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1. REGIÃO AUTÓNOMA 
DOS AÇORES: TERRITÓRIO 
E POPULAÇÃO

O arquipélago dos Açores localiza-se em pleno Oceano 
Atlântico Norte, a 800 km do arquipélago da Madeira, a 
1 400 km de Portugal Continental e do Continente Europeu.

Com 2 322 km² de superfície, cerca de 2,6% do território 
português, dispersa-se por 9 ilhas organizadas em 3 grupos:
 Oriental –São Miguel e Santa Maria
 Central – São Jorge, Pico, Faial, Graciosa e Terceira
 Ocidental – Flores e Corvo

Enquanto Região Ultraperiférica (RUP), a Região Autónoma dos Açores (RAA) apresenta diversas dificuldades 
próprias e intrínsecas às suas características geográficas, fisiográficas, climatéricas, económicas e sociais. Essas 
dificuldades são acentuadas por desafios demográficos, condições socioeconómicas, a evolução da educação e 
formação ou a situação do mercado de trabalho da população residente nos Açores.
O conjunto de características e indicadores são centrais para a formulação de políticas públicas, e reforçam 
a necessidade de intervir no setor do Ensino e Formação Profissional (EFP), estabelecendo uma estratégia 
prospetiva.

Demografia e Condições 
Socioeconómicas

Educação e Formação

A definição de uma linha de orientação estratégica para 
as políticas de formação profissional na RAA requer, 
necessariamente, uma análise dos indicadores de educação 
e formação da região, incindindo sobre os níveis de 
escolaridade, população escolar matriculada, distribuição 
do corpo docente, sucesso escolar e formação profissional 
em contexto de trabalho.

POPULAÇÃO RESIDENTE COM 15 E MAIS ANOS, 
POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE COMPLETO MAIS 
ELEVADO, NA RAA
2011-2020 [PORDATA, 2021d]

POPULAÇÃO 
RESIDENTE

236 657 habitantes
- 10 115 (-4,3%) do 

que em 2011
[PORDATA, 2021a]

RENDIMENTO 
SOCIAL E 
INSERÇÃO (RSI)

2020: 9,0% 
2011: 11,6%

 [PORDATA, 2021b]

RISCO DE 
POBREZA

2020: 32%
[INE, 2021a]

PODER DE 
COMPRA PER 
CAPITA

2019: 88% 
2011: 82,4%

[PORDATA, 2021c]

1º CICLO 2020: 21,6% 
2011: 28,4%

2º CICLO 2020: 17,2%
2011: 20,2%

3º CICLO 2020: 22,1%
2011: 19,7%

SECUNDÁRIO E 
PÓS-SECUNDÁRIO

2020: 23,8%
2011: 16,5%

ENSINO SUPERIOR 2020: 13,1%
2011: 8,2%

A análise de indicadores demográficos e das condições 
socioeconómicas são vetores indispensáveis para a 
definição de políticas públicas. Essa ponderação é 
relevante, neste caso, considerando os contributos 
oferecidos pelo EFP para a concretização de objetivos 
como a fixação da população açoriana ou a elevação dos 
seus rendimentos.

DESIGUALDADE 
SOCIAL
(coeficiente de Gini)

2019: 34,5%
[INE, 2021b]

CORVO

FLORES

GRACIOSA

TERCEIRA

SÃO JORGE SÃO MIGUEL

SANTA MARIA
PICO

FAIAL
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TAXA DE RETENÇÃO E 
DESISTÊNCIA NO ENSINO 
SECUNDÁRIO
2011/2012 A 2019/2020

- Há uma diminuição desta taxa, 
em cerca de 8 pontos percentuais, 
a nível nacional e regional.  

[PORDATA, 2021e]

Nº DE 
ALUNOS/FORMANDOS 
MATRICULADOS POR 
MODALIDADE DE 
ENSINO, NA RAA
2011/2012 A 
2019/2020

Ensino Regular: 

-26% 
de alunos 

(7000 alunos)

Modalidade Reativar: 

-78% 
de formandos, a 

modalidade com a 
maior perda

Modalidade PROFIJ: 

+13% 
de formandos, única 

modalidade com 
variação positiva[Direção Regional da 

Educação, 2021a]

TAXA DE RETENÇÃO 
E DESISTÊNCIA NO 
ENSINO PROFISSIONAL, 
NA RAA
2011/2012 A 2019/2020

- PROFIJ Nível IV: Valor mais alto 
em 2012/2013 (29.5%) e valor 
mais baixo em 2017/2018 (6.9%).

