uma implicação direta na organização do sistema educativo 

foram: (i) Formação integral dos cidadãos; (ii) Descentralização e desconcentração; (iii) 

Participação; (iv) Correção das assimetrias; (v) Segunda oportunidade educativa; (vi) Unidade do 

sistema (em termos territoriais, horizontais e verticais) e da direção política; (vii) Sequencialidade 

progressiva, isto é, cada nível de ensino é terminal, organizando-se segundo uma lógica própria; 

(viii) Liberdade de ensinar e de aprender; (ix) Democraticidade (de acesso, de sucesso, de 

ocupação social e profissional); (x) Coabitação e empregabilidade dos saberes; e (xi) Inserção e 

integração comunitária. 

O quadro geral do Sistema Educativo Português encontra-se estabelecido na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de outubro que, com atualizações posteriores em 1997 

(Lei n.º 115/97, de 19 de setembro), em 2005 (Lei n.º 49/2005, de 31 de agosto), em 2009 (Lei n.º 

85/2009, de 27 de agosto), e em 2012 (DL nº 176/2012 de 2 de agosto), compreende a Educação 

pré-escolar, escolar e extraescolar e tem por âmbito geográfico a totalidade do território 

português, continente e regiões autónomas e, de forma flexível e diversificada, as comunidades 

portuguesas no estrangeiro e os grupos. 

Em Portugal, o Ministério da Educação e Ciência tem a responsabilidade de definir, coordenar, 

implementar e avaliar as políticas nacionais de educação, ciência e sociedade da informação. O 

Ministério realiza esta responsabilidade através dos serviços da administração direta do Estado 

(central e periférica), dos serviços de administração indireta, órgãos consultivos e outras 

entidades. 

Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, os Governos Regionais, através das 

respetivas Secretarias Regionais da Educação, são responsáveis por definir a política nacional de 

educação no plano regional e gerenciar recursos humanos, materiais e recursos financeiros.  

A universalidade da educação pré-escolar, a primeira etapa do Sistema Educativo Português, 

destinada a crianças com idades entre 3 a 5 anos de idade, foi estabelecida, em 2009, para todas 

as crianças maiores de 5 anos de idade, cuja frequência não é obrigatória. A rede pré-escolar é 

fornecida pelo Estado, entidades particulares e cooperativas, instituições particulares de 

solidariedade social e instituições sem fins lucrativos; A educação escolar abrange o Ensino 

Básico, Secundário e Superior, integra modalidades especiais e inclui atividades de ocupação de 

tempos livres.  

A escolaridade obrigatória tem lugar entre os 6 e os 18 anos de idade e tem a duração de 12 anos 

de escolaridade (desde 2009), abrangendo os Ensinos Básico e Secundário. É oferecida nas 

escolas públicas (gratuitas) e em escolas particulares e cooperativas. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1986/10/23700/30673081.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/09/217A00/50825083.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/08/166A00/51225138.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16600/0563505636.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16600/0563505636.pdf


39 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

O Ensino Básico tem a duração de nove anos e divide-se em três ciclos: o primeiro ciclo 

corresponde aos primeiros quatro anos de escolaridade; o segundo ciclo corresponde aos 

próximos dois anos; e, o terceiro ciclo corresponde ao ensino secundário inferior. A articulação 

dos três ciclos é sequencial e cada ciclo deve completar e aprofundar o anterior, dentro de uma 

perspetiva global. Os objetivos específicos dentro de cada ciclo são integrados nos objetivos 

gerais do ensino básico, de acordo com sua idade e estágio de desenvolvimento.  

O Ensino Secundário tem a duração de três anos, podendo oferecer diferentes percursos, 

compreendendo cursos visando a preparação para a vida ou estudos complementares. É 

garantida a permeabilidade entre os cursos orientados para a vida ativa e cursos voltados para 

continuar os estudos.  

Estrutura do Sistema Educativo Português 

 

Nota: Os Cursos tecnológicos já não se oferecem a novos estudantes, mas apenas aos alunos inscritos no 12 º 

ano, para que possam completá-los.  

 

Fonte: Eurydice 

 

1.2. Avaliação dos Alunos do Ensino Básico 

 

A avaliação, que é parte integrante da prática pedagógica, permite uma recolha sistemática de 

informação essencial para tomar as decisões apropriadas, visa a melhoria da qualidade da 

aprendizagem do aluno e encontra-se organizada em três modalidades distintas: diagnóstica, 

formativa e sumativa. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/File:PT.png
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/File:Key_notes2.png
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 A Avaliação Diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade, ou sempre que 

seja considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação 

pedagógica, de superação de eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua 

integração escolar e de apoio à orientação escolar e vocacional; 

 A avaliação sumativa interna materializa-se, no 1.º ciclo do ensino básico, de forma 

descritiva em todas as áreas curriculares, com exceção das disciplinas de Português e de 

Matemática no 4.º ano de escolaridade, a qual se expressa numa escala de 1 a 5. No 2.º e 

3.º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa materializa-se numa escala de 1 a 

5, em todas as disciplinas, correspondendo o nível 3 ao nível mínimo para obtenção de 

aproveitamento na disciplina.  

 A avaliação formativa assume carácter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às 

circunstâncias em que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de 

educação e a outras pessoas ou entidades legalmente autorizadas para obter informação 

sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e 

estratégias; 

 A avaliação sumativa traduz -se na formulação de um juízo global sobre a aprendizagem 

realizada pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e a certificação e inclui:  

o A avaliação sumativa interna que se realiza no final de cada período letivo e é da 

responsabilidade dos professores e dos órgãos de gestão pedagógica da escola; 

o A avaliação sumativa externa, da responsabilidade dos serviços ou entidades do 

Ministério da Educação e Ciência designados para o efeito, que compreende a 

realização de provas finais nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade, as quais 

incidem, respetivamente, sobre os conteúdos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos nas disciplinas 

de Português/Português Língua Não Materna e Matemática. 

A partir do ano letivo 13-14, vem sendo aplicado nas escolas portuguesas um teste de língua 

inglesa concebido pelo Cambridge English Language Assessment, da Universidade de 

Cambridge, de acordo com standards internacionais, procedente de um protocolo assinado pelo 

Instituto de Avaliação Educativa – IAVE, I.P., com o BPI, GlobeStar Systems Inc., Novabase e 

Porto Editora, que institui o projeto Key for Schools Portugal. Com a realização deste teste, os 

alunos podem ainda obter um certificado da Universidade de Cambridge.  

A realização das provas finais de ciclo no 4.º, 6.º e 9.º ano de escolaridade, do ensino básico, tem 

como objetivo a avaliação e o diagnóstico da aprendizagem realizada  pelos alunos destes ciclos 
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de ensino. Os dados recolhidos com a realização destas provas fornecem às escolas a 

informação necessária para a tomada de decisão relativamente à possibilidade de os alunos dos 

1.º e 2.º ciclos, que não obtenham aprovação após as reuniões de avaliação final de ano, 

 poderem usufruir de período de acompanhamento extraordinário, de acordo com o normativo n.º 

13/2014, de 15 de setembro. Este acompanhamento, em período extraordinário, visa colmatar as 

deficiências detetadas no percurso escolar dos alunos e tem início logo após a afixação das 

pautas da avaliação do 3.º período, as quais já englobam os resultados obtidos pelos alunos na 

1.ª fase das provas finais de ciclo que decorreu no mês de maio, e antecede a 2.ª fase das provas 

finais de ciclo.  

 

1.2.1. Indicadores de Desempenho e Progressão 

De acordo com a legislação em vigor (Despacho normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro), a 

progressão dos alunos do ensino básico é feita com base no seu nível de desempenho 

relativamente aos conhecimentos e capacidades previstos nos programas e nas metas 

curriculares. 

No âmbito da avaliação sumativa interna, a escala de classificação é numérica (de 1-5) em todos 

os ciclos do ensino básico, exceto no 1.º ciclo, em que a avaliação final é expressa de forma 

descritiva em todas as componentes não facultativas do currículo. A escala numérica de 1 a 5 é 

igualmente utilizada no 4.º ano, para avaliar os alunos nas disciplinas de Português e de 

Matemática. 

Em termos de progressão, no 1.º ciclo, um aluno não transita se tiver obtido classificação inferior a 

3 em Português (ou Português Língua Não Materna - PLNM) ou em Matemática e 

simultaneamente menção não satisfatória nas outras disciplinas. No 1.º ano de escolaridade, 

nenhum aluno fica retido, exceto quando tiver excedido o número de faltas injustificadas. 

No caso do 2.º e 3.º ciclo, a progressão para o ciclo seguinte não acontece quando os alunos 

obtêm resultados inferiores a 3 nas disciplinas de Português (ou PLNM) e Matemática ou em três 

ou mais disciplinas. Os critérios para progressão em anos intermédios (dentro de um determinado 

ciclo) são decididos pelas escolas.  

A retenção num determinado ano de escolaridade do ensino básico significa que o aluno terá de 

repetir todas as disciplinas contempladas no currículo. 

Quando os alunos estão em risco de retenção, o professor titular de turma do 1.º ciclo e o conselho 

de turma dos 2.º e 3.º ciclo desenvolvem um plano de ação com estratégias de recuperação, de 
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forma a evitar a sua retenção. Em situações de retenção, os alunos podem escolher percursos 

curriculares alternativos, cursos de ensino vocacional ou cursos de educação e formação. 

Em situações excecionais de progressão, os alunos podem progredir mais rapidamente, isto é: 

completar o 1.º ciclo com 9 anos de idade; e/ou transitar de ano de escolaridade antes do final do 

ano letivo, uma única vez, ao longo dos 2.º e 3.º ciclos. 



43 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

 

2. Garantia da Qualidade 

 

2.1. Avaliação do Sistema Educativo 

A avaliação do sistema educativo é levada a cabo por diversos organismos, sendo diversos os 

seus contributos e os objetos de avaliação. Integram a estrutura orgânica do sistema de avaliação: 

 O Conselho Nacional de Educação  

 Os serviços do Ministério da Educação e Ciência que, nos termos da respetiva lei orgânica, 

têm competência na área da avaliação do sistema educativo. 

Neste âmbito, o Conselho Nacional de Educação exerce as competências de emissão de 

opiniões, pareceres e recomendações, competindo-lhe, em especial, apreciar: as normas relativas 

ao processo de autoavaliação; o plano anual das ações inerentes à avaliação externa; os 

resultados dos processos de avaliação, interna e externa. O Conselho Nacional de Educação 

pode solicitar ao Ministério da Educação e Ciência toda a informação que repute necessária, bem 

como recomendar-lhe a utilização de processos de avaliação específicos (Lei n.º 31/2002, de 20 

de dezembro). 

Os serviços do Ministério da Educação e Ciência são responsáveis pelo planeamento, 

coordenação, definição de processos, execução e desenvolvimento da avaliação do sistema 

educativo nacional, identificando a informação a obter, definindo e concretizando os processos e 

sistemas de recolha da mesma. 

As funções de avaliação do Sistema Educativo e das Escolas de acordo com o Decreto-Lei n.º 

125/2011, de 27 de dezembro, estão atualmente acometidas, essencialmente, aos seguintes 

serviços:  

 Inspeção-geral da Educação e Ciência - IGEC,  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência - DGEEC 

 Instituto de Avaliação Educativa, I.P.  

A Inspeção-geral da Educação e Ciência tem por missão assegurar a legalidade dos serviços do 

Ministério da Educação e Ciência, bem como contribuir para a qualidade do sistema educativo no 

âmbito da educação pré-escolar, dos ensinos básico e secundário e da educação extraescolar, 

designadamente através de ações de controlo, acompanhamento e avaliação, propondo medidas 

que visem a melhoria do sistema educativo e participando no processo de avaliação externa das 
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escolas dos  ensino básico e secundário e das atividades com ele relacionadas. Esta atividade 

identifica pontos fortes e áreas de melhoria em cada escola,  contribuindo assim para a 

construção dos planos de melhoria das escolas. (Decreto Regulamentar n.º 15/2012, 27 de 

janeiro). 

O Instituto de Avaliação Educativa, I.P.- IAVE, I.P. tem por missão desempenhar, no âmbito da 

componente pedagógica funções de planeamento, coordenação, elaboração, validação, aplicação 

e controlo de instrumentos de avaliação externa da aprendizagem (Decreto-Lei n.º 102/2013, de 

25 de julho). 

A Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), criada pelo Decreto 

Regulamentar n.º 13/2012 de 20 de janeiro, é o órgão delegado do Instituto Nacional de 

Estatística (INE) para a produção de estatísticas oficiais da educação. Tem por missão garantir a 

produção e análise estatística da educação e ciência, apoiando tecnicamente a formulação de 

políticas e o planeamento estratégico e observar e avaliar globalmente os resultados obtidos. 

A sua publicação “Estatísticas da Educação” tem como principal objetivo disponibilizar informação 

estatística referente aos diferentes níveis de educação e formação – educação pré-escolar e 

ensinos básico, secundário, pós-secundário (não superior) e superior – visando promover o 

conhecimento do Sistema Educativo junto da Administração Pública, instituições, empresas, 

investigadores e sociedade em geral.  

No âmbito do Artigo 15º, 1) do Decreto Regulamentar n.º13/2012, de 20 de janeiro, a DGEEC  

(…) tem por missão garantir a produção e análise estatística da educação e ciência, 

apoiando tecnicamente a formulação de políticas e o planeamento estratégico e 

operacional, criar e assegurar o bom funcionamento do sistema integrado de informação 

do MEC, observar e avaliar globalmente os resultados obtidos pelos sistemas educativo e 

científico e tecnológico, em articulação com os demais serviços do MEC.  

Esta Direção Geral prossegue as seguintes atribuições: 

a) Prestar apoio técnico estatístico em matéria de definição e estruturação das 

políticas, prioridades e objetivos do MEC; 

b) Elaborar, difundir e apoiar a criação de instrumentos de planeamento e de 

avaliação das políticas e programas do MEC, procedendo ao respetivo 

acompanhamento e avaliação; 

c) Desenvolver e coordenar estudos sobre o sistema educativo, científico e 

tecnológico; 
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d) Manter, atualizar e garantir o bom funcionamento do sistema integrado de 

informação do MEC, com vista à recolha, monitorização, tratamento e produção 

de informação estatística adequada, no quadro do Sistema Estatístico Nacional, 

nas áreas de intervenção do MEC; 

e) Gerir o sistema integrado de informação e gestão da oferta educativa e 

formativa; 

f) Assegurar o desenvolvimento de sistemas de informação e de comunicação no 

âmbito dos órgãos, serviços e organismos do MEC e, ainda, no âmbito das 

escolas; (…) 

 

De sublinhar que é a esta organização que compete disponibilizar os dados que permitem 

preencher as categorias dos instrumentos de educação comparada tratados pelas agências 

internacionais. Assim, o Artigo 15º, ponto 2), define como sua atribuição 

g) Garantir, a nível nacional, a inquirição e observação dos instrumentos dos 

sistemas educativo, científico e tecnológico definidos nos quadros europeu e na 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE);  

h) Assegurar a articulação com estruturas congéneres, a nível nacional e 

internacional, tendo em vista a harmonização estatística e a intercomunicabilidade 

de dados. 

 

É assim que no Ministério da Educação e Ciência (MEC), justamente na Direcção-Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), funciona a Unidade Portuguesa da Rede Eurydice 

(UPRE). A principal tarefa da Rede Europeia de Informação sobre Educação – Eurydice - é o 

estudo dos sistemas educativos dos países membros da rede mediante recolha, elaboração, 

atualização, intercâmbio e difusão de informação de cada país com o objetivo de apoiar a tomada 

de decisões, tanto a nível nacional como europeu, assim como de oferecer informação a toda a 

comunidade educativa. 

Para além do mais, os serviços do Ministério da Educação e Ciência devem elaborar um relatório 

anual, compreendendo uma análise quantitativa e qualitativa do sistema educativo, bem como um 

relatório trienal, contendo um diagnóstico do sistema educativo e uma análise prospetiva do 

mesmo.  