 [Direção Regional da Educação, 2021b]

TAXA DE ABANDONO 
ESCOLAR PRECOCE
2011 - 2020

- Diminuição da taxa, em cerca de 
17 pontos percentuais, na RAA, 
entre 2011 e 2020, em linha com 
a tendência decrescente, a nível 
nacional.

- Diminuição de 43.8% em 
2011 para 26.9% em 2016, com 
estagnação até 2020, mantendo-
se o indicador à volta de 27%.

 [INE, 2021c]
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CORPO DOCENTE DO ENSINO 
PROFISSIONAL, NA RAA
2011/2012 A 2019/2020

2019/2020: 511
2011/2012: 774

TAXA DE
FEMINIDADE

2019/2020: 52,3%
2011/2012: 52,5%

2019/2020: 44%
2011/2012: 72,7%

[Direção Regional da Educação, 2021a]

Nº TOTAL  DE
DOCENTES

DOCENTES COM
≤ 40 ANOS

Emprego

A caracterização do contexto para efeitos de 
estabelecer uma estratégia prospetiva no setor 
da formação profissional carece, igualmente, da 
consideração de alguns indicadores que ajudem a 
estabelecer a situação do mercado de trabalho, na 
RAA.

TAXA DE
DESEMPREGO

2020: 5,5%
[INE, 2021d]

EMPRESAS 
QUE DERAM 
FORMAÇÃO

2018: 7,9%
[Observatório do Emprego e 

Qualificação Profissional, 2019]

TAXA DE JOVENS (15-34 ANOS) 
NÃO EMPREGADOS QUE NÃO 
ESTÃO EM EDUCAÇÃO OU 
FORMAÇÃO - NEEF
2011-2020

- A RAA apresenta, ao longo da 
última década, proporções de 
jovens NEEF constantemente 
superiores às registadas para o 
país. Em vários dos anos da série, 
aproximadamente um cada quatro 
ou um cada cinco jovens (15-
34 anos) na RAA estava nesta 
condição. 

[INE, 2021e]
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- Entre 2011 e 2020, a RAA perdeu 263 docentes. 

- A classe docente está mais evenlhecida: na última 
década, a proporção de professores com 40 anos ou 
menos caiu 28.7 pontos percentuais

,0
,0
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PROPORÇÃO DA 
POPULAÇÃO EMPREGADA, 
POR SETOR DE ATIVIDADE 
ECONÓMICA, NA RAA
2011-2020

- Claro destaque para o setor dos 
serviços, o único que cresceu 
neste parâmetro, ao longo da 
última década. Em 2020, este 
setor envolvia 74.1% da população 
empregada.

[INE, 2021f]

REMUNERAÇÕES MÉDIAS 
MENSAIS BASE (€), POR 
HABILITAÇÕES, NA RAA
2011-2019

- Há um decréscimo de remuneração 
média para todos os níveis de 
habilitação, sendo nas vias de 
ensino profissionalizante em que 
essa perda é proporcionalmente 
mais evidente, ao longo da última 
década.

[Observatório do Emprego e Qualificação 
Profissional, 2020]
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2. SETOR DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

Oferta Formativa na RAA

11
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Formação e Qualificação como 
Prioridades do Plano de Ação de 
2014-2020

Situação Atual do Ensino e 
Formação Profissional nos 
Açores
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2. SETOR DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL

O EFP adquire uma crescente relevância na União 
Europeia (UE), e nos seus diferentes Estados-membros, 
nomeadamente em Portugal, enquanto veículo para 
proporcionar melhores condições de integração e 
desenvolvimento socioeconómico (Martins & Martins, 
2016).