Os resultados da avaliação devem permitir a formulação de propostas concretas sobre, por 

exemplo, a organização do sistema educativo; a estrutura curricular; a formação inicial, contínua e 

especializada dos docentes; a autonomia, administração e gestão das escolas; os incentivos e 

apoios diversificados às escolas; a rede escolar; o regime de avaliação dos alunos.  
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A Avaliação no Ensino Superior, não sendo diretamente alvo deste relatório, inclui também a 

garantia interna e externa de qualidade e a avaliação internacional em diferentes níveis que 

indiretamente concorrem para a qualidade do sistema educativo, nomeadamente nos níveis aqui 

considerados. A garantia interna de qualidade é conduzida pelas instituições de ensino superior 

(IES) em conformidade com os seus próprios regulamentos no âmbito da autonomia institucional, 

dispondo de sistemas próprios de garantia interna de qualidade mais ou menos desenvolvidos, os 

quais devem incluir a avaliação de professores. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior – A3ES – é responsável pela garantia externa de qualidade, a qual inclui a acreditação 

de todos os ciclos de estudo, incluindo no âmbito da formação de educadores e professores, e a 

auditoria dos sistemas internos de garantia de qualidade.  

Os dados de origem, relativos à educação pré-escolar e aos ensinos básico e secundário, são 

obtidos no âmbito do processo Recenseamento Escolar Anual (REA), a partir de:  

 Dados administrativos reportados pelos estabelecimentos de educação e ensino 

públicos; 

 Dados administrativos reportados pelos estabelecimentos privados de educação e 

ensino que estabeleceram contrato de associação ou contrato de patrocínio com o 

Ministério da Educação e Ciência;  

 Um conjunto de instrumentos de notação (registados no INE) dirigidos a todos os 

estabelecimentos de educação e ensino privados e públicos de dupla tutela;  

 Dados estatísticos relativos às Regiões Autónomas disponibilizados pela Secretaria 

Regional da Educação, Ciência e Cultura, da Região Autónoma dos Açores, e pelo 

Observatório do Sistema Educativo, da Região Autónoma da Madeira. 

 

 

2.2. Avaliação das Escolas (Lei n.º 31/2002, de 20 de dez) 

A avaliação das organizações escolares é hoje uma necessidade inquestionável que emerge das 

políticas de descentração e descentralização, no sentido da melhoria da qualidade da educação e 

da exigência da prestação de contas, mas que viveu um largo período de carência até se instituir. 

Em 1992 foi criado em Portugal, no âmbito do Programa de Educação Para Todos (PEPT) do 

Ministério da Educação, o programa Observatório da Qualidade da Escolas, um dos primeiros 

projetos de autoavaliação de escolas lançado em Portugal, inspirado nos estudos internacionais 

desenvolvidos no Projeto INES (Indicadores dos Sistemas Educativos) da OCDE e do Estudo 
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sobre Monitorização e Indicadores de Desempenho das Escolas. Este projeto vigorou até 1999. 

Segundo Fialho (2009),  

O modelo pretendia fornecer uma visão global da escola, apoiado num sistema de 

informação com 18 indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos que 

procuravam cobrir todas as dimensões da escola, nomeadamente o contexto familiar dos 

alunos; os recursos educativos e a sua gestão; o contexto escolar e o funcionamento da 

escola; os resultados escolares, académicos e não académicos. (s/p.) 

 

Em 1997-1998, foi lançado pela comunidade europeia, o projeto-piloto Avaliação da Qualidade na 

Educação Escolar, aplicado em escolas com 3º ciclo do Ensino Básico e Secundárias, que criou 

as bases para o estabelecimento de práticas de autoavaliação, introduzindo uma perspetiva 

sistémica e reforçando o carater participativo do processo. Por iniciativa do Instituto de Inovação 

Educacional, Portugal foi o único país que lhe deu continuidade, através do projeto Qualidade XXI 

(1999-2002).  

(…) O Projeto teve como suporte quatro temáticas fundamentais de política e estratégia 

educativa: resultados da aprendizagem, processos internos ao nível da sala de aula, 

processo internos ao nível da escola e interacções com o contexto. O Projecto estava 

orientado para diversos objectivos: fomentar o uso sistemático de dispositivos de auto-

avaliação por parte das escolas básicas e secundárias; fomentar e enriquecer a reflexão 

sobre as questões relativas à avaliação e à construção da qualidade educacional; permitir 

a fundamentação de decisões sobre esta matéria, aos diversos níveis; criar condições 

para, numa perspectiva de longo prazo, se proceder à generalização progressiva de 

estratégias de auto-avaliação nas escolas.  

O processo, em cada escola era conduzido por um “grupo monitor” e concretizado por 

“grupos de acção”, com apoio de um consultor externo, designado “amigo crítico”, que 

acompanhava o desenvolvimento do projecto. (Fialho, 2009, s/p.) 

Entre 1999 e 2002, a Inspeção Geral de Educação (IGE) desenvolveu o programa Avaliação 

Integrada das Escolas, atividade de avaliação externa aplicada em estabelecimentos de 

educação pré-escolar e ensino básico e secundário. O modelo permitia destacar os pontos fortes 

e fracos da escola, prestar contas do desempenho do sistema educativo e encorajar as escolas a 

desenvolverem processos de autoavaliação, A avaliação tinha em conta os fatores do contexto 

social e familiar dos alunos, e estava estruturada em quatro dimensões estratégicas: a avaliação 

de resultados; a organização e gestão escolar; educação, ensino e as aprendizagens; o clima e 

ambiente educativo. 
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O Programa assentava em três princípios: 

1. Intervenção estratégica e integrada, tendo como objetivos:  

 Valorizar as aprendizagens e a qualidade da experiência escolar dos alunos; 

devolver informação de regulação às escolas (...); 

 Induzir consolidar a autonomia das escolas e responsabilizar os atores; 

 Criar níveis elevados de exigência no desempenho global de cada escola; 

 Desempenhar uma das funções de regulação do funcionamento do sistema 

educativo (...);  

 Disponibilizar informação e caracterizar o desempenho do sistema escolar através 

de um relatório nacional (...) ” (IGE, 2002).  

2. Convergência de interesses (interna e externa),  

3. Intervenção intencional e com consequências.  

Em Portugal, a publicação da Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro, que instituiu “um sistema de 

avaliação da educação e do ensino não superior” com carácter obrigatório, não teve efeitos 

significativos na autoavaliação das escolas, sendo determinante o Programa de Avaliação Externa 

das Escolas, iniciado em 2006. 

São objetivos do sistema de avaliação da educação e do ensino não superior, entre outros: 

 Dotar a administração educativa local, regional e nacional, e a sociedade em geral, 

de um quadro de informações sobre o funcionamento do sistema educativo; 

 Assegurar o sucesso educativo; 

 Garantir a credibilidade do desempenho dos estabelecimentos de educação e de 

ensino; 

 Valorizar o papel dos vários membros da comunidade educativa. 

 

A avaliação de escolas estrutura-se em duas categorias: interna e externa. A avaliação interna 

(autoavaliação) é desenvolvida pela própria escola. A avaliação externa é desenvolvida pela 

IGEC.  

Entre 2005 e 2006, a IGE desenvolve um novo projeto de avaliação externa para aferir a 

efetividade da autoavaliação das escolas (analisa 101 escolas), e que pretendia “examinar os níveis 

de qualidade alcançados no planeamento e na organização, bem como na realização e seus efeitos 
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nos resultados educativos” (IGE, 2005, p.4), assumindo-se como uma metodologia de meta-

avaliação que desenvolve uma atitude autocrítica do trabalho realizado nas escolas, obtendo uma 

panorâmica do estado das dinâmicas de autoavaliação. 

 

2.2.1. Avaliação Interna / Autoavaliação de Escolas 

 

A Lei nº 31/2002 só começou a ter impacto em 2006, quando o Ministério da Educação assumiu a 

avaliação externa das escolas como uma das prioridades da sua agenda política, depois de ter 

promovido um projeto-piloto, e de em 2006/07 ter atribuído à Inspeção-geral da Educação o 

programa Avaliação Externa das Escolas, levando à prática a sua obrigatoriedade. 

Os referenciais para a autoavaliação constam da Lei, que não impõe ou recomenda qualquer 

modelo de autoavaliação, ao estabelecer as dimensões a analisar e definir os indicadores.  

De acordo com o artigo n.º 6, as dimensões (termos) a analisar são:  

a) Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara e concretiza a 

educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, tendo em conta as suas 

características específicas;  

b) Nível de execução de atividades proporcionadoras de climas e ambientes educativos 

capazes de gerarem as condições afetivas e emocionais de vivência escolar propícia à interação, 

à integração social, às aprendizagens e ao desenvolvimento integral da personalidade das 

crianças e alunos;  

c) Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas ou agrupamentos de 

escolas, abrangendo o funcionamento das estruturas escolares de gestão e de orientação 

educativa, o funcionamento administrativo, a gestão de recursos e a visão inerente à ação 

educativa, enquanto projeto e plano de atuação;  

d) Sucesso escolar, avaliado através da capacidade de promoção da frequência escolar e 

dos resultados do desenvolvimento das aprendizagens escolares dos alunos, em particular dos 

resultados identificados através dos regimes em vigor de avaliação das aprendizagens;  

e) Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa.  

O artigo 9.º estipula 14 indicadores, enquanto conjunto de “parâmetros de conhecimento 

científico, de carácter pedagógico, organizativo, funcional, de gestão, financeiro e sócio-

económico”:  

a) Cumprimento da escolaridade obrigatória;  
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b) Resultados escolares, em termos, designadamente, de taxa de sucesso, qualidade do 

mesmo e fluxos escolares;  

c) Inserção no mercado de trabalho;  

d) Organização e desenvolvimento curricular;  

e) Participação da comunidade educativa;  

f) Organização e métodos e técnicas de ensino e de aprendizagem, incluindo avaliação 

dos alunos e utilização de apoios educativos;  

g) Adoção e utilização de manuais escolares;  

h) Níveis de formação e experiência pedagógica e científica dos docentes;  

i) Existência, estado e utilização das instalações e equipamentos;  

j) Eficiência de organização e de gestão;  

k) Articulação com o sistema de formação profissional e profissionalizante;  

l) Colaboração com as autarquias locais;  

m) Parcerias com entidades empresariais;  

n) Dimensão do estabelecimento de ensino e clima e ambiente educativos.  

 

São instrumentos de prestação de contas o relatório anual de atividades, a conta de gerência (de 

carácter contabilístico) e o relatório de autoavaliação (Lei n.º.31/2002, de 20 de dezembro e 

Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho). 

O relatório de autoavaliação da escola é o documento interno onde é feita uma avaliação do grau 

de concretização do Projeto Educativo de Escola, das atividades realizadas, da sua organização e 

gestão, resultados escolares e prestação do serviço educativo. 

O sistema de avaliação da educação e do ensino não superior vem regulamentar e dar um 

carácter de obrigatoriedade à autoavaliação, a qual deve desenvolver-se em permanência e 

contar com o apoio da administração educativa. A autoavaliação tem como referência os 

seguintes aspetos: 

 Grau de concretização do Projeto Educativo; 

 Nível de execução de atividades que contribuam para o desenvolvimento da escola; 

 Desempenho dos órgãos de administração e gestão das escolas; 

 Sucesso escolar; 
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 Prática de uma cultura de colaboração entre os membros da comunidade educativa. 

São três os órgãos de direção, gestão e administração da escola que partilham responsabilidades 

de avaliação interna: o Conselho Geral, o Diretor e o Conselho Pedagógico. 

Ao Conselho Geral cabe apreciar os relatórios periódicos e aprovar o relatório final de execução do 

plano anual de atividades e requerer aos restantes órgãos as informações necessárias para realizar 

eficazmente o acompanhamento e a avaliação da escola e de lhes dirigir recomendações;  

Este Conselho pode ainda constituir uma comissão permanente de acompanhamento da atividade 

do agrupamento. 

Ao Diretor compete elaborar e submeter à aprovação do conselho geral o relatório anual de 

atividades; Participar no processo de avaliação de desempenho do pessoal docente e avaliar o 

pessoal não docente. 

Ao Conselho Pedagógico cabe proceder ao acompanhamento e avaliação da execução das suas 

deliberações e recomendações. 

O regulamento interno de cada escola pode ainda prever estruturas que colaboram com o 

conselho pedagógico e com o Diretor na coordenação, supervisão e acompanhamento das 

atividades escolares e na avaliação do desempenho do pessoal docente, designadamente para 

acompanhar e avaliar as atividades das turmas. Para acompanhar e avaliar as atividades dos 

serviços técnico-pedagógicos, as escolas podem fazer intervir especialistas em domínios 

relevantes. 

 

2.2.2. Avaliação Externa das Escolas 

 

A IGEC desenvolve a atividade de avaliação externa das escolas do ensino não superior do 

sistema público. São objetivos desta atividade: 

 Promover o progresso das aprendizagens e dos resultados dos alunos, identificando pontos 

fortes e áreas prioritárias para a melhoria do trabalho das escolas; 

 Incrementar a responsabilização a todos os níveis, validando as práticas de autoavaliação 

das escolas; 

 Fomentar a participação na escola da comunidade educativa e da sociedade local, 

oferecendo um melhor conhecimento público da qualidade do trabalho das escolas; 

 Contribuir para a regulação da educação, dotando os responsáveis pelas políticas 

educativas e pela administração das escolas de informação pertinente. 
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São atribuídas classificações – Excelente/Muito Bom/Bom/Suficiente/Insuficiente - ao 

desempenho das escolas em 3 domínios, cada um com diversos campos de análise: 

Resultados 
- Resultados académicos 
- Resultados sociais 
- Reconhecimento da comunidade 

Prestação do Serviço Educativo 

 
- Planeamento e articulação  
- Práticas de ensino  
- Monitorização e avaliação das aprendizagens 

Liderança e Gestão 

 
- Liderança  
- Gestão 
- Autoavaliação e melhoria 

O programa Avaliação Externa das Escolas, em curso desde 2006, opera com um referencial 

composto por cinco domínios-chave operacionalizados em 19 fatores de avaliação, que permitem 

recolher informações sobre a estrutura e funcionamento da organização escola os seus pontos 

fortes, pontos fracos, constrangimentos e oportunidades de melhoria. 

Quadro de Referência do Programa de Avaliação Externa das Escolas 

Domínios  Fatores 

Resultados 

• Sucesso académico  

• Participação e desenvolvimento cívico  

• Comportamento e disciplina  

• Valorização e impacto das aprendizagens 

Prestação do serviço educativo 

• Articulação e sequencialidade  

• Acompanhamento da prática letiva em sala de aula  

• Diferenciação e apoios  

• Abrangência do currículo e valorização dos saberes e da 
aprendizagem 

Organização e gestão escolar 

• Conceção, planeamento e desenvolvimento da atividade  

• Gestão dos recursos humanos  

• Gestão dos recursos materiais e financeiros  

• Participação dos pais e outros elementos da comunidade 
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educativa  

• Equidade e justiça 

Liderança 

• Visão e estratégia  

• Motivação e empenho  

• Abertura à inovação  

• Parcerias, protocolos e projeto 

Capacidade de autorregulação 

e melhoria da escola 

• Autoavaliação  

• Sustentabilidade do progresso 

 

A equipa de avaliação é constituída por dois inspetores e por um perito externo à IGEC (professor 

do ensino superior ou investigador), que recolhem evidências no agrupamento/escola durante 3 a 

5 dias. 

A todas as escolas avaliadas é dada a possibilidade de se pronunciarem sobre os resultados da 

avaliação. No sítio da IGEC são disponibilizados os relatórios de avaliação, os contraditórios e as 

respostas das equipas aos contraditórios. 

As políticas educativas de autoavaliação são, segundo Clímaco (2005) um fator determinante nos 

processos de melhoria e de mudança educativa. Estes processos são mais consistentes e 

consequentes nos países onde existe (Fialho, 2009):  

(i) informação estatística disponível para comparação, ou benchmarking,  

(ii) padrões de qualidade definidos como referências de desempenhos,  

(iii)  formação em metodologias de autoavaliação,  

(iv) avaliação externa das escolas,  

(v) um quadro legal claro, que fixa parâmetros de procedimentos e enfoques.  

No âmbito das suas competências, o Conselho Nacional de Educação, no Parecer sobre a 

Avaliação Externa das Escolas faz a seguinte recomendação:  

A avaliação interna/autoavaliação tem de assumir uma particular centralidade e a sua articulação 

com a avaliação externa torna-se essencial. Esta deve colaborar para promover e incentivar as 

dinâmicas das escolas no sentido de reforçar as suas capacidades de autoavaliação, enquanto 

organização, e as aprendizagens de cada um dos grupos da comunidade educativa. Importa 

apoiar diretamente a autoavaliação das escolas, nomeadamente, proporcionando formação 

adequada aos seus responsáveis. (CNE, 2008, pp. 13-14) 
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ESPANHA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO ESTADO 

 

 

 

 

 

Espanha é um Estado nacional que possui um sistema de Comunidades Autónomas negociado 

entre o Poder Executivo Federal e o das Comunidades, aprovado pelo Parlamento espanhol. 