O EFP é, assim, a modalidade de ensino que permite 
a aquisição de competências específicas ao exercício 
de uma “determinada profissão ou ofício ou grupo 
de profissões ou ofícios” (UNESCO, 1997; p. 26).

O investimento na formação profissional e na aprendizagem ao longo da vida tem repercussões no acesso e 
permanência no mercado de trabalho e no bem-estar individual e social, resultando da concertação de diferentes 
agentes, desde indivíduos até entidades da comunidade, incluindo entidades de educação e trabalho, parceiros 
sociais e decisores políticos (Paixão, 2013). 

BENEFÍCIOS DO EFP

Benefícios do ensino profissional – dimensões e níveis. (Adaptado de CEDEFOP - 2011)

Macro

Meso

Micro

Crescimento Económico

Resultados do Mercado 
de Trabalho

Desempenho das Empresas

Trabalhadores

Oportunidades de 
Emprego

Rendimentos/Salários

Desenvolvimento de 
Carreira

Diminuição do Crime

Coesão Social

Saúde

Inclusão de Grupos 
Desfavorecidos
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OFERTA FORMATIVA 
NA RAA  

(a) CURSOS PROFISSIONAIS 
com uma duração de três anos, conferindo um diploma 

de nível IV e um diploma escolar de nível secundário

(b) CURSOS DE APRENDIZAGEM que conferem uma 
qualificação de nível II e habilitações equivalentes ao 3º ciclo

(c) CURSOS DE QUALIFICAÇÃO direcionados a jovens 
adultos com mais de 16 anos, com a escolaridade obrigatória

(d) CET (CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA) de nível 
pós-secundário não superior, que atribuem um diploma de nível V

(e) CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO inserem-se no 
âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens 

(PROFIJ) e do Programa REATIVAR

(g) REDE VALORIZAR focada na formação contínua de adultos  

→ A oferta de cursos profissionais e do PROFIJ da rede de 
ensino público, para o ano letivo de 2021/2022, distribui-se por 
todas as ilhas do arquipélago, exceto a ilha do Corvo, cobrindo 
diferentes áreas de formação, como ambiente, turismo, gestão, 
desporto, agropecuária, informática, comércio, ação educativa, 
restauração, apoio familiar e à comunidade, contabilidade, 
administração, entre outros (DRE, 2021).

→ Os cursos disponíveis no setor privado, para o ano letivo 
de 2021/2022, cobrem cinco ilhas da região: (i) São Miguel; (ii) 
Terceira; (iii) Pico; (iv) Faial; e (v) São Jorge. No geral, as áreas de 
formação são semelhantes às dos cursos afetos à rede pública (DRE, 
2021).

13
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Formação e Qualificação como Prioridades 
do Plano de Ação de 2014-2020

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DOS AÇORES 2014-2020
    Grupos-Alvo do Eixo Prioritário 10 - Ensino e Aprendizagem ao Longo da Vida

Desempregados Jovens 
15-24 anos 

Desempregados 25-44 
anos

Jovens NEEF
(jovens dos 15-34 anos, 

não empregados, que não 
estão em educação ou 

formação)

Trabalhadores ativos, 
com qualificações baixas 

(8º ano ou menos), 
médias (9º e 12º anos) e 

elevadas (pós-secundário, 
e ensino superior)

Formandos inseridos na 
tipologia de formação 

inicial 

Situação Atual do Ensino e Formação 
Profissional nos Açores

A análise da situação 
atual do EFP, nos Açores, 
foi realizada através da 
consulta e participação de 
diferentes atores do setor, 
recorrendo a diversos 
dispositivos de debate e 
recolha de informação.

WEBINARS 
TEMÁTICOS

Objetivo: Ouvir atores relevantes em áreas com 
potencial económico acrescido para os Açores, 
a partir das ilhas incluídas na rede de ensino 
profissional regional.
Entre maio e setembro de 2021
5 sessões - 5 temas – 5 ilhas – 4 convidados para 
debate, por sessão  

Webinars

PICO
1. 

SÃO
MIGUEL

2. 
SÃO

JORGE

3. 

Como potenciar 
a vinicultura e o 

enoturismo através da 
formação profissional?

Economia circular e 
capital humano: (des)
encontros e desafios

Desafios da indústria 
agroalimentar e 

qualificação de pessoas 
– caminhos a trilhar
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SESSÕES 
PARTICIPADAS

Objetivo: Reunir propostas e recomendações de estratégias a adotar no desenvolvimento 
e implementação de políticas públicas focadas no EFP a integrar na Agenda, e as temáticas 
centrais a abordar no Fórum.
Decorreram entre maio e julho, e em novembro de 2021
18 sessões - recorrendo à metodologia world-café (Vogt et al., 2003), em formato online
 > Em cada sessão, os participantes partilharam propostas concretas, 
 em resposta a questões específicas que lhes fossem colocadas (e.g., 
 Que estratégias podem ser adotadas para aumentar a visibilidade e a 
	 perceção	positiva	da	qualificação	profissional	nos	Açores?)
Participantes: 164
- Formandos (n = 58)
- Formadores (n = 21)
- Técnicos, representantes institucionais e/ou diretores de escolas (n = 42)
- Desempregados ativos (n≤9º ano = 9; n≥12º ano = 12)
- Empresários (nagroalimentar = 5; ndigital = 8; neconomia azul = 9) 

TERCEIRA
4. 

FAIAL
5. 

Digitalização – 
oportunidades para a 
formação nos Açores

Economia azul: 
Que contributos a 

qualificação do capital 
humano poderá dar?

RESULTADOS DAS SESSÕES PARTICIPADAS

235
PROPOSTAS

Distribuídas por 4 temas.

4
TEMAS

Somente 3 temas analisados 
estatisticamente (tema 

razões para ficar ou sair da 
RAA emergiu, apenas, com 

os formandos).

17
CATEGORIAS DE 

PROPOSTAS
Categorização das propostas.

11 categorias analisadas 
estatisticamente, por serem 
comuns a todos os grupos.
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CATEGORIAS DE PROPOSTAS POR TEMA

TEMA

RAZÕES PARA FICAR 
OU SAIR DA RAA

13. Empregabilidade e 
condições laborais

14. Continuidade dos 
estudos 

15. Família

16. Qualidade de vida 

17. Investimento na 
região

MELHORIAS NO EFP

2. Revisão curricular

3. Revisão do modelo 
de financiamento das 
escolas profissionais 

4. Investimento em 
novos modelos de 

orientação vocacional 
precoce

5. Investimento 
na articulação 

com empresas/
empregadores 

6. Revisão das 
modalidades de estágio

7. Investimento em 
infraestruturas e 

materiais  

8. Investimento nos 
alunos 

9. Investimento na 
formação contínua 

e requalificação 
profissional

10. Investimento 
na centralização 
de informação e 

articulação em rede de 
serviços 

11. Investimento nos 
recursos humanos

ARTICULAÇÃO 
ENTRE SETORES/

EMPREGABILIDADE

1. Investimento em 
canais de divulgação e 
formas de valorização 

do EFP 

2. Revisão curricular 

3. Revisão do modelo 
de financiamento das 
escolas profissionais 

5. Investimento 
na articulação 

com empresas/
empregadores 

6. Revisão das 
modalidades de estágio

8. Investimento nos 
alunos 

10. Investimento 
na centralização 
de informação e 

articulação em rede de 
serviços 

11. Investimento nos 
recursos humanos 

PERCEÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO 

EFP

1. Investimento em 
canais de divulgação e 
formas de valorização 

do EFP 

2. Revisão curricular 

7. Investimento em 
infraestruturas e 

materiais  

8. Investimento nos 
alunos 

11. Investimento nos 
recursos humanos 

12. Vantagens do EFP

CA
TE

G
O

RI
A

16
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TEMA 1

19,2%

Perceção e Valorização 
do EFP

TEMA 2

38,3%

Articulação 
entre Setores /

Empregabilidade

TEMA 3

42,5%

Melhorias 
no EFP

41,5%

Revisão 
Curricular

35,1%

Investimento na 
Articulação com 

Empresas/
Empregadores

78,4%

Investimento em Canais 
de Divulgação e Formas 
de Valorização do EFP

18,3%

Investimento na 
Formação Contínua 

e Requalificação 
Profissional

24,3%

Investimento na 
Centralização de 
Informação e a 
Articulação em 

Rede de Serviços

8,1%

Investimento nos 
Recursos Humanos 

(formadores; técnicos 
superiores de emprego)