As Comunidades Autónomas são entidades territoriais que, no ordenamento constitucional 

de Espanha, estão dotadas de autonomia legislativa e competências executivas, bem como da 

faculdade de se administrar mediante representantes próprios. 

A estrutura do Estado espanhol em Comunidades Autónomas baseia-se na Constituição de 1978, 

cujo Artigo 2.º reconhece e garante o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que 

compõem o Estado, dando resposta às reivindicações democráticas das identidades regionais e 

às relações do poder central com estas. 

A Constituição estabelece os poderes que podem ser assumidos pelas 17 Comunidades e 2 

Cidades Autónomas e são consignados nos seus Estatutos, assumidos pelos órgãos governativos 

próprios e instituições representativas, e aqueles que só podem ser atribuídos ao Estado. 

Designadamente, as Comunidades Autónomas têm competência executiva e administrativa de 

gestão do sistema educativo no seu próprio território. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_espanhola_de_1978
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_espanhola_de_1978
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1. O Sistema Educativo Espanhol 
 

O Sistema Educativo é constituído pelo conjunto de administrações educativas, profissionais da 

educação e outros agentes públicos e privados, que desenvolvem funções de regulação, de 

financiamento ou de prestação de serviços para o exercício do Direito à Educação em Espanha, 

e os titulares deste Direito, assim como o conjunto de relações, estruturas, medidas e ações que 

se implementam para esta finalidade. 

 

1.1. Leis Orgânica de Educação e para a Melhoria da Qualidade da Educação 
(LOE, 2006 e LOMCE, 2013). Objetivos e Princípios 

 

Reformas em curso e iniciativas políticas  vinculadas à política educativa de responsabilidade do 

Ministério da Educação, Cultura e Desporto (MECD), vêm sendo planeadas e desenvolvidas, no 

âmbito da educação e da formação desde 2012 até outubro de 2014. As Comunidades 

Autónomas adotam o mesmo modelo na conceção, desenvolvimento e gestão de suas políticas 

no âmbito da educação e da formação. 

Encontra-se em início a implementação de um processo de reforma, desde que em 2013 foi 

aprovada a Lei Orgânica para a Melhoria da Qualidade da Educação (LOMCE), que modifica em 

parte, de forma limitada, a Lei Orgânica de Educação (LOE) vigente desde 2006. A reforma foi 

planeada a partir de um quadro permanente onde se detetavam insuficiências e surgiam novas 

necessidades no Sistema Educativo e assume como imperativo 

combinar  qualidade e  equidade na oferta de formação, a compreensão de que a escolaridade 

não é suficiente para resolver o direito à Educação, mas que a qualidade é um elemento 

constitutivo deste direito consignado. 

No cenário europeu, reconhecem-se as seguintes caraterísticas do sistema educativo espanhol: 

 Universalização da educação e educação inclusiva: Atingem taxas de escolarização 

praticamente de 100% a partir dos 3 anos e apresenta um índice de equidade superior à 

média da OCDE. 

 Tendência de queda da taxa de abandono escolar precoce  (26,5%), embora ainda longe do 

valor atual da média europeia (13,5%) e da meta de 10% estabelecida para 2020. 

As Reformas na Educação Infantil incluem as ações previstas pela Lei Orgânica para a Melhoria 

da Qualidade Educativa (LOMCE) a partir do ano letivo de 2014/15 no segundo ciclo da Educação 

Infantil, o II Plano Estratégico Nacional para a Infância e Adolescência 2013-2016 e o Plano 

Nacional de Ação para a Inclusão Social 2013-2016.  
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Os principais objetivos perseguidos pela reforma da educação consistem em: (i) Reduzir a taxa de 

abandono escolar precoce; (ii) Melhorar os resultados educacionais de acordo como os critérios 

internacionais (taxa de excelentes estudantes e taxa de certificados na Educação Secundária 

obrigatória); (iii) melhorar a empregabilidade e fomentar o espírito empreendedor dos estudantes; 

e, (iv) preparar os estudantes para o exercício da cidadania e para a participação ativa na vida 

económica, social e cultural, com atitude crítica e responsável e com capacidade de se adaptar a 

situações de mudança na sociedade do conhecimento. 

A fim de assegurar o princípio da equidade que rege o Sistema Educativo, o ensino organiza-se 

de uma forma abrangente, de modo a que os estudantes não tenham de escolher entre o percurso 

académico e o vocacional até ao final da educação obrigatória, com o objetivo de garantir a 

igualdade de oportunidades, a inclusão educativa e a não-discriminação, e de compensar as 

desigualdades pessoais, económicas e sociais. Sendo assim, a fim de responder à sua 

diversidade, o Sistema Educativo organiza um conjunto de ações que visam prevenir e responder 

às necessidades educativas, temporárias ou permanentes, de todos os estudantes.  

Por outro lado, a formação permanente  constitui-se como outro princípio básico do Sistema 

Educativo. Por esta razão, ela é fomentada e facilitada pelas Administrações públicas 

competentes. 

Para atingir tais objetivos, os princípios da reforma são: (a) O aumento da autonomia das escolas, 

(b) o reforço da capacidade de gestão e direção das escolas, (c) avaliações externas do fim da 

etapa, (d) racionalização da oferta educativa, (e) flexibilização das trajetórias e, além disso, (f) a 

transmissão e a aplicação de valores que favoreçam a liberdade pessoal, responsabilidade, 

cidadania democrática, solidariedade, tolerância, igualdade, respeito e justiça, bem como para 

ajudar a superar qualquer tipo de discriminação. 

As principais novidades introduzidas consistem em: 

 Avaliações externas do fim da etapa, de carácter formativo e de diagnóstico, equiparáveis às 

que se realizam no âmbito internacional e centradas no nível de aquisição de competências. 

 O reforço em todas as etapas de ensino e da aprendizagem de matérias do tronco comum, 

que contribuam para a aquisição de competências básicas para o desenvolvimento 

académico. 

 Um programa para melhorar a aprendizagem e o desempenho no Ensino Secundário 

Obrigatório (ESO) e Formação Profissional Básica, antecipando os caminhos para a o 

prosseguimento de estudos e/ou para a formação profissional, com a transformação do atual 

4º ano da ESO num curso preparatório com duas trajetórias diferenciadas.  
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 O cruzamento de caminhos entre todas as trajetórias formativas e dentro delas, de modo 

que nenhuma decisão do estudante seja irreversível. 

 A incorporação da educação cívica na constituição de todas as disciplinas da educação 

básica, de modo a que a aquisição de competências sociais e cívicas se incluam na 

dinâmica quotidiana dos processos de ensino e aprendizagem. 

 Atribuição de ênfase às áreas seguintes, tendo em vista a transformação do Sistema 

educativo espanhol: Tecnologia da Informação e Comunicação, promoção do multilinguismo 

e da modernização da formação profissional. 

A LOMCE de 2013 introduz ainda mudanças na administração e gestão do Sistema Educativo 

espanhol, ao nível do currículo e na distribuição de competências, na participação, no 

funcionamento e gestão das escolas públicas e privadas subsidiadas, na autonomia das 

escolas, e nos órgãos colegiais de governo e coordenação docente, na direção das escolas 

públicas e na avaliação do Sistema Educativo. 

1.2. Oferta formativa do sistema educativo  

 

O sistema educativo espanhol oferece níveis e tipologias de ensino que serão implementados, 

conforme exigido pela LOMCE, do ano letivo de 2014/15 até o final de 2016/17. 

Estrutura do Sistema Educativo Espanhol 

 

 

Fonte: Eurydice 

 

A Educação Infantil abrange até os 6 anos. Embora não seja uma etapa de ensino obrigatória, a 

política educativa espanhola aponta como prioritária a Educação Infantil centrada na melhoria da 
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qualidade e do acesso à educação, durante os primeiros anos de vida. O segundo ciclo da mesma 

é gratuito em todas as instituições mantidas com recursos públicos (escolas públicas, chamadas 

Escolas Infantis, e escolas privadas). 

As Comunidades Autónomas regulam os objetivos, os conteúdos, a avaliação, a organização e os 

requisitos que terão que cumprir as escolas do primeiro ciclo desta etapa. No entanto, no segundo 

ciclo é o Estado que regula todos estes aspetos, completando tal regulamento em cada uma das 

Comunidades Autónomas em seus respetivos âmbitos de gestão. 

Praticamente a totalidade das instituições que oferecem o ensino da Educação Infantil dependem 

das Administrações educativas. Apenas em alguns casos as escolas dependem da área social 

das Comunidades Autónomas, e atendem unicamente as crianças de 0 a 3 anos. 

Em todo o conjunto do Estado foram contabilizados 8.638 escolas no curso do ano letivo de 

2011/12 que funcionaram no primeiro ciclo da Educação Infantil (4.073 públicas e 4.565 privadas). 

Das 14.343 escolas que funcionaram no segundo ciclo, 10.685 são de propriedade pública, 3.069 

eram escolas privadas subsidiadas e 589 escolas privadas. O número de escolas vária 

significativamente de uma Comunidade Autónoma para outra. 

A LOE, para além de contemplar a gratuidade do segundo ciclo da Educação Infantil, convoca as 

Administrações educativas a desenvolverem progressivamente uma oferta suficiente de vagas no 

primeiro ciclo através de convénios com as corporações locais e outras administrações ou 

entidades privadas sem fins lucrativos. Por esta razão, entre as principais linhas de ação 

encontram-se: 

 Continuar com a expansão da oferta de vagas públicas para crianças menores de 3 anos. 

 Oferecer vagas escolares suficientes nas escolas públicas e estabelecer acordos educativos 

necessários para garantir a gratuidade do segundo ciclo desta etapa. 

 Adaptar as escolas que oferecem esta etapa educativa aos requisitos mínimos estabelecidos 

pelas Administrações educativas, tais como as relacionadas com as instalações ou a relação 

numérica estudante-professor. 

 A Educação Básica é obrigatória e é gratuita em escolas mantidas com recursos 

públicos. Compreende 10 anos de escolaridade e divide-se em duas etapas:  

 A Educação Primária, oferecida nas chamadas Escolas de Educação Infantil e Primária, e 

que compreende seis anos letivos, o que ocorre normalmente entre os 6 e os12 anos de 

idade dos destinatários. 

 A Educação Secundária Obrigatória  (ESO), que é oferecida em escolas secundárias a 

alunos entre os 12 e 16 anos de idade. No final desta etapa, os estudantes recebem a 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Glosario#Centro_privado_concertado
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primeira certificação oficial, o certificado de Educação Secundária Obrigatória, o que lhes 

permite o acesso a Educação Secundária Superior e ao mundo laboral. 

A LOMCE de 2013 introduz alterações significativas em ambos os ciclos de ensino que compõem 

a Educação Básica. A sua implementação tem início no ano letivo de 2014/15 no 1º, 3º e 5º ano 

da Educação Primária. 

A Educação Secundária Superior é também oferecida nos Institutos de Educação 

Secundária. Tem uma duração de dois anos letivos, geralmente cursados entre os 16 e 18 anos 

de idade. Oferece aos estudantes duas opções: o 3º ciclo do Ensino Secundário e a Formação 

Profissional. Esta última também se oferece nos Centros Integrados de Formação Profissional e 

nos Centros de Referência Nacional.   

A rede de escolas para a Educação Primária é formada por escolas públicas, escolas privadas 

subsidiadas e escolas privadas. As instituições públicas que oferecem Educação Infantil e 

Educação Primária se denominam Colégios de Educação Infantil e Primaria e as que oferecem 

unicamente a etapa da Educação Primaria se denominam Colégios de Educação Primaria. 

As escolas privadas subsidiadas e as escolas privadas geralmente estão habilitadas para 

educação básica e, geralmente, no ensino pós-obrigatório. Estas escolas podem adotar qualquer 

nome, desde que não apresentem nomes semelhantes aos das escolas públicas, para não induzir 

em erro.  

Em todo o Estado, se contabilizam 13.895 escolas que habilitam a Educação Primaria no ano 

letivo 2011/12, dos quais 10.406 são de certificação pública, 3.060 escolas privadas subsidiadas e 

429 escolas privadas. O número de escolas vária significativamente de uma Comunidade 

Autónoma para outra.  

As políticas educativas espanholas relativas a Educação Primaria desenvolvem-se 

prioritariamente no âmbito da cooperação territorial entre o MECD e as Administrações educativas 

autónomas, e centram-se em:  

 A consolidação de competências básicas e melhora do desempenho do estudante ao final 

da educação obrigatória.  

 Aumento da autonomia das escolas.  

 Racionalização da oferta educativa, simplificando o desenvolvimento curricular para 

assegurar um sólido conhecimento dos conteúdos e proporcionar uma visão interdisciplinar 

dos mesmos.  

 Avaliação individualizada a meio do ciclo a fim de verificar o grau de domínio de 

competências e habilidades em relação as competências linguísticas e matemáticas. 
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 Atenção personalizada aos estudantes, tomando as medidas ordinárias e extraordinárias 

mais apropriadas atendendo ao resultado da avaliação.  

 Desenvolver planos de reforço e apoio para promoção do sucesso educativo.  

 Aprofundamento do conhecimento para os alunos com maior capacidade e motivação para 

aprender. 

 Incentivo para aprendizagem de línguas estrangeiras 

 Integração das Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

1.3. A Administração e Gestão do Sistema Educativo Espanhol 

 

É necessário destacar a importância da descentralização que distribui competências entre todas 

as administrações educacionais:  

 A Administração Geral do Estado (Ministério da Educação, Cultura e Desporto); e 

 A Administração das Comunidades Autónomas (Conselhos e Departamentos de 

Educação). 

A Administração Educativa Central executa as diretrizes gerais do Governo em matéria de política 

de educação e regula os elementos ou aspetos básicos do sistema. As Administrações Educativas 

Autónomas elaboram normas estatais e tem competência executiva e administrativa de gestão do 

sistema educativo no seu próprio território. 

Além disso, as Escolas têm autonomia pedagógica, organizativa e de gestão dos recursos. Esta 

autonomia é acompanhada pela participação da comunidade educativa na organização, 

administração, funcionamento e avaliação das escolas. 

Com o objetivo de se adaptar ao modelo de Estado descentralizado estabelecido pela 

Constituição Espanhola de 1978, as competências em matéria de educação são compartilhadas 

entre a Administração Geral do Estado (Ministério da Educação, Cultura e Desporto) e as 

Comunidades Autónomas (Conselhos ou Departamentos de Educação). Nas cidades autónomas 

de Ceuta e Melila são assumidas pelo próprio Ministério da Educação, Cultura e Desporto 

(MECD).  

Na gestão da educação cooperam as Administrações locais, através dos Conselhos de Educação 

ou dos Institutos Municipais de Educação. As escolas também participam graças à autonomia 

pedagógica, através da elaboração de projetos educativos, a gestão económica dos recursos e a 

elaboração de normas de organização e funcionamento. 
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Funções dos órgãos de decisão em matéria de Educação em Espanha 

Órgão de Decisão Função 

 

Ministério da Educação, Cultura e 

Desporto (MECD) 

 Promulgar as normas básicas que concretizam o 
Direito constitucional à educação, através do 
estabelecimento da gestão global do Sistema 
Educativo.  

 Determinar os requisitos mínimos para os 
estabelecimentos de ensino. 

 Estabelecer a Programação Geral do Ensino, fixar 
os conhecimentos mínimos e regularizar os 
certificados académicos e profissionais válidos em 
todo o território nacional. 

 

Conselhos e Departamentos de 

Educação das Comunidades 

Autónomas 

 Assumir a regulação que decorre das normas 
estatais e dos elementos ou aspetos não básicos 
do Sistema Educativo. 

 Assumir as competências executivas e 
administrativas de gestão do Sistema Educativo no 
seu próprio território. 

Conselhos de Educação e Municípios 

 A Administração Geral do Estado e as 
Comunidades Autónomas delegam nos municípios 
o exercício de funções em aspetos que afetam 
diretamente os seus interesses. 

 

Centros Educativos 

 Possuem autonomia para elaborar, aprovar e 
executar um projeto educativo e um projeto de 
gestão, bem como as normas de organização e 
funcionamento da escola, dentro dos limites 
estabelecidos pelas normas estatais e autónomas. 

Fonte: Elaboración Eurydice España-REDIE (CNIIE, MECD) a partir da normativa vigente. 

 

Tanto a Constituição espanhola como a Lei Orgânica de Educação (LOE), de 2006 garantem a 

participação social na programação geral do Ensino. Além disso, as Administrações educativas 

promovem e arbitram a participação de todos os setores da comunidade educativa na 

organização, na gestão, e no funcionamento e avaliação das escolas. 

1.4. Financiamento partilhado da Educação 

 

Espanha tem um modelo descentralizado de gestão e administração do Sistema Educativo, de 

modo que as competências educativas são compartilhadas entre a Administração Geral do Estado 
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(Ministério da Educação, Cultura e Desporto - MECD) e as Comunidades Autónomas (Conselhos 

ou Departamentos de Educação). 

Do ponto de vista económico e financeiro, o sistema geral de financiamento das Comunidades 

Autónomas concentra-se num acordo multilateral entre estas e o Estado Espanhol que, pelo fato 

de existirem vários mecanismos, garante a solidariedade entre os territórios e um certo nível de 

gastos para a prestação de serviços públicos fundamentais, como a educação, em todo o país. As 

Comunidades Autónomas têm um elevado grau de autonomia de gestão, com capacidade para 

aprovar os seus próprios orçamentos anuais e para determinar os seus recursos. 

Para fins estatísticos, os gastos públicos em educação são realizados pelas diferentes 

Administrações públicas, independentemente de o seu destino ser escolas públicas ou privadas, 

uma vez que os recursos públicos não se destinam unicamente a escolas públicas, mas revertem 

também para as escolas privadas através de acordos ou bolsas de estudo e apoio para os 

estudantes em diferentes etapas educativas oferecidos por estas escolas. 

Os dados correspondentes ao ano 2011, mostram um gasto público em educação por parte do 

conjunto de Administrações de 50.829 milhões de euros (4,86% do Produto Interno Bruto-PIB). A 

maior parte desse gasto corresponde às Administrações Educativas, ou sejam, o Ministério da 

Educação, Cultura e Desporto - MECD (4,8%) e os Conselhos e Departamentos de Educação das 

Comunidades Autónomas (84,5%), enquanto o restante é fornecido por outras administrações. 

O financiamento privado, que vem exclusivamente de fundos privados, complementa o gasto 

público e destina-se a despesas como livros e material escolar, refeições, transporte ou atividades 

extraescolares, tanto em escolas públicas como em escolas privadas subsidiadas. Nas escolas 

privadas não subsidiadas, as famílias assumem os gastos de matrícula e do ensino em geral. 

Em 2011, o gasto das famílias em serviços educacionais – especificamente em pagamentos de 

serviços educativos, a escolas, faculdades e aulas particulares, sem incluir gastos com serviços 

complementares ou bens educativos- atingiu 9.206 milhões de euros, o que representou 0,88% do 

PIB. 

1.5. Avaliação da Qualidade 

 

A Lei Orgânica de Educação (LOE), de 2006, nos aspetos que permanecem em vigor, inclui como 

objetivo melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de formação, destacando-

se a avaliação e a inspeção educativa como fatores que favorecem a qualidade no ensino e 

regulam o seu funcionamento no âmbito do ensino não-universitário. 
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A inspeção educativa deve ser realizada em todos os elementos e aspetos do Sistema Educativo, 

a fim de garantir o cumprimento da lei, a garantia dos direitos e deveres de todos os que 

participam nos processos de ensino e aprendizagem, a melhoria do Sistema Educativo, e a 

qualidade e equidade do ensino. 

De acordo com a natureza descentralizada do Sistema Educativo espanhol, a inspeção educativa 

organiza-se em dois níveis:  

 A  Alta Inspeção, que tem a autoridade legal e o dever do Estado de inspecionar e 

homologar o Sistema Educativo a nível nacional. Está presente nas 17 Comunidades 

Autónomas e tem competências a nível estatal de supervisionar o ensino em geral, tanto 

não-universitários como universitários, assegurando o cumprimento das normas 

estabelecidas pelo Estado em todas as Comunidades Autónomas. 

 A Inspeção Educativa do Ensino Não Universitário, que organiza, regula e exerce as 

Administrações educativas das Comunidades Autónomas nas suas respetivas regiões 

A LOE também regula a avaliação do Sistema Educativo e estabelece procedimentos para a 

avaliação em cada um dos diferentes âmbitos e elementos, comprometendo as autoridades 

correspondentes e aos diferentes agentes a prestar contas da situação atual, assim como de sua 

evolução. 

De acordo com a natureza descentralizada do Sistema educativo espanhol, a avaliação educativa 

nos níveis não universitários está organizada em três níveis:  

 A responsabilidade da avaliação geral do Sistema Educativo é da responsabilidade do 

Estado, que atua em colaboração com as Comunidades Autónomas. 

 As Comunidades Autónomas são, por sua vez, as encarregadas de desenvolver a 

avaliação do Sistema Educativo e das escolas no seu respetivo território. 

 As Escolas desenvolvem mecanismos para avaliação interna com o apoio das 

Administrações educativas. 

Ações para a Avaliação do Sistema Educativo  

Ensinos Atuações para Avaliação 

 

Educação Infantil, Primária, 

Secundária e Educação superior 

Avaliação do Sistema Educativo 

Avaliação das Escolas (externa e interna) 

Avaliação da função docente  
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não universitária Avaliação da função diretiva 

 

Ensino Universitário                      

Avaliação do ensino 

Avaliação das instituições  

Avaliação dos professores 

Fonte: Elaboración Eurydice España - REDIE (CNIIE, MECD) 

 

A LOE deu um lugar importante às avaliações externas, e prevê a implementação de avaliações 

gerais de diagnóstico, a fim de obter dados de estudantes e escolas das diferentes Comunidades 

Autónomas e o conjunto do Estado espanhol.  

Tomando como referência o programa PISA, estas avaliações centraram-se nas competências 

básicas do currículo, e realizaram-se no ensino primário (finalizando o segundo ciclo) e na ESO 

(no final do segundo ano). Estas avaliações apresentam um caráter formativo e interno. 

Em qualquer dos casos, a norma estabelecida contempla dois tipos de processos, um com carater 

de amostragem, ou seja, a partir da aplicação de diagnóstico a escolas selecionadas; e outras 

destinadas a todas as escolas. É estabelecida uma finalidade relacionada com a melhoria e 

inovação educativa, definindo as avaliações como formativas e orientadoras para as escolas e 

informativas para as famílias e para a comunidade educativa. Por outro lado, a Lei insiste na 

necessidade de promover processos de autoavaliação institucional. 

Além dessas avaliações diagnósticas, de caráter prescritivo em todo o território espanhol, há 

comunidades que contam com outras avaliações com finalidades e características diferentes, 

tanto das aprendizagens como institucionais. 

Os sistemas de avaliação da qualidade da educação transformaram-se num dispositivo chave 

para os governos interessados em processos de melhoria educativa. Em Espanha estas políticas 

vêm sendo incorporadas de forma sistemática a nível estatal e autonómico.
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2. Metas / Indicadores de Desempenho  

 

2.1. Educação Infantil 

A Lei Orgânica da Educação (LOE), de 2006, estabelece a Educação Infantil como a primeira fase 

do Sistema educativo espanhol, com identidade própria e de caracter voluntário. Se organiza em 

dois ciclos compostos por três anos escolares cada um: o primeiro compreende até os 3 anos e o 

segundo desde os 3 aos 6 anos. 

A finalidade da Educação Infantil é contribuir para o desenvolvimento físico, afetivo, social e 

intelectual, das crianças, em estreita cooperação com as famílias. Nos dois ciclos desta etapa se 

há-de atender progressivamente ao desenvolvimento afetivo, ao movimento e aos hábitos de 

controlo corporal, às manifestações de comunicação e de linguagem, aos critérios básicos de 

convivência e relação social, bem como à descoberta das características físicas e sociais do meio. 

Está previsto que as crianças desenvolvam uma imagem positiva e equilibrada de si mesmos e 

adquiram autonomia pessoal. 

Em conformidade com a LOE e o Real Decreto que estabelece os ensinos mínimos do segundo 

ciclo da Educação Infantil, os objetivos gerais desta 2ª etapa educativa são as seguintes: 

 Conhecer seu próprio corpo e dos outros, suas possibilidades de ação e aprender a 

respeitar as diferenças.  

 Observar e explorar o ambiente familiar, natural e social.  

 Adquirir progressivamente autonomia em suas atividades habituais. 

 Desenvolver suas capacidades afetivas. 

 Interagir com os outros e progressivamente adquirir orientações básicas de convivência e 

relação social, bem como exercitar-se na resolução pacífica de conflitos. 

 Desenvolvimento de habilidades de comunicação em idiomas diferentes e formas de 

expressão.  

 Iniciar-se nas habilidades lógico-matemática, na leitura-escrita e no movimento, o gesto e o 

ritmo. 

No exercício das suas competências em matéria de educação, as Comunidades Autónomas 

completam a formulação destes objetivos gerais. 
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2.2. Educação Primária 

 

A lei Orgânica da Educação (LOE), de 2006, estabelece a Educação Primária como uma etapa 

educativa estruturada em três ciclos de dois anos letivos cada um, que normalmente frequentam 

desde os 6 aos 12 anos. 

O Ministério da Educação, Cultura e Desporto (MECD) é o responsável por definir o ensino 

mínimo da etapa especificando os objetivos, os conteúdos e critérios comuns de avaliação para 

todo o Estado. As Administrações educativas completam estes aspetos em seus respetivos 

âmbitos de gestão. 

Juntamente com a Educação Secundária Obrigatória (ESO) é estabelecido o Ensino Básico, 

obrigatório e gratuito no Sistema educativo espanhol. As etapas são direcionadas para garantir o 

desenvolvimento de competências básicas: competências que um jovem deve ter desenvolvido ao 

final da escolaridade obrigatória para alcançar sua realização pessoal, exercer uma cidadania 

ativa, integrar-se na vida adulta de maneira satisfatória e ser capaz de desenvolver uma 

aprendizagem permanente ao longo da vida. Desta forma, ressaltam-se as aprendizagens que 

são consideradas essenciais, desde uma abordagem integradora e orientada à aplicação dos 

saberes adquiridos. No âmbito da proposta realizada pela União Europeia, o MECD identificou oito 

competências básicas: 

1. Competência em comunicação linguística. 

2. Competência matemática. 

3. Competência do conhecimento e a interação com o mundo físico. 

4. Tratamento da informação e competência digital. 

5. Competência social e cidadania. 

6. Competência cultural e artística. 

7. Competência para aprender a aprender. 

8. Autonomia e iniciativa pessoal. 

Não existe uma relação unívoca entre o ensino de determinadas áreas ou disciplinas e o 

desenvolvimento de certas competências; cada uma delas contribui para o desenvolvimento das 

diferentes competências e, por sua vez, cada uma das competências básicas é alcançada como 

resultado de trabalho em várias áreas ou disciplinas. 
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O objetivo da Educação Primária é proporcionar a todas as crianças uma educação que permita 

garantir o seu desenvolvimento pessoal e seu próprio bem-estar, adquirir habilidades culturais 

básicas relacionados à expressão e compreensão oral, a leitura, a escrita e o cálculo, assim 

como, desenvolver habilidades sociais, hábitos de trabalho e estudo o sentido artístico, a 

criatividade e a afetividade.  

Desta forma, a Educação Primaria promove o desenvolvimento pessoal dos estudantes e a 

aquisição de aprendizagens instrumentais básicas que, por sua vez, permitem outras 

aprendizagens de maior complexidade. 

A LOE e o Real Decreto estabelecem o ensino mínimo na Educação Primaria formula os objetivos 

gerais desta etapa educativa: 

 Conhecer e apreciar os valores e normas de convivência, aprender e trabalhar de acordo 

com elas, preparar-se para o exercício ativo da cidadania e respeitar os direitos humanos e 

o pluralismo próprio de uma sociedade democrática. 

 Desenvolver hábitos de trabalho individual e de equipa, esforço e responsabilidade nos 

estudos, assim como atitudes de confiança em si mesmo, sentido crítico, iniciativa pessoal, 

curiosidade, interesse e criatividade na aprendizagem.  

 Adquirir habilidades para a prevenção e a resolução pacífica de conflitos, que lhes 

permitam desenvolver-se com autonomia no âmbito familiar e doméstico, assim como nos 

grupos sociais com os que se relacionam. 

 Conhecer, compreender e respeitar as diferentes culturas e diferenças entre as pessoas, a 

igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres e a não discriminação das 

pessoas com deficiência. 

 Conhecer e utilizar de maneira apropriada a língua castelhana e, se houver, a língua 

própria da Comunidade Autónoma e desenvolver hábitos de leitura.  

 Adquirir, pelo menos um língua estrangeira, a competência comunicativa básica que 

permita expressar e compreender mensagens simples e desenvolver-se em situações 

quotidianas. 

 Desenvolver competências básicas em matemáticas e iniciativa na resolução de 

problemas que exigem operações elementares de cálculo, geometria e estatística, bem 

como ser capaz de aplicar a situações na vida quotidiana. 

 Conhecer e apreciar o ambiente natural, social e cultural, bem como as possibilidades de 

ação e cuidado.  
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 Iniciar no uso, para a aprendizagem, das tecnologias de informação e comunicação 

desenvolvendo um espírito crítico para as mensagens que recebem e produzem. 

 Utilizar diferentes representações e expressões artísticas e iniciar a construção de 

expressões visuais. 

 Valorizar a higiene e a saúde, aceitar o próprio corpo e o dos outros, respeitar as 

diferenças e utilizar a educação física e o desporto como meio para favorecer o 

desenvolvimento pessoal e social.  

 Conhecer e apreciar os animais mais próximos do ser humano e adotar formas de 

comportamento que favoreçam seus cuidados.  

 Desenvolver competências emocionais em todas as áreas da personalidade e nas 

relações com os outros, assim como uma atitude contrária a violência, aos preconceitos de 

qualquer espécie e os estereótipos  

 Promover a educação para a segurança rodoviária e atitudes respeitosas que afetam a 

prevenção de acidentes de trânsito. 

No exercício das suas competências em matéria educativa, as Comunidades Autónomas 

completam a formulação destes objetivos gerais. 
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3. Internacionalização e Equalização 

 

Segundo a Lei Orgânica para a Melhoria da Qualidade Educativa (LOMCE), o Sistema Estatal de 

Indicadores de Educação "contribuirá al conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma 

de decisiones de las instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educación". 

Portanto, o objetivo do Sistema é proporcionar informação relevante sobre o sistema educativo às 

administrações educativas, aos órgãos de participação institucional, aos agentes implicados no 

processo educativo (famílias, alunos, professorado e outros profissionais e entidades), assim 

como aos cidadãos em geral, tratando de avaliar o grau de eficácia e de eficiência do sistema e de 

orientar a tomada de decisões.  

Desde o ano 2000 que o Sistema Estatal de Indicadores de Educação (SEIE) vem também 

publicando, contando com dez edições (2000, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 

2014), oferecendo as principais estatísticas educativas tanto a nível nacional como desagregadas 

por comunidades autónomas, graças ao apoio técnico prestado pelas Administrações de 

Educação das Comunidades Autónomas através de suas unidades e avaliação estatística, 

apresentando também dados internacionais que permitem situar a Espanha no quadro da OCDE e 

da União Europeia, especialmente com os indicadores relacionados com a Estratégia 2020.  

A sua elaboração realiza-se a partir do Instituto Nacional de Avaliação Educativa e da Subdireção 

Geral de Estatística e Estudos. No SEIE a informação divide-se em três blocos principais de 

indicadores: em primeiro lugar os relacionados com a Escolarização e o Ambiente Educativo, em 

segundo aqueles que facilitam informação sobre o Financiamento da Educação e, por último, o 

bloco relacionado com os Resultados Educativos 

A necessidade de atualização contínua de todo o sistema de indicadores e sua apresentação 

sintética, levou a mudanças ao longo do tempo, a adição de novos indicadores e melhoria ou 

supressão de outros.  

Os 17 indicadores da edição de 2014, correspondendo aos níveis nacional, regional e 

internacional, são agrupados nessas mesmas seções. Por sua vez, e de forma a ampliar e 

aprofundar na análise, muitos desses indicadores foram divididos em sub-indicadores.  

A aprovação e implementação da Lei Orgânica de Educação (LOE),de 2006 é um indicador claro 

do compromisso do Sistema Educativo espanhol com a dimensão europeia e internacional da 

educação. 
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A necessidade de cumprir os objetivos educacionais propostos pela União Europeia para os 

sistemas de educação e formação dos Estados-Membros é um dos princípios que inspiraram a Lei 

Orgânica de Educação (LOE, 2006), conforme estabelecido no seu preâmbulo. Para cumprir este 

objetivo, a lei assume o desafio de abrir o Sistema Educativo espanhol para o mundo. Isto pode 

ser observado na dimensão internacional presente nas competências básicas e nas disciplinas 

curriculares dos diferentes tipos de ensino não universitário. 