17
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DISTRIBUIÇÃO DE PROPOSTAS PELOS 3 TEMAS, 
POR TIPO DE GRUPO

(a) Formandos - perceção e valorização do EFP 
(b) Diretores	de	escolas	profissionais - perceção 
e valorização do EFP e melhorias no EFP
(c) Formadores - relevância semelhante dos três temas
(d) Desempregados - articulação entre setores e 
empregabilidade
(e) Empresários – melhorias no EFP 

18
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Nas sessões participadas, os formandos centram-se, sobretudo, no 
tema “perceção e valorização do EFP”. As propostas dos diretores de 
escolas profissionais, por sua vez, estão relativamente equidistantes 
em relação a dois temas: “perceção e valorização do EFP” e “melhorias 
no EFP”. Os desempregados centraram-se, sobretudo, no tema 
“articulação entre setores e empregabilidade”. Os empresários, por sua 
vez, concentraram, sobretudo, à volta do tema “melhorias no EFP”. Por 
fim, as propostas dos formadores encontram-se numa posição central, 
evidenciando uma relevância semelhante de todos os temas para este 
grupo.

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0
-1,0 -0,5 0,00 ,5 1,0

Desempregados

Formandos

Formadores

Directores
Melhorias no EFP

Empresários

Grupos

Tipo de grupo
Tema ou dimensão da proposta
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FÓRUM REGIONAL 
DA QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL

Objetivo: Debater sobre os desafios do EFP e possíveis medidas a adotar, estendendo 
a discussão a diversos atores do setor e permitindo fazer a triangulação dos dados, i.e., 
explorar se a informação recolhida no FRQP convergiu ou não com a informação obtida 
nas restantes frentes de recolha de dados. 
18 - 20 de novembro de 2021, em Ponta Delgada 
9 painéis temáticos:
- 6 em formato de conferência
- 3 em formato mesa redonda (painéis “Há conversa”)
Participantes: 
- Diretores de escolas profissionais
- Formadores
- Ex-formandos
- Especialistas em vários temas associados à EFP (academia; setor empresarial; 
terceiro setor)
- Membros da Comissão Europeia
- Representantes governamentais

DESAFIOS 
DA RAA

Desafios da RAA, enquanto 
RUP, ao nível da educação, 

emprego, contexto 
socioeconómico, agravados 
pela modernização tardia da 

região.

Uma análise global do FRQP revela um conjunto de sugestões e temas debatidos, ao longo dos três dias do evento, 
que se traduzem em cinco pontos principais:

TRABALHO 
COLABORATIVO

Articulação entre diferentes 
entidades dos domínios da 
educação, do trabalho e da 

economia, como estratégia de 
intervenção no EFP.

PERCEÇÃO 
SOCIAL 

NEGATIVA 
DO EFP

Desconstrução de estereótipos 
junto de professores, formadores e 
técnicos de emprego, e dignificação 

das carreiras dos profissionais do 
setor.

ORIENTAÇÃO 
VOCACIONAL

Sistemas de orientação 
vocacional mais 

precoces e eficazes, e 
um acompanhamento 

de follow-up em 
contexto de trabalho.

FORMAÇÃO DE 
ADULTOS

Rever a política 
de formação de 

adultos, adequando 
as modalidades de 

formação ao contexto 
de vida dos formandos.