Em relação a cooperação internacional no domínio da educação, a participação da Espanha na 

União Europeia, bem como os fortes laços históricos e culturais com a América Latina, 

determinam um profundo envolvimento da Espanha em programas europeus e ibero-

americanos. Além disso, como país membro da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e da Organização para a Cooperação Económica e 

Desenvolvimento (OCDE), a Espanha também participa em iniciativas e projetos educacionais 

promovidas por ambos os organismos internacionais.  

As redes de informação – como a Rede Espanhola de Informação sobre Educação (Eurydice 

España-REDIE) - são mecanismos estratégicos para melhorar o conhecimento e a compreensão 

dos sistemas educativos. Através da coleta, análise, intercambio e a difusão de informações 

fiáveis e comparáveis acerca de si mesmos e de temas de interesse comum, são úteis para a 

formulação de políticas educativas, tomada de decisões e monitorização dos objetivos em 

educação.  

Na União Europeia, Eurydice, a Rede Europeia de Informação sobre Educação, promove a 

cooperação europeia em matéria de educação. Espanha é um membro ativo da Rede Europeia 

desde 1987. Em 2010, foi criada a Rede Espanhola de Informação sobre Educação (Eurydice 

España-REDIE) com base na experiência europeia. Constitui-se como um mecanismo de 

cooperação territorial ao serviço das Administrações Educativas do Estado, apoia a tomada de 

decisões nas Comunidades Autónomas, a nível nacional e europeu além de contribuir para a 

melhoria da qualidade educativa. Assim, a contribuição espanhola à rede Eurydice está a cargo da 

Eurydice España-REDIE, que também serve como um canal para atender outros compromissos 

internacionais de informação sobre o sistema educativo espanhol.  

A REDIE, como rede institucional ao serviço das Administrações educativas do Estado, 

constituída pelo ponto de coordenação estatal localizado na Área de Estudos e Pesquisas do 

Centro Nacional de Inovação e Investigação Educativa (CNIIE) do Ministério da Educação, Cultura 

e Desporto, e os pontos de contato Autónomos dependentes dos diferentes Conselhos e 

Departamentos de Educação, favorece a cooperação territorial, através da recolha, análise, 

intercambio e difusão de informações confiáveis e comparáveis sobre o Sistema Educativo 
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espanhol, de interesse comum. Desta forma apoia a projeção de políticas educativas e a tomada 

de decisões a nível nacional, autónomo e europeu e o prosseguimento dos objetivos em 

Educação. Como objetivo programático e operacional pretende "assegurar uma oferta adequada 

de dados estatísticos, análises comparáveis que sirvam de base à elaboração de políticas de 

aprendizagem permanente, assim como monitorar o grau de avanço dos objetivos e metas da 

educação. As ações realizadas pela Eurydice España-REDIE visam:  

 Contribuir para os objetivos da Eurydice, a Rede Europeia de Informação sobre Educação.  

 Elaborar estudos descritivos e/ou comparados  

 Fornecer uma visão geral sobre o Estado e as Comunidades Autónomas sobre educação. 

Participar em fóruns internacionais.  

 Trocar informações entre os responsáveis pela Administrações educativas   

 Trocar as boas práticas na educação.  

 Contribuir para a transparência do sistema educativo.  

 Apoiar a tomada de decisões políticas 

.
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BÉLGICA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Reino da Bélgica, situado entre a França, o Luxemburgo, a Alemanha e a Holanda, conta com 

mais de 11 milhões de habitantes e é membro fundador da UE e hospeda sua sede, na sua 

capital, Bruxelas, por isso mesmo também conhecida como a capital da Europa, uma vez que 

abriga muitas instituições da União Europeia.  

A Bélgica é uma monarquia constitucional, popular e uma democracia parlamentar. É um Estado 

federal complexo, agrupando, por questões económicas, três regiões - Valónia, Bruxelas e a 

Região Flamenga – e, por questões culturais, incluindo as de educação e ensino, três 

Comunidades - a Comunidade Francesa, a Comunidade Flamenga e a Comunidade de língua 

alemã, em quatro áreas linguísticas.  

 

     

Mapa indicando as comunidades, regiões e províncias da Bélgica. As Províncias são marcadas pela fina linha negra. 

 

  Língua holandesa    Língua francesa 

  Língua alemã    Bilíngue 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades,_regi%C3%B5es_e_%C3%A1reas_lingu%C3%ADsticas_da_B%C3%A9lgica#Comunidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades,_regi%C3%B5es_e_%C3%A1reas_lingu%C3%ADsticas_da_B%C3%A9lgica#Regi.C3.B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_da_B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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Ocupando a fronteira cultural entre a Europa germânica e a Europa latina, os flamengos são 

falantes do holandês, os valões, falam francês, e um pequeno grupo de pessoas fala a língua 

alemã.  

As duas maiores regiões da Bélgica são a região de língua holandesa de Flandres, no norte, com 

59% da população e a região francófona da Valónia, no sul, habitada por 31% dos belgas. 

A Região de Bruxelas, oficialmente bilíngue, é um enclave de maioria francófona na Região 

flamenga e tem 10% da população. Uma pequena comunidade de língua alemã vive no leste da 

Valónia. A diversidade linguística da Bélgica e as diferenças políticas e culturais refletem-se 

no complexo sistema de governo do país 

A Bélgica é um paradigma na oferta cultural e educativa, de que dispõe e subsidia, entre teatros, 

bibliotecas e inúmeros eventos artísticos e culturais de todos os tipos. A Biblioteca Real de 

Bruxelas é a primeira no país em qualidade e quantidade de volumes (dois milhões). A Discoteca 

Nacional tem 40.000 registos, apesar de sua fundação recente (1953). O Museu do Cinema, em 

que três filmes são exibidos diariamente, é o quarto no mundo, depois de Nova York, Londres e 

Paris. Finalmente, de acordo com estatísticas da UNESCO, "os belgas podem estar entre os 

principais leitores de jornais." Pode-se dizer que neste país, encruzilhada de povos e culturas, 

várias tendências educacionais que partiram das suas salas de aula deixaram a sua marca na 

história da pedagogia, de Fröbel a Montessori ou Decroly. Em Bruxelas, todo o tipo de instrução 

está disponível.  

Desde que alcançou a independência em 1830, a liberdade de ensino foi estabelecida como um 

direito fundamental na Bélgica. A educação desempenha um papel vital em uma sociedade 

altamente industrializada, visando elevar o nível de educação da população.  

 

1. Sistema Educativo Belga 

 

 

Segundo dados da UNESCO, o governo investe mais de 20% do seu orçamento para a 

educação nacional, desde os anos 60 do seculo XX, desenvolvendo larga e democraticamente o 

setor. As barreiras financeiras para ir à escola foram removidas. Ensino primário e secundário 

tornou-se gratuito, e um extenso sistema de subsídios sociais e bolsas de estudo foi 

estabelecido. Hoje, o percentual de crianças que frequentam a escola na Bélgica é um dos mais 

elevados da Europa. 

A Bélgica, inscrevendo na sua Constituição a garantia de liberdade de Educação é, 

possivelmente, um dos países mais ricos em escolas, do ensino primário ao ensino superior. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_germ%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flamengo_(povo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_neerlandesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B5es_(povo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_holandesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flandres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francofonia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enclave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_flamenga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_flamenga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades,_regi%C3%B5es_e_%C3%A1reas_lingu%C3%ADsticas_da_B%C3%A9lgica
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A educação na Bélgica é obrigatória entre os seis e os dezoito anos de idade. O Sistema 

educativo conta com duas redes principais de aprendizagem completas, uma controlada 

diretamente pelo Estado e outra que depende do setor privado, esta muitas vezes confessional. 

Ambas as redes, publica e privada, disputaram os termos do seu financiamento por longo período. 

Por acordo entre os três principais partidos políticos (católico, liberal e socialista), tanto a 

organização como o financiamento de ambas se tornaram idênticos e partilhado com o erário 

público. Desde então, a escolaridade tornou-se gratuita e obrigatória, dos seis aos quinze anos e 

posteriormente aos dezoito, com uma duração de 12 anos de escolaridade obrigatória. Antes 

disso, as crianças podem frequentar o berçário/jardim-de-infância. A educação primária faz-se ao 

longo de seis anos, assim como o ensino secundário que compreende três níveis e começa com a 

idade de 12 anos. Cada nível abrange dois anos letivos. O primeiro ano do primeiro nível é igual 

para cada aluno, a partir do segundo ano, as opções aumentam.  

No sistema educativo Belga a mais-valia é um serviço público de ensino aberto a todos, 

acompanhado por um Estado descentralizador mas que atua como garantia da qualidade e 

equidade entre interesses divergentes, racionalizando os seus recursos no apoio às escolas com 

mais dificuldades.  

Dispõe de mais de 14 mil escolas primárias e jardins-de-infância, cerca de 1.300 escolas 

secundárias, 1.600 escolas técnicas e profissionais e quatro universidades (Gent e Liège 

organizadas pelo Estado, e Leuven e Bruxelas, pela iniciativa privada). Mais de 150 escolas 

oferecem seções em que médicos, psicólogos e assistentes sociais ajudam os alunos na sua 

orientação vocacional. 

A Educação na Bélgica é regulada, em sua maior parte, e financiada por cada uma das três 

comunidades (flamenga, francesa e alemã). A reforma nacional de 1981 transferiu assuntos do 

nível nacional para o nível das comunidades e, em 1988, foi transferida a maior parte das 

questões educacionais. Atualmente, o governo nacional possui um papel direto diminuto (decide a 

idade e o nº de anos de escolaridade obrigatória, os requisitos mínimos para a emissão de 

diplomas, a regularização de aposentadoria para os empregados no sistema educacional) e, 

indiretamente, financia as comunidades. Estas possuem um sistema unificado de escolas com 

poucas diferenças entre uma comunidade e outra. 

 As escolas dividem-se em três grupos:   

1. Escolas pertencentes às comunidades;  

2. Escolas públicas subsidiadas e organizadas por províncias e municipalidades; 
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3. Escolas privadas subsidiadas, em sua maioria organizadas de acordo com afiliação 

confessional (igreja católica). 

Estas últimas são o maior grupo, tanto em número de escolas como em número de estudantes. 

A Educação privada doméstica é permitida, e essa tem crescido lentamente como opção.  

Os três Ministérios da Educação são pertença respetivamente do governo flamengo, do governo 

da comunidade francesa e do governo da comunidade germanófila. As escolas do serviço público 

de ensino são gratuitas. Por uma questão de eficiência e controlo, o Estado transfere diretamente 

para a escola o respetivo pagamento, de acordo com o custo por aluno previamente estabelecido. 

A região de Bruxelas, sendo bilingue (Francês-Holandês), possui escolas da comunidade francesa 

e flamenga. As municipalidades geralmente possuem escolas de duas comunidades linguísticas 

(Holandês-Francês ou Alemão-Francês). 

 

1.1. Estrutura e Organização 

 

 

 

Fonte: Eurydice 

 

Os diferentes patamares educativos são os mesmos em todas as comunidades: 

 A Educação Básica consistindo em: 

o Pré-escola: 0-6 anos 

o Educação primária: 6-12 anos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_prim%C3%A1ria
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 A Educação secundária  

 A Educação superior  

 A Universidade  

 O Politécnico ou Universidade Profissional  

A frequência dos estabelecimentos de pré-escola (kleuteronderwijs/enseignement 

maternel/Kindergarten) é gratuita para todas as crianças com idade a partir de dois anos e seis 

meses. Mais de 85% das crianças de três a seis anos frequentam instituição pré-escolar. 

O objetivo da pré-escola é desenvolver, de um modo lúdico, as habilidades cognitivas da criança, 

sua capacidade de se expressar e comunicar, sua criatividade e independência.  

Pré-escola e Educação primária geralmente compartilham prédios e outras instalações. Algumas 

escolas oferecem educação pré-primária especial para crianças com deficiência ou outras 

necessidades educativas especiais. 

As escolas de educação pré-escolar são na sua maioria privadas e muito diversificadas na sua 

organização. Deve ser enfatizado que o jardim-de-infância oficial não o é, no sentido estrito, mas 

sim uma creche que garante a transição entre o sistema familiar e a própria escola. "É a escola 

em que a criança se desenvolve em ambiente feliz e seguro de aprendizagem em um ambiente 

limpo, realizando suas atividades, sob a direção de um educador preparado" (Ministère de 

L’Éducation Nationale et de la Cultura, L'Enseignement Gardien, Bruxelas).  

A escola primária (Lager onderwijs/ Enseignement primaire/Grundschule) inicia-se na faixa etária 

dos seis anos e o currículo é geralmente o mesmo em todas as escolas. A educação primária é 

gratuita e a idade é o único requisito para entrada. 

A educação primária encontra-se dividida em três ciclos  

 Primeiro ciclo (ano 1 e 2) 

 Segundo ciclo (ano 3 e 4) 

 Terceiro ciclo (ano 5 e 6) 

O curriculum das escolas primárias concentra-se na leitura, escrita e matemática básica, mas 

também atinge um conjunto amplo de outras disciplinas (biologia, música, religião, história, etc.). 

As Escolas primárias flamengas em Bruxelas e algumas municipalidades próximas das fronteiras 

linguísticas oferecem aulas de francês a partir do primeiro ou segundo ano. Algumas escolas 

flamengas oferecem francês no terceiro ciclo, algumas destas também oferecem aulas de francês 

opcional no segundo ciclo. Assim, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_secund%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polit%C3%A9cnico
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 Escolas primárias na comunidade francesa ensinam uma língua estrangeira, geralmente 

holandês ou inglês, dependendo da escola.  

 Escolas primárias da comunidade alemã ensinam francês. 

Algumas escolas oferecem educação primária especial para crianças com deficiência ou outras 

necessidades especiais. Há também algumas escolas privadas criadas para servir várias 

comunidades internacionais na Bélgica, principalmente em torno das grandes cidades. 

 

1.2. Comunidade Flamenga (Flemish Community) 

 

Na Comunidade flamenga, o Departamento de Educação e Formação cuida da preparação das 

políticas educativas, com quatro agências autónomas internas responsáveis pela implementação 

das mesmas: a Agência para o Ensino Superior; Educação de Adultos e Estudo (AHOVOS); 

Agência de Infraestrutura em Educação (AgION); Agência para a Garantia da Qualidade no 

Ensino e Formação; Agência de Serviços Educacionais (AgODi)). Juntas, formam o  Ministério 

Flamengo da Educação e Formação. 

O Conselho de Educação Flamengo  (VLOR) é o órgão de consultoria estratégica para o domínio 

da política de Educação e Formação. A Agência da Criança e da Família orienta os cuidados e a 

educação formal da criança, incluindo a pré-escola, bem como cuidados de out-of-school até a 

idade de 12 anos.  

A Educação Básica, principalmente a partir da idade de dois anos e meio, engloba o jardim-de-

infância e o Ensino Primário, terminando aos doze anos.  

Em tempo integral, a escolaridade obrigatória dura até a idade de 16 anos, mas após a conclusão 

da primeira fase do ensino secundário aos 15 anos, a tempo parcial, a escolaridade obrigatória 

pode ser iniciada através do sistema de formação em alternância, o que representa, no entanto, 

um compromisso de tempo integral.  

O ensino superior inclui a formação inicial de professores, a educação profissional de nível 

superior (HBO5, grau de associado) e cursos organizados por faculdades e universidades. A 

formação permanente é muito diversificada, incluindo a Educação de Adultos (AE) e a Educação 

Artística a tempo parcial (PAE), bem como a Formação Profissional (VDAB), Treinamento 

Empresarial (SYNTRA Flandres), a Formação Agrícola e Trabalho sociocultural (não-formal) de 

Adultos (Scaw). 
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1.3. Comunidade Francesa  

 

No sistema belga, a comunidade francesa é responsável pela educação em Bruxelas. A Educação 

é organizada pela Comunidade Francesa ou subsidiada por ela (educação pública subvencionada 

e educação independente confessional ou não confessional subvencionada). As autoridades, 

desfrutam de ampla autonomia, em particular no que diz respeito aos métodos de ensino e 

avaliação. 

A Educação pré-escolar facultativa (creches) é frequentada por praticamente todas as crianças;  A 

escolaridade obrigatória processa-se a partir da idade de 6 a 15/16 anos (em tempo integral) ou 

18 anos (tempo parcial).  

Dando continuidade ao trabalho de educação primária, a primeira fase do ensino secundário tem 

como objetivo construir e desenvolver conhecimentos básicos e habilidades em todos os 

estudantes. Os alunos com necessidades educativas especiais dispõem de educação 

especializada, mas várias medidas foram tomadas recentemente para ajudar a garantir a 

integração de algumas destas crianças no ensino regular. 

Organização em Ciclos 

Ciclo Idade 

Berçário de 2,5 a 6 anos (não obrigatória) 

Primária de 6 a 12 anos 

Secundária de 12 a 18 anos 

Superior acima de 18 anos (não obrigatório) 

 

1.4. Comunidade Alemã  

 

A área da Comunidade alemã pertenceu à Prússia e ao Reich alemão, de 1815 (Congresso de 

Viena) a 1919 (Tratado de Versalhes), integrando a Bélgica de 1919 a 1940. Em seguida, foi 

anexada pelo Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial, regressando à Bélgica em 

1944-45.  

O governo da comunidade de língua alemã pode implementar políticas de forma independente - 

como na educação, por exemplo -, mas para as áreas que têm a ver com a administração e 

gestão do território depende da região da Valónia.  
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Há aspetos importantes, que a distinguem das outras duas Comunidades na Bélgica, e que 

contribuem para a melhor compreensão da situação na Comunidade de língua alemã (GC): A 

língua oficial de educação e administração desde 1963, é o alemão. Mas a Bélgica, foi em 

grande parte administrada no passado (e ainda hoje) em holandês e francês. Assim, ambos os 

idiomas nacionais - especialmente do vizinho imediato da Comunidade, o Francês - 

desempenham um papel importante no sistema de ensino do GC.  

Todas as instituições de ensino da comunidade alemã são organizadas e financiadas pela 

Comunidade (UGT, sistema de educação / comunidade "Gemeinschaftsunterrichtswesen") ou 

são por ela subsidiados (OSUW, "Offizielles subventioniertes Unterrichtswesen" / sistema 

oficialmente subsidiado a educação e FSUW, "Freies subventioniertes Unterrichtswesen "/ 

sistema de ensino livre subsidiado). 

A responsabilidade de uma escola repousa sobre a pessoa física ou a pessoa jurídica do órgão 

de direção da escola.  

A maioria das crianças vão para o "jardim-de-infância" aos três anos de idade em diante, mas a 

frequência escolar obrigatória inicia-se apenas com seis anos de idade, com a entrada na escola 

primária. Normalmente, cada estudante passa por três anos de "jardim-de-infância", seis anos de 

ensino primário e seis anos do ensino secundário.  

O ensino secundário oferece três tipos de educação: educação geral, ensino técnico e educação 

profissional. 

Há pouca diversidade de oferta no ensino superior na Comunidade de língua alemã. Os alunos 

são ali formados para se tornarem professores de "jardim de infância" ou na escola primária, 

enfermeiros ou contabilistas. Para outros cursos de estudos, os estudantes têm que ir para as 

universidades no interior da Bélgica ou no estrangeiro. 

A comunidade de língua alemã oferece ainda formação e ações de educação de adultos. 

 

1.5. Avaliação e Controlo de Qualidade 

Na Bélgica, o princípio da liberdade de ensino implica que as escolas e as suas instituições são os 

principais responsáveis pelo ensino e qualidade da educação que ministram. Uma avaliação 

interna é, portanto, essencial e tornou-se obrigatória no decreto de fundação de escolas regulares. 

Uma avaliação externa também é muito importante, porque a sociedade tem o direito de saber se 

os recursos financeiros importantes, que foram investidos no sistema de ensino, estão sendo 
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aplicados para os fins específico e para garantir os mais altos níveis de cuidados e educação dos 

estudantes e/ou os requisitos em matéria de educação de adultos.  

Reconhecendo a sua grande importância no esforço de garantir e assegurar a qualidade do 

trabalho académico e do sistema de ensino, estes dois instrumentos de avaliação tornaram-se 

obrigatórios, pelo chamado Decreto de Fundação, de 31 de Agosto de 1998, no seu Capítulo VII 

(Avaliação e supervisão da escola). 

 

1.5.1.  Avaliação Interna 

Em toda a Bélgica, as escolas gozam de ampla autonomia e são livres para criar o seu projeto 

educativo, incluindo a organização curricular de um curriculum com parte comum mínima, 

contratualizadas metas e objetivos que são estabelecidos de acordo com o tipo e grau de ensino e 

a população que servem. São também responsáveis pela avaliação de alunos e professores.  

Os objetivos da avaliação interna são: 

1. Verificar se e em que medida as estruturas escolares, métodos e resultados do trabalho 

académico estão em conformidade com o objetivo do projeto da escola. 

2. Oferecer uma base científica para o desenvolvimento futuro do trabalho na escola. 

A organização da avaliação interna da escola é da responsabilidade do Conselho Pedagógico. Ela 

é ocorre pelo menos a cada três anos, e pode ser conduzida por sujeitos individuais académicos, 

que são determinados pelo Conselho Pedagógico, ou pela autoridade escolar. As opiniões dos 

representantes dos pais e dos alunos são solicitados durante a avaliação interna (Art.º 69). Ao 

governo cabe verificar a ocorrência da avaliação.  

Uma vez que o serviço público de ensino é maioritariamente prestado por escolas privadas (cerca 

de 60% do total), a certificação e a avaliação das escolas são eixos estruturantes do sistema, 

contribuindo de forma decisiva para a elevada qualidade educativa e o bom desempenho dos 

alunos (a Bélgica ocupa um lugar de destaque nos testes PISA; cerca de 83% dos jovens 

frequentam o ensino secundário e 42% da população tem formação superior), e a sua participação 

nesse serviço público depende da certificação obtida em consequência da avaliação feita. 

Com o aumento da emigração, as escolas Belgas, em especial de Flandres, começaram a 

experimentar problemas de integração social, que se refletiram nos resultados internacionais, que 

apontam um crescente gap social, com as escolas que recebem maior população emigrante a 

apresentar os piores resultados. Daí que, em 2009, ao mesmo tempo que decretou como objetivo 

nacional uma melhoria de qualidade para todas as escolas, o Governo Belga determinou que na 
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sua atividade as equipas de inspetores privilegiassem o auxílio a estas escolas com piores 

resultados.  

Paralelamente, o Governo apostou num sistema de autoavaliação, assumindo que as  “escolas 

são as principais responsáveis pela qualidade educativa e monitorização da sua atividade” 

(Decree on Quality of Education, 2009). 

Em complemento do sistema de autoavaliação, de cuja implementação depende o financiamento 

público, foram estimuladas outras iniciativas, designadamente parcerias entre escolas, partilha de 

sistemas de dados internos, maior prestação de informação aos pais e desenvolvimento de 

sistemas de controlo de qualidade. 

Dado o pioneirismo desta política de autoavaliação, a comunidade de Flandres pediu, em 2009, à 

equipa da OCDE que procedesse à avaliação do sistema procedendo à aferição da capacidade 

das escolas de Flandres para assumirem esta responsabilidade. 

 

1.5.2. Avaliação Externa 

Cabe ao governo das regiões designar uma instituição responsável pela avaliação externa das 

escolas (Artº 70), cujos objetivos são: 

1. Verificar se e em que medida as escolas cumprem a ordem social determinada no decreto; 

2. Munir o governo, a autoridade escolar e o Departamento de Educação do Ministério da 

Comunidade respetiva com um relatório completo sobre os pontos fortes e fracos da 

instituição, com base nos relatórios de cada escola, a cada três anos. 

Os avaliadores externos produzem o relatório da avaliação com base num sistema de garantia de 

qualidade reconhecido internacionalmente.  

Caso a avaliação externa mostre que a qualidade das atividades de ensino em uma escola é 

insuficiente, os avaliadores externos determinam um período de tempo em que a escola afetada 

pode apresentar um plano detalhado de como corrigir essas insuficiências. No âmbito de uma 

ordem cronológica determinada pós-avaliação, os avaliadores externos verificarão a eficácia 

dessas medidas.  

Posteriormente, os avaliadores externos produzirão novo relatório com os resultados do pós-

avaliação, a ser apresentado ao governo, à autoridade educativa e à escola avaliada, sendo os 

dados confidenciais. 

Na comunidade de língua alemã, cada escola é externamente avaliada uma vez a cada cinco 

anos. Uma vez que a Inspeção Escolar e o Conselho Consultivo do Ministério desta comunidade 
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desempenham um papel importante na avaliação das escolas e do sistema de ensino, o decreto 

de 24 de março de 2003 estabelece as funções de controlo e de consulta que devem ser 

realizadas pelos inspetores escolares e consultores em todo o ensino primário subsidiado e 

reconhecido, escolas secundárias, faculdades e institutos de educação superior (educação de 

adultos). 

1.6. As Estatísticas da Educação 

Depois da II Guerra Mundial teve lugar um novo desenvolvimento das estatísticas oficiais. Na 

Bélgica como em diferentes países da Europa, a estrada da informação fornecia novos métodos 

de divulgação quando, em 1946, para enfatizar o caráter científico de sua missão, o Central 

Bureau of Statistics foi renomeado como National Statistical Institute – NSI e, no final de 1998, 

veio a lançar o seu Web site Statbel. As estatísticas oficiais internacionalizaram-se 

progressivamente tanto na Bélgica como em outros países, estimuladas por organizações como o 

Benelux, EC, OECD e várias instituições das Nações Unidas. 

No plano jurídico, a Lei de Estatística de 04 de julho de 1962 deu corpo e consistência às 

atividades do NSI e especificou o direito de consulta e controle do Conselho Superior de 

Estatística.  

Em 1977, foram estabelecidos cinco departamentos descentralizados com vista à coleta, 

verificação e registo das informações básicas e transferi-las através de teleprocessamento para o 

computador central, em Bruxelas. Oficinas de informação foram estabelecidas nestes 

departamentos, a fim de divulgar a informação estatística.  

Por decreto real de 20 de Novembro de 2003, o "Instituto Nacional de Estatística" foi renomeado 

como Directorate General Statistics and Economic Information (DGSEI). É o órgão responsável 

pelas estatísticas nacionais (oficiais) na Bélgica, bem como pela produção de estatísticas 

europeias.  

A nova lei belga de Estatísticas entrou em vigor em 2006, colocando o funcionamento da DGSEI 

em linha com as mais recentes evoluções em matéria de privacidade, proteção, simplificação 

administrativa e intercâmbio de dados para fins científicos.  

A modernização também teve repercussões sobre a coleta de dados. Hoje em dia, o entrevistador 

coloca imediatamente as informações num computador (Computer Assisted Personal Interview) 

ou transmite-as por telefone através do CATI (Computer Computer Assisted Telephonic interview). 

Além disso, o novo software garante ótimo suporte e gestão dos dados.  
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Em 2007, várias iniciativas foram tomadas em conjunto com o Serviço de Simplificação 

Administrativa de forma a simplificar algumas estatísticas no que respeita ao conteúdo e 

frequência.  

Além da DGSEI outras organizações têm algumas responsabilidades em matéria de estatísticas 

belgas, seja o Comité de Fiscalização de Estatística, o Conselho Superior de Estatística, o Comité 

de Coordenação, o Instituto de Contas Nacionais, entre outros. 

O Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) é o órgão de estudos e pesquisas por excelência, 

responsável pela divulgação de todas as estatísticas dentro do país. 

Como principal autoridade estatística na Bélgica, o Statistics Belgium tem um papel importante a 

desempenhar na Sociedade do Conhecimento. É responsável pela coleta, processamento e 

difusão de informação estatística relevante e confiável. Para isso, a instituição realiza inquéritos, 

opera bases administrativas existentes, publica estudos, envia os dados para o governo e 

instituições belgas e para organizações internacionais (principalmente o Eurostat), e também 

presta informações estatísticas e aconselhamentos. O Statistics Belgium é também o elemento de 

contato oficial belga com as instituições internacionais como o Eurostat e a OCDE.  

O ETNIC é um Polo de Competências TIC da Federação Valónia-Bruxelas, que desenvolve 

inúmeros projetos para o setor da educação. É a base de dados ao serviço das entidades 

administrativas, especificamente para o setor da Educação, para: 

 Pagamento e gestão da remuneração do pessoal 

 Interface administrações/escolas (JANUS) 

 Gestão de dados do pessoal docente (SENS) 

 Gestão das estruturas do ensino básico (PRIMVER) 

 Gestão das inscrições dos alunos e estudantes de todos os níveis e redes (SIEL) 

 Inscrição dos alunos do 1º ano do secundário (CIRI) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eurostat
http://pt.wikipedia.org/wiki/OCDE
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FINLÂNDIA. ORGANIZAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DO ESTADO 

 

A Finlândia é uma República Parlamentar em que o poder executivo reside no Governo, o 

legislativo no Parlamento e o Presidente apenas é responsável pela política externa. A 

organização administrativa do estado finlandês é profundamente descentralizada funcionando 

basicamente a três níveis: administração central, regiões e municípios. Divide-se em províncias 

(6), comarcas (90) e municípios (431). Estes últimos constituem o segundo nível da governação 

democrática depois do nível central, onde são eleitos deputados municipais/vereadores para as 

assembleias municipais/câmaras municipais do país. A responsabilidade na oferta de serviços na 

área social, da educação à saúde é atribuída aos municípios através de uma efetiva 

desconcentração de recursos/financiamento. Trata-se de um sistema político equilibrado, 

democraticamente construído da base para o topo, histórica e geograficamente enraizado na 

sociedade, e que permite que as populações locais tenham participação com liberdade e 

autonomia. 

O bem-estar da sociedade finlandesa é construído sobre educação, cultura e conhecimento. A 

educação é vista como a chave para a competitividade.  

 

1. O Sistema Educativo Finlandês 

 

Proporcionar igualdade de oportunidades para todos os cidadãos na educação e formação de 

qualidade é um objetivo a longo prazo da política de educação finlandês. As suas palavras-chave 

são: qualidade, eficiência, equidade e internacionalização.  

O direito fundamental à educação e à cultura está registado na Constituição e os princípios gerais 

que regem a educação são determinados pelo Parlamento. As linhas de política de educação e 

ciência são determinadas pelo Plano de Desenvolvimento para a Educação e Pesquisa, que é 

adotado pelo governo. O Governo e o Ministério da Educação e Cultura formulam e implementam 

a política de educação. A política é construída sobre os princípios da aprendizagem ao longo da 

vida e educação gratuita.  

O Ministério da Educação e Cultura finlandês é o responsável pelo desenvolvimento da Educação, 

Ciência, Desporto e Juventude, pelas políticas culturais e da cooperação internacional nestes 

domínios. O Conselho Nacional de Educação da Finlândia trabalha com o Ministério para 

desenvolver objetivos de ensino, conteúdos e métodos para o ensino secundário e superior adulto 

principal. O Governo decide sobre a dotação global do tempo, definindo o número mínimo de 



85 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

aulas para áreas centrais durante a educação básica. O currículo nacional é determinado pelo 

Conselho Nacional de Educação da Finlândia. Ele inclui os objetivos e conteúdos, bem como os 

princípios de avaliação dos alunos e da educação de necessidades especiais, bem-estar dos 

alunos e orientação educacional. 

A autonomia local na Educação é bastante extensa, na Finlândia. A administração local é de 

responsabilidade dos municípios, que fornecem a maior parte do ensino pré-primário, primário, 

secundário e superior na Finlândia, toma as decisões sobre a alocação de recursos, currículos 

local, recrutamento de pessoal e, geralmente, dá às escolas uma grande autonomia na 

elaboração de seus próprios currículos e gestão.  Normalmente os diretores podem recrutar o 

pessoal das suas escolas.  

O ensino pré-primário e básico fazem parte dos serviços básicos municipais que recebem 

transferências legais do governo. A transferência legal do governo baseia-se no número de 

crianças e jovens com 6 a 15 anos de idade, residentes no município e as condições especiais do 

município. A transferência legal do governo para os serviços básicos municipais é de 

aproximadamente um terço dos custos calculados e o município pode decidir por si mesmo como 

aloca este financiamento. 

As Instituições de ensino superior finlandês são financiadas pelo Estado, e desfrutam de uma 

ampla autonomia. Toda a educação na Finlândia, desde o nível pré-primário até ao ensino 

superior, é gratuita. 

Assim, o sistema educativo é público, universal e gratuito, estando a prestação da escolaridade 

obrigatória (educação pré-escolar, básica e secundária) cometida aos municípios, e como uma 

muito baixa presença do setor privado que segue as exigências nacionais curriculares e de 

qualificação e também recebe financiamento público. 