No geral, os contributos recolhidos 
durante o FRQP convergem com 
as ideias e propostas partilhadas 
nas sessões participadas. No seu 
conjunto, a informação reunida 
nas diferentes frentes de recolha 
de dados, durante a elaboração da 
Agenda, permitiu traçar uma visão 
ampla para o futuro do EFP, para 
jovens e adultos, a qual evidencia, 
sobretudo, a necessidade de dignificar 
a imagem do EFP e de melhorar a 
articulação entre diferentes atores 
que, direta ou indiretamente, 
constituem o ecossistema do EFP, 
desde organismos da administração 
regional, até empregadores e 
instituições de EFP, numa lógica 
simultaneamente a curto prazo e 
prospetiva. 
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3. ORIENTAÇÕES 
POLÍTICAS E GOVERNAÇÃO 
INTEGRADA

Coordenação de Políticas: 
o Modelo da Governação 
Integrada

21
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3. ORIENTAÇÕES POLÍTICAS 
E GOVERNAÇÃO INTEGRADA

- o incremento da mobilidade (nacional e transnacional) de 
formandos e formadores;
- a criação de redes de cooperação entre os atores do 
setor, para fazer avançar mais rapidamente políticas e 
programas a nível regional, nacional e europeu;
- o aprofundamento da participação nos concursos 
nacionais e europeus de profissões; 
- uma maior cooperação entre os organismos europeus 
responsáveis pelo EFP e outros organismos internacionais 
ligados ao setor, como a OCDE, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) ou a UNESCO;
- a inclusão crescente do desenvolvimento de 
competências transversais e interculturais nos currículos 
e programas de formação.

O horizonte estabelecido pela Skills	 Agenda - um 
roteiro para a capacitação dos cidadãos na UE, bem 
como pela comunicação da Comissão Europeia 
dedicada à definição de uma Área Europeia para a 
Educação até 2025, foi reforçado, no domínio do 
EFP, pela Recomendação de Osnabrück do Conselho 
Europeu, de 30 de novembro de 2020, que estabelece 
como prioridades até 2025:

PRIORIDADES
EUROPEIAS

A perspetiva de Portugal para o EFP, para a próxima 
década, traduz-se quer numa visão institucional quer 
em instrumentos financeiros específicos.

Acordo sobre Formação Profissional e Qualificação, 
de 28 de julho de 2021
Definido em sede de Comissão Permanente de 
Concertação Social do Conselho Económico e Social, com 
as seguintes prioridades para a próxima década:
- regulação e governação do sistema de formação 
profissional;
- melhoria dos instrumentos e da capacidade de resposta 
do sistema (e.g., revisão do CNQ);
- elevação da base de qualificações e programa Qualifica
- aposta na formação pós-secundária e níveis intermédios 
de qualificação;
- inovação e flexibilização nas modalidades e respostas 
formativas;
- aposta na área digital e formação à distância.

Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
A Componente 6 - Qualificação e Competências, da 
Dimensão Resiliência, foca-se: 
- no reforço da capacidade de resposta do sistema 
educativo e formativo; 
- na modernização da oferta e dos estabelecimentos 
de EFP; 
- no incentivo à criação de emprego permanente; 
- no aumento das qualificações escolares e profissionais 
de adultos; 
- no desenvolvimento de competências para a inovação e 
renovação industrial, adequando a oferta ao mercado de 
trabalho e requisitos da empregabilidade; 
- no aumento de graduados no Ensino Superior (áreas 
STEAM) (Ministério do Planeamento, 2021).

PRIORIDADES
NACIONAIS

Componente 6 - Qualificação e Competências da 
Dimensão Resiliência do PRR
Contempla os projetos e investimentos afetos ao 
desenvolvimento do EFP na RAA, aos quais estão alocados 
29 milhões de euros do PRR (Ministério do Planeamento, 
2021), e estabelece para a região:

- apoiar o desenvolvimento de competências básicas 
ou específicas, visando a melhor inserção dos ativos no 
mercado de trabalho e o aumento da qualidade e da 

PRIORIDADES
REGIONAIS

produtividade;
- aumentar o número de adultos qualificados com o ensino pós-secundário e superior;
- proporcionar uma oferta de percursos de qualificação que atendam às transformações tecnológicas, organizacionais, 
económicas e legais;
- desenvolver percursos formativos de curta duração voltados para a capacitação nas áreas das competências digitais e 
línguas estrangeiras;
- criar um serviço de orientação e formação dedicado exclusivamente à qualificação da população adulta;
- alcançar um número de adultos matriculados entre 1.145 e 1.550, assim como, modernizar 15 escolas profissionais da 
região.
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Para que o conjunto de objetivos definidos no PRR para a 
RAA, no domínio do EFP, se traduza em políticas concretas 
com alcance regional e local, é necessária a colaboração 
e concertação entre diferentes setores da administração 
pública e da sociedade civil.
Uma via possível para garantir esta colaboração passa 
pela implementação de um modelo de governação 
integrada, permitindo a coordenação vertical (entre 
níveis de decisão – europeu, nacional, regional) e, 
sobretudo, a coordenação horizontal (entre setores 
da administração pública) de políticas (Marques, 
2015; Christensen, 2015). 