Há um consenso generalizado quanto aos principais pilares da política educacional caracterizada 

pela cooperação e continuidade - evolução em vez de revolução. Existe uma parceria tripartida 

entre governo, sindicatos e organizações de empregadores como integrante do processo de 

decisão política. A participação e a consulta de uma vasta gama de diferentes partes interessadas 

desempenham um papel central na reforma educacional, nomeadamente os Professores e o 

Sindicato da Educação como seu representante.  

Os principais objetivos e as grandes linhas da política são definidos a nível central, mas a 

implementação destes é da responsabilidade do nível local. O documento de governo principal na 

política de educação finlandês é o Plano de Desenvolvimento do Governo de Educação e 

Pesquisa. 



86 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

1.1. O Plano de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa  

 

O Plano de Educação e Desenvolvimento da Pesquisa é o documento fundamental da política de 

educação e pesquisa finlandesa. O Plano de Desenvolvimento é adotado pelo governo a cada 

quatro anos, e ele direciona a implementação das metas de educação e de política de 

investigação enunciados no Programa do Governo. 

O Plano de Desenvolvimento abrange todas as formas de educação desde a infância até a 

educação de adultos, bem como pesquisas realizadas em universidades e politécnicos. Para o 

período 2011-2016 o foco é a redução da pobreza, da desigualdade e da exclusão, estabilizar a 

economia pública e promover o crescimento económico sustentável, emprego e competitividade. 

Os principais objetivos do Plano de Desenvolvimento incluem: 

 Promover a igualdade na educação, 

 Melhorar a qualidade da educação em todos os níveis, e 

 Apoio à aprendizagem ao longo da vida. 

Também pretende reduzir diferenças de género e regionais em habilidades e níveis de ensino, 

bem como o impacto do nível socioeconómico no sucesso educativo. O plano também se esforça 

para combater o desemprego e a exclusão dos jovens através da Educação. 

De acordo com tais objetivos, um grupo de trabalho criado pelo Ministério da Educação, Ciência e 

Cultura finlandesa apresentou uma série de propostas de desenvolvimento de métodos promover 

a educação científica na Finlândia e despertar o interesse das crianças e jovens pelo ciência e 

pela pesquisa, dentro e fora das escolas. 

O grupo de trabalho definiu metas comuns para o ensino das ciências na Finlândia até 2020, por 

forma a ser o país líder mundial no ensino de ciências. A educação científica é uma parte natural 

da aprendizagem de todas as crianças e pessoas, tanto nas escolas como fora da escola, 

contribuindo substancialmente para a resolução criativa de problemas, desenvolvendo 

habilidades, a capacidade de compreender e acompanhar o desenvolvimento da ciência e apoiar 

o crescimento baseado em competências. 

Neste âmbito é proposta uma reforma curricular para que a ênfase principal seja colocada no 

desenvolvimento de competências comuns e cognitivas, na aprendizagem exploratória e no uso 

mais sistemático do TIC. Ciência e investigação também devem ser melhor incorporadas em 

períodos de formação prática. 
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1.2. Estrutura do Sistema Educativo 

 

 

 

 

Fonte: Eurydice 

 

O Sistema de ensino finlandês é baseado na confiança e responsabilidade e é flexível. Os alunos 

podem sempre continuar os seus estudos em um nível superior de educação, qualquer que sejam 

as escolhas que tenham feito pelo meio. A prática do reconhecimento da aprendizagem anterior 

foi desenvolvida a fim de evitar a sobreposição desnecessária de estudos e a oportunidade dos 

alunos para progredir de um nível de ensino para o próximo é salvaguardada pela 

legislação. Ambos os certificados do ensino secundário geral e profissional fornecem a 

elegibilidade para estudos posteriores. 

O sistema educativo finlandês organiza-se do seguinte modo: 

 Educação básica de nove anos (escola abrangente), precedido por um ano de educação 

pré-escolar facultativa. 

 Ensino secundário, que compreende o ensino geral e o ensino e formação profissional 

(qualificação profissional e especializada e aperfeiçoamento). 

 Ensino superior (universitário e politécnico). 

 A escolaridade obrigatória, que integra a Educação Básica, começa aos 7 anos de idade, 

tem a duração de nove anos, e é antecedida por um ano facultativo de Educação pré-

escolar é organizada por um ano antes de educação básica.   



88 
 

PROJETO APOIO AOS DIÁLOGOS SETORIAIS UNIÃO EUROPEIA - BRASIL  

 O Ensino Secundário é ministrado em escolas do ensino secundário geral e profissional e 

os alunos iniciam-no, em geral, aos 16 anos de idade, indo até aos 19.  No entanto, no 

ensino secundário profissional muitos alunos são mais velhos. 

A Educação Superior é fornecida pelas universidades e politécnicos. As Escolas Politécnicas 

visam um nível de qualificação profissional para satisfazer as exigências do mercado de trabalho, 

sendo conhecidas como as universidades de ciências aplicadas que adotam uma abordagem 

mais prática, enquanto as universidades realizam pesquisa científica e fornecem a instrução 

académica tradicional. Eles organizam a sua própria administração, decidem sobre a admissão de 

estudantes e decidem o conteúdo dos programas de graduação. 

A educação de adultos é organizada em todos os níveis do sistema de ensino, visando uma 

qualificação certificada ou estar simplesmente relacionada com o autodesenvolvimento em geral. 

São bastante populares na Finlândia os Centros de Educação de Adultos e Escolas Secundárias 

populares. 

 

 

A educação é gratuita em todos os níveis, desde a pré-primária ao ensino superior. A educação 

de adultos é a única forma de educação que pode exigir pagamento. A gratuitidade estabelecida 

no ensino básico inclui o material escolar necessário, livros, transporte escolar, refeição diária e 
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transporte para os alunos que vivem mais longe da escola. Mas o ensino pós-obrigatório também 

é gratuito, não há propinas no ensino secundário geral e profissional e os alunos têm direito a uma 

refeição. A educação é essencialmente cofinanciada pelas autoridades governamentais e locais. 

Para garantir oportunidades de estudo para todos, existe um sistema bem desenvolvido de bolsas 

de estudo e empréstimos. A ajuda financeira pode ser concedida para estudo em tempo integral 

em uma escola secundária, instituição profissional ou instituição de ensino superior. 

 

1.3. Percurso da Aprendizagem 

 

Na Finlândia, a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário e formação, 

complementada pela educação infantil e atividades antes e depois da escola, formam um percurso 

de aprendizagem coerente que apoia crianças de crescimento, desenvolvimento e bem-estar. 

 

1.3.1. Educação infantil. A creche. 

 

A Finlândia oferece atendimento, educação e instrução para ajudar a alcançar um crescimento 

equilibrado, desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A elaboração, administração e 

direção da legislação que rege a Educação e Cuidado infantil (early childhood education and care - 

ECEC) foram transferidos do Ministério dos Assuntos Sociais e da Saúde para o Ministério da 

Educação e Cultura em 1 Janeiro de 2013.   

Os municípios são responsáveis por organizar os serviços de ECI, pela sua qualidade e 

supervisão. As famílias também podem optar por instituições ECEC privadas, subsidiadas 

publicamente. O finlandês ECEC é baseado numa abordagem integrada para cuidar, educar e 

ensinar, o chamado modelo "educare", em que aprender através do lúdico é essencial. 

O conteúdo da ECEC é guiado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais em ECEC (2003). Outras 

formas de serviços de ECI incluem clubes, paróquias locais e outras organizações não-

governamentais e as diversas formas de atividades públicas de educação infantil organizados 

pelos municípios para as crianças e suas famílias.  

A creche familiar está disponível em tempo integral (para um máx. de 10 horas por dia) e em 

regime de tempo parcial (de um máx. de 5 horas por dia). Prestadores privados de serviços, 

paróquias e ONGs oferecem oportunidades alternativas para cuidar das crianças. 

A língua e a cultura de cada criança são levadas em consideração. A todas as crianças que falam 

finlandês, sueco ou Sami são oferecidos serviços de creche na sua língua materna. Crianças 

com outras línguas e culturas são cuidados em colaboração com representantes de suas 
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respetivas culturas. Também as crenças religiosas e outros princípios básicos dos pais recebem o 

devido respeito em todos os serviços de creche. 

As taxas pagas pelos pais para creche infantil municipal são calculadas com base no tamanho da 

família e rendimento e dependem das horas de creche solicitadas. Encargos em creches privadas 

são determinados pelo provedor de serviços, mas é possível receber subsídio de assistência para 

estas despesas. 

Na creche trabalha pessoal treinado. É de nível superior a qualificação de um professor de jardim-

de-infância. Todo o pessoal de creche deve ter, pelo menos, uma qualificação de nível secundário 

em bem-estar social e de cuidados de saúde  (CITE 3). Prestadores de serviços em Creche 

Familiar devem ter uma qualificação profissional em creche familiar ou outra formação adequada. 

 

1.3.2. Educação infantil. O Pré-escolar. 

 

A Educação pré-escolar é facultativa para as crianças e famílias, como parte da ECEC. É a 

educação sistemática e instruções fornecidas no ano anterior ao início da escolaridade obrigatória. 

Proporcionar um lugar na educação pré-escolar livre de carga para todas as crianças é uma 

obrigação legal para os municípios. A participação é voluntária para as crianças, mas quase todas 

as crianças de 6 anos estão matriculados no ensino pré-primário. A Educação pré-escolar é 

organizada em creches e escolas e é baseada num currículo local elaborado no âmbito do 

Currículo Nacional Núcleo de Educação Pré-Escolar (2010). A educação infantil, educação pré-

escolar e básica formam um todo integrado progredindo consistentemente a par do 

desenvolvimento da criança.  

A escolaridade obrigatória começa no ano em que a criança completa sete anos de idade. 

Durante o ano anterior ao início da escolaridade obrigatória, a criança pode participar no ensino 

pré-primário que está disponível gratuitamente com direito a transporte se vive a cinco ou mais 

quilómetros de distância. Seu objetivo é desenvolver habilidades de aprendizagem das crianças, 

como parte da educação infantil e cuidado. Para as crianças a participação é voluntária e decidida 

pelos pais. Cerca de 96% das crianças de seis anos vão à pré-escola primária. 

Cabe às autoridades locais para decidir se a educação pré-primária ocorre em uma escola ou em 

uma creche, um lugar creche familiar ou outro local apropriado. O ensino pré-primário também 

pode ser oferecido por prestadores privados de educação básica. Instrutores pré-escolares são 

educadores de infância ou têm qualificação de professor da turma. 

A educação pré-primária insiste na preparação para a escola. O currículo nacional para a 

educação pré-primária é determinado pelo Conselho Nacional de Educação da Finlândia. 
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Os requisitos mínimos para a organização do tempo na educação pré-escolar são fornecidos pelo 

Decreto Educação Básica. Cada instituição de ensino pré-primário decide sobre os horários da 

educação pré-primária e outras modalidades, num mínimo de 700 horas por ano. 

 

1.3.3. A Educação Básica  

 

A educação básica é gratuita, de nove anos de escolaridade, dividida em classes. Os primeiros 

seis anos/classes são acompanhados principalmente por professores de classe e do sétimo ao 

nono por professores de disciplinas especializadas. Como regra geral, todos os professores têm 

um diploma universitário em nível de mestrado. 

Os próprios professores podem escolher os métodos de ensino que utilizam a fim de atingir os 

objetivos enunciados no currículo. O currículo nacional inclui as diretrizes para a escolha dos 

métodos. Os materiais de aprendizagem são produzidos principalmente por editoras 

comerciais. As escolas e os próprios professores decidem sobre o material e livros escolares 

usados. O mesmo se aplica à utilização das TIC. 

A escolaridade obrigatória começa no ano em que a criança completa sete anos e termina após 

conclusão do programa da educação básica depois de 10 anos. O currículo local da escola é 

baseado em um currículo nacional. O certificado de conclusão da escolaridade básica dá acesso a 

todo o ensino secundário. Quase todas as crianças completam a escolaridade obrigatória. Os 

jovens que a tenham concluído podem optar por um ano extra de educação voluntária que visa 

ajudar e incentivar os jovens a prosseguirem os seus estudos no ensino secundário. 

A educação básica é não seletiva. O objetivo da educação básica é de apoiar o crescimento dos 

alunos com humanidade e de proporcionar a sua filiação eticamente responsável na sociedade e 

fornecer-lhes os conhecimentos e as habilidades necessárias na vida. 

Todos os alunos em idade escolar obrigatória têm o direito de orientação e apoio na 

aprendizagem e outros trabalhos escolares, logo que surge necessidade. 

O ano escolar, que tem 190 dias de trabalho, começa em meados de agosto e termina no início de 

junho. As férias de verão são mais de 60 dias.  

A rede de escolas integrais abrange todo o país. A Educação é fornecida nas escolas de bairro ou 

outros locais adequados que tornam a viagem escolar o mais curta e mais segura possível. O 

ensino é oferecido principalmente em finlandês ou sueco. 

No ensino primário e secundário inferior, há cerca de 25.000 alunos (4,6%), com origem imigrante. 
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1.3.4. Atividades de Complemento Educativo 
 

Trata-se de atividades recreativas facultativas guiadas destinadas ao primeiro e segundo anos nas 

escolas abrangentes. O objetivo é apoiar a escola e a educação em casa, para promover o 

crescimento emocional e ético das crianças e o bem-estar, e também para oferecer oportunidades 

para atividades recreativas e seguras fora do horário escolar. 

As atividades podem ser desportivas ou se relacionam com habilidades práticas, expressão oral 

ou pictórica, música, tarefas quotidianas ou conhecimento em diferentes áreas. O tempo também 

pode ser usado para fazer o trabalho de casa. Também é possível organizar clubes de artes s 

dentro deste sistema. 

A Educação pela Arte extracurricular para crianças e jovens contempla a música, arte, dança, 

artes e ofícios. A rede de instituições de ensino de arte na Finlândia compreende 88 institutos de 

música e 41 escolas em outras artes. A educação básica nas artes é orientada para o sucesso, 

progredindo de um nível para outro. Ela compreende a autoexpressão e capacidades necessárias 

para cursar o profissional, politécnico e universitário em sua forma de arte escolhida. A 

participação é voluntária, e os prestadores de ensino pode cobrar taxas moderadas. 

 

1.4. A Garantia da Qualidade e Avaliação  
 

Na Finlândia, a garantia de qualidade é uma das principais prioridades políticas. A evolução para 

o sistema de hoje começou no início de 1990, quando a administração da educação foi 

descentralizada. Ao mesmo tempo, as inspeções escolares e os livros didáticos foram abolidos.  

Até o início de 1990, a garantia de qualidade foi em grande parte baseada em normas e 

inspeções. As inspeções foram realizadas para assegurar que foram observados os 

regulamentos, para fornecer orientações e apresentar propostas de melhorias.  

A qualidade da educação e formação é vista como um fator-chave relacionada com a eficiência e 

excelência, bem como com a igualdade dos indivíduos.  

Para a construção dos processos de garantia da qualidade concorrem: 

 Os prestadores de educação;  

 The National Steering of Vocational Education and Training (VET) and External Evaluation,  

Os prestadores de Educação desempenham funções orientadas por objetivos fixados na 

legislação, bem como pelos requisitos nacionais curriculares do núcleo e de qualificação e são 

responsáveis pela eficácia e qualidade do ensino ministrado. O tamanho das turmas, por exemplo, 
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não está previamente regulamentado e os prestadores de educação e as Escolas são livres para 

determinar como os estudantes se agrupam.  

O sistema conta com a proficiência de professores, que são por formação detentores do grau de 

mestre e de autonomia pedagógica, e de outro pessoal. Os profissionais da educação são 

incentivados a desenvolver qualidade bem como participar na melhoria da qualidade de suas 

instituições. As autoridades nacionais dão apoio, fornecem ferramentas e suporte, tais como 

prémios de qualidade no ensino e formação profissional bem como recomendações de qualidade.  

A garantia da qualidade compreende a qualidade da gestão dos órgãos educativos e a gestão 

nacional  da Vocational Education and Training (VET) and External Evaluation. 

1.4.1. Avaliação da Educação 
 

A educação é avaliada localmente, regionalmente e nacionalmente. O corpo de peritos em 

avaliação e a National Education Evaluation Council estão ligados ao Ministério da Educação e 

Cultura e ao Conselho de Avaliação do Ensino Superior, que lida com questões relacionadas com 

a avaliação do ensino superior. A Finlândia também acolhe os dados estatísticos internacionais e 

as recomendações. 

É muito relevante para o sistema (i) a autoavaliação das escolas e (ii) dos profissionais da 

educação e (iii) as avaliações nacionais de resultados de aprendizagem.  

As avaliações nacionais dos resultados da aprendizagem são feitas regularmente, em língua 

materna e literatura e matemática. Outros temas são avaliados de acordo com o plano de 

avaliação do Ministério da Educação e Cultura. Não só o conhecimento dos conteúdos 

curriculares são avaliados, mas também temas como artes e ofícios e temas transversais. 

As avaliações das Escolas não são regulares e são baseadas em amostra, cujos resultados os 

provedores de educação usam para fins de desenvolvimento. 

As avaliações nacionais de resultados da aprendizagem têm como objetivo prioritário evidenciar 

as metas atingidas a nível nacional, verificar se os objetivos foram alcançados como definidos nos 

currículos e se se cumprem os requisitos fundamentais da qualificação. Consequentemente, os 

resultados não são utilizados para a classificação das escolas. 

No ensino superior, os politécnicos e universidades são responsáveis pela avaliação das suas 

próprias operações e resultados, com o apoio do Conselho de Avaliação da Educação Superior. 

O Ministério da Educação e Cultura finlandesa está preparando um plano de avaliação que vem 

sendo elaborado em cooperação com o Conselho Finlandês de Avaliação da Educação, o 
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Conselho de Avaliação da Educação Superior finlandês e do Conselho Nacional de Educação ou 

com as outras organizações de avaliação. 

 A partir de 2014 a atividade de avaliação sobre a educação encontra-se concentrada em um 

único Centro de Avaliação da Educação. 

 

1.4.2. Medidas de Apoio para a Garantia de Qualidade 

 

Educação básica flexível tem sido uma medida eficaz para evitar a marginalização social. De 

acordo com a Lei da Educação Básica, uma autoridade local pode organizar atividades de 

educação básica flexíveis fornecidas nos anos letivos 7-9 da educação básica e destinadas a 

alunos com insucesso escolar, falta de motivação e risco de exclusão. O objetivo das atividades 

de educação básica flexíveis é reduzir o abandono da educação básica e para evitar a exclusão, 

reforçar a motivação ao estudo e as competências dos alunos de uma forma holística. Além de 

completar o currículo da educação básica, apoia os alunos na transição para o ensino secundário 

e fornece recursos para lidar com os estudos. 

Para facilitar a transição de crianças imigrantes em idade pré-escolar (6 anos) à educação básica, 

a educação pode ser organizada em conexão com o ensino pré-primário que é implementado sob 

a forma de instrução preparatória. O objetivo é facilitar a Instrução e integrar na cultura finlandesa 

as várias disciplinas do ensino básico, finlandês ou sueco como segunda língua e a língua 

materna do aluno.  A instrução segue os objetivos educacionais e de aprendizagem gerais da 

educação pré-escolar, tendo em conta as origens das crianças. Tem ainda como objetivo apoiar o 

desenvolvimento da língua finlandesa ou sueca, e também a do próprio idioma nativo das crianças 

e proporcionar às crianças imigrantes com a oportunidade de crescer em duas culturas.  

Métodos versáteis e flexíveis de avaliação são utilizados para reduzir o impacto de possíveis 

deficiências no idioma finlandês ou sueco. A avaliação dos alunos imigrantes pode ser verbal ao 

longo da educação básica, com exceção da avaliação final. 

A Lei de Educação Básica também permite que a educação seja realizada, no todo ou em parte, 

na língua nativa do aluno imigrante. Algumas autoridades locais oferecem educação bilíngue ou 

em língua própria, em árabe, somali, russo, vietnamita e da Estónia. 

 

1.5. Internacionalização no Domínio da Educação 
 

As matérias relativas ao sistema de educação e seu desenvolvimento são decididas a nível 

nacional. Contudo, os acordos e decisões nacionais são informados e influenciados por políticas e 
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objetivos formulados em conjunto na União Europeia (UE), no Conselho da Europa, na OCDE e 

na ONU, e em cooperação nórdica. O Ministério da Educação e Cultura é o principal órgão 

nacional responsável pelas dimensões europeias e internacionais em matéria de Educação. 

 

1.5.1. Mobilidade: Programas, Projetos e Iniciativas 

 

A mobilidade internacional de alunos e professores é uma parte essencial do desenvolvimento 

internacional da educação. Instituições de ensino finlandesas têm muitas oportunidades para a 

cooperação internacional. A importância da mobilidade e projetos internacionais também são 

enfatizados nas estratégias nacionais. 

O Centro de Mobilidade Internacional (CIMO)  funciona sob os auspícios do Ministério da 

Educação e Cultura para apoiar a internacionalização e mobilidade em todos os níveis, desde a 

pré-primária ao ensino superior e até mesmo em programas de troca de serviço civil. É 

responsável por um grande espectro de programas e iniciativas nacionais, bilaterais e multilaterais 

que variam entre cooperação nórdica, programas de treinamento e sistemas de bolsas 

internacionais. 

O Conselho Nacional de Educação da Finlândia  (FNBE) também financia a internacionalização 

do ensino secundário básico e superior. 

 

1.6. Estatística Educacional 

 

Na Finlândia, o serviço de estatística, Statistics Finland, é o responsável pelas coletas de dados 

abrangentes nacionais sobre educação, bem como a maior parte das estatísticas sociais. 

O programa Findicator contém cerca de 100 indicadores que descrevem o desenvolvimento 

social. O serviço dá acesso a estatísticas atualizadas, por exemplo no mercado, economia, 

educação e trabalho.  

Os principais utilizadores das estatísticas nacionais de educação são o Ministério da Educação e 

Cultura e o Conselho Nacional de Educação da Finlândia, que estão desenvolvendo o  Statistical 

Internet Service Vipunen, que irá incluir todas as estatísticas educacionais relevantes. 

Dados comparativos sobre a Educação na Finlândia foram publicados no Relatório International 

Comparisons of some Features of Finnish Education and Training. Este relatório é um capítulo da 

publicação do Anuário Estatístico de Educação de 2011, que o Conselho Nacional de Educação 

da Finlândia vem publicando desde 2001. 

http://www.findikator.fi/en
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O mesmo Relatório é publicado na OECD Education at a Glance e Eurydice - Key Data on 

Education in Europe. 
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CONCLUSÃO 

 

Vivemos tempos em que a globalização do espaço económico e da informação penetra a 

soberania dos espaços nação, possibilitando partilha e desenvolvimento ou hegemonia e 

dependência. As organizações transnacionais, que produzem estudos, reflexões e 

recomendações de educação comparada a partir dos dados provenientes dos países e regiões, 

integram ambos os desígnios de acordo com a política de inter-relações que se estabelece. 

A incerteza e o dinamismo que caracterizam o nosso tempo obrigam as organizações a 

sofisticarem os seus instrumentos de análise de cenários, visando lidar com o alto grau de 

imprevisibilidade dos acontecimentos, com a ajuda de indicadores que esclareçam e orientem 

tanto quanto possível a realidade e as decisões a tomar. Neste contexto, a informação estatística 

tem seu papel reforçado para a tomada de decisão dos investidores, governos e para a sociedade 

como um todo, e tem nas pesquisas dos respetivos institutos nacionais de estatística que, como 

órgãos de estado têm a função de retratar a realidade de seus países e manter bancos de dados 

atualizados, uma referência imprescindível para a análise de cenários e projeções para realização 

de investimentos e políticas públicas. A evolução da ciência computacional abriu novas 

perspetivas para o processamento e disseminação de estatísticas a partir de metade do seculo XX 

e o desenvolvimento regular de novas publicações estatísticas comuns com base em 

nomenclaturas acordadas foi – e ainda está – colocado na agenda internacional.  

Contudo, para que o contributo prestado pela análise estatística seja pertinente, fiável e credível 

torna-se indispensável radicá-la em dimensões de qualidade: 

 

Dimensão de qualidade Descrição 

Relevância 
Um produto estatístico é relevante se satisfaz as necessidades dos 

usuários.  

Exatidão 

A exatidão define-se como a proximidade entre o valor final estimado 

e o verdadeiro valor desconhecido. A exatidão se define também 

como o inverso do erro total, incluídos o desvio e a variância. 

Oportunidade e 

pontualidade 

A oportunidade refere-se ao lapso de tempo entre a entrega de 

resultados e o período de referência. A pontualidade relaciona-se 

com a diferença que pode produzir-se entre a data real de 

disponibilidade dos resultados e a data em que segundo um 

calendário deveriam ter estado disponíveis. 
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Acessibilidade e clareza 

A acessibilidade refere-se às condições físicas em que os usuários 

podem obter os dados: onde e como pedi-los, tempo de entrega, 

política clara de utilização, formatos de disponibilidade, outros. 

Comparabilidade 

A comparabilidade se relaciona com a medição do impacto 

provocado por diferenças na aplicação de conceitos e definições 

estatísticas quando se realizam comparações de dados entre áreas 

geográficas, domínios diferentes ou distintos períodos de referência. 

Coerência 

A coerência dos dados estatísticos é sua idoneidade para serem 

combinados em forma confiável de diferentes maneiras e para 

distintos usos, tanto se procedem de uma fonte única como quando 

se originam de investigações estatísticas de natureza diversa. 

Exaustividade 

No quadro do Sistema Estatístico Europeu, a exaustividade se refere 

à diferença entre as estatísticas disponíveis e as que deveriam estar 

para cumprir os requisitos derivados de legislação comunitária ou 

outro tipo de acordo. 

Fonte: EUROSTAT 

A globalização unifica políticas de educação nacionais e internacionais, integrando-as em 

tendências globais mais vastas. Na verdade, sendo os problemas e os desafios idênticos em 

vários sistemas educativos, também as soluções e as reformas educativas se estão a tornar cada 

vez mais semelhantes, salvaguardando o fato de que cada Estado-Membro da UE é o principal 

responsável pelos seus sistemas de ensino e formação e os respetivos conteúdos dos programas 

de ensino.  

Na verdade, a Escola desenvolveu-se isomorficamente por todo o mundo e tal fato facilita de 

algum modo alguns níveis de comparabilidade. Todavia, pelos exemplos apresentados neste 

relatório, podendo servir de ponto de partida para que se proponha uma nova forma de 

abordagem em relação à padronização de metodologias para a definição de indicadores, torna-se 

evidente que as diferenças que urge considerar, para além dos dados de resultado, se encontram 

nos processos para atingir fins comuns, a partir de estruturas e currículos que são diferentes mas 

semelhantes. Talvez não seja por acaso que a Finlândia mostra tão bons resultados e é 

identificada como um dos sistemas de ensino mais bem-sucedidos por causa de suas altas 

pontuações nas avaliações internacionais dos estudantes, ou quanto à equidade educacional de 

todo o sistema e as taxas relativamente altas de participação na educação, quando os seus 

processos são dos mais flexíveis, respeitadores dos ritmos individuais e participados.  
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A UE apoia ações nacionais e ajuda os seus Estados-Membros a enfrentar desafios comuns 

através do chamado método aberto de coordenação: a UE assegura um fórum de políticas para 

discutir questões fundamentais, permitindo aos Estados-Membros proceder ao intercâmbio de 

melhores práticas e partilhar o encargo de recolher informações. 

Construir uma compreensão sobre o funcionamento dos diversos sistemas educativos na Europa, 

suas escolas e seus processos de ensino e aprendizagem, por meio de procedimentos de 

avaliação sistemática nos permitem obter este conhecimento.  

Cada um destes aspetos dá origem a uma avaliação prática com características específicas, que 

influenciam os impactos na melhoria educacional ressaltando a importância das avaliações 

externas, como condição para a melhoria educação.  

As estatísticas sobre a percentagem de crianças com quatro anos que estão matriculadas em 

instituições de ensino pré-primário e primário abrangem as instituições investigadas que fornecem 

cuidados orientados para a educação às crianças de tenra idade. Estas instituições procuram ter 

funcionários com qualificações especializadas no ensino. 

Segundo Nóvoa (1998), o estudo comparado dos vários sistemas educativos trata, por um lado, 

de construir categorias de pensamento, de organizar linguagens, de mostrar soluções que se 

tornarão esquemas dominantes para aproximar os problemas educativos; e, por outro lado, de 

agir sobre um conjunto de campos (o emprego, a formação, as qualificações, etc.) que 

desencadeiam reconfigurações do sistema educativo. 

O desempenho dos sistemas educativos tornou-se um indicador comum de sucesso ou fracasso 

da prosperidade das nações. Desempenho educacional tem tanto mais importância económica e 

social quanto os países estão procurando mais a sustentabilidade ecológica e crescimento 

económico inclusivo. As taxas de crescimento económico são frequentemente associadas com as 

medidas de capital humano comum, tais como nível de escolaridade, a eficiência económica da 

educação, ou resultados de testes em avaliações de estudantes, a nível internacional. Além 

desses indicadores, alguns países visam melhorar a igualdade, a mobilidade social, ou o 

engajamento cívico através de investimentos direcionados para os jovens e sua educação. 

O benchmarking internacional dos sistemas de ensino é um fenómeno bastante recente. É 

crescente a popularidade e importância reconhecida dos indicadores educacionais produzidos 

pelas agências transnacionais, na década de 1990 - Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco 

Mundial (BM) - e dos resultados de avaliações internacionais de estudantes, na década de 2000, 

especialmente do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes  PISA, da OCDE, desde 
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que os governos e meios de comunicação mais abrangentes utilizam ferramentas semelhantes 

para comparar o desempenho educacional em diferentes partes do mundo. Estas avaliações de 

estudantes internacionais tornaram-se o pretexto mais significativo para políticas nacionais de 

desenvolvimento e de educação reformas em todo o mundo. 

Quando na aferição global dos sistemas de ensino surge um grupo de países ou jurisdições onde 

o desempenho educacional ultrapassa a de outros países, estes são frequentemente chamados 

de sistemas de alto desempenho da educação .  As organizações internacionais de 

desenvolvimento, como o Banco Mundial e bancos regionais de desenvolvimento, frequentemente 

dependem do conhecimento destes sistemas de alto desempenho da educação como fontes de 

"melhores práticas", nas suas operações de aconselhamento e de financiamento de políticas e 

projetos nacionais.  

Evidenciar as peculiaridades de cada sistema educativo, perceber os resultados de outros países 

numa perspetiva comparada, não com o objetivo de obter fórmulas fáceis, mas sobretudo para 

estimular a reflexão interna através da análise de problemas experienciados em outros contextos 

educativos, torna-se imprescindível para a compreensão das reforma educativas a levar a cabo 

progressivamente. Apesar das naturais diferenças de cariz cultural e social entre os vários países 

há também muitos aspetos de dimensão comum que nos permitem desenvolver uma investigação 

suportada por informações fidedignas do que se constrói em outros países, considerando sempre 

uma dimensão de flexibilidade na análise dos modelos internacionais, uma vez que eles estão 

inseridos em enquadramentos sociais, políticos, governativos e económicos diferentes. 

O desenvolvimento educacional centra-se, atualmente, menos nas reformas estruturais e mais na 

qualidade e relevância da educação. Como resultado, tornaram-se prioritárias nas reformas 

educativas categorias como o desenvolvimento do currículo, a avaliação dos alunos e 

professores, a integração das tecnologias de educação e comunicação na educação, a 

proficiência nas competências básicas, a literacia funcional, a matemática e a científica. 

Tem como consequência a possibilidade de um alargamento do campo de ação sustentada e é a 

forma mais segura de promover a qualidade em educação: 

 O conhecimento de padrões de desempenho externos, que descrevem como os 

professores ensinam e os alunos aprendem, 

  O conhecimento de outras formas de fazer, de inovações encontradas a partir do exterior, 

que possam corresponder eficazmente a necessidades do contexto interno,  

 A visualização dos diferentes dados estatísticos comparados a partir dos indicadores 

comuns de referência nos diferentes sistemas educativos. 
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Assim, o relacionamento das entidades produtoras dos dados que dão suporte à medição dos 

indicadores sejam eles de nível intermédio ou nacional como no caso dos quatro países 

apresentados, e os entes governamentais e destes com os organismos internacionais que os 

tratam comparativamente, de acordo com áreas temáticas consideradas relevantes e oportunas 

no momento da sua divulgação, realizam um trabalho em cadeia no sentido de elucidar os atores 

a diferentes níveis sobre o caminho feito e a fazer para que a Educação como direito inalienável 

do individuo se concretize e como instrumento do progresso social se amplie. 
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