Prioridades
Nacionais

Prioridades
Europeias

GOVERNAÇÃO 
INTEGRADA

Prioridades
Regionais

Coordenação de Políticas: o Modelo da Governação Integrada

O processo participativo que norteou as diferentes fases de elaboração da Agenda teve já como quadro de referência o 
paradigma da Governação integrada (Christensen, 2015; Marques, 2015).

“construção, desenvolvimento 
e manutenção de RELAÇÕES 

INTERORGANIZACIONAIS DE 
COLABORAÇÃO, para gerir 

PROBLEMAS SOCIAIS 
COMPLEXOS, com maior eficácia e 
eficiência” (Marques, 2015, p. 20).

Problemas com uma multiplicidade de dimensões, em 
permanente mudança e interligadas entre si, sem uma 
solução perfeita, única ou linear, a sua compreensão exige 
a construção de estratégias que envolvam organismos 
dos setores público e privado/terciário, numa lógica 
colaborativa, simultaneamente vertical e horizontal 
(Christensen, 2015).

A matriz impulsionadora em que assenta a 
implementação de modelos da governação 
integrada mobiliza 4 fatores críticos de 
sucesso da colaboração entre as organizações 
que fazem parte do processo. O sucesso da 
interação entre estes fatores depende da 
confiança construída entre diferentes atores 
(Sullivan & Skelcher, 2002).

Liderança Comunicação

Participação Avaliação

CONFIANÇA

23
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RAZÕES DE UM MODELO DE GOVERNAÇÃO 
INTEGRADA PARA UM MODELO DE POLÍTICAS 
PARA O EFP NA RAA

1.  
O EFP é uma prioridade das agendas políticas europeia 
e nacional. O comprometimento institucional, sustentado 
por documentos orientadores e compromissos escritos 
entre Estados membros, a nível europeu, e entre parceiros 
sociais, a nível nacional, sinaliza um esforço considerável de 
coordenação vertical de políticas (desde o nível europeu 
até ao nível regional), compaginável com as características 
do modelo de governação integrada. 

2. 
O modo como os compromissos institucionais e 
financeiros foram estabelecidos apontam para um impulso 
decisivo a dar às formas de governação cooperada. A UE 
reconhece que a colaboração horizontal entre diversos 
atores é crucial para concretizar as suas proclamações, 
nomeadamente para o setor do EFP, para a próxima 
década. O estabelecimento de um acordo alargado, entre 
parceiros sociais, em Portugal, e os termos desse acordo, 
colocam também a colaboração no centro dos princípios 
de ação. 

3. 
As diversas interseções do setor do EFP com múltiplos 
problemas sociais complexos, com particular expressão 
na RAA, reforça a necessidade do trabalho colaborativo 
na governação do setor. Esses problemas devem ainda 
ser abordados num quadro de dupla transição (verde e 
digital), impulsionada pela inovação e com forte impacto 
no mercado laboral. O desenho de respostas com tais 
desideratos e num contexto tão exigente requer, assim, uma 
visão sistémica de como organizar e empregar os recursos, 
sejam eles financeiros, humanos ou infraestruturais.

24
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4. AGENDA REGIONAL 
PARA A QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL  - 
HORIZONTE 2030:  
PROPOSTA ESTRATÉGICA

25
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Metas para a ARQP 
– Horizonte 2030

Propostas da ARQP 
– Horizonte 2030
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4. AGENDA REGIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL - HORIZONTE 2030: PROPOSTA 
ESTRATÉGICA

Metas para a ARQP – Horizonte 2030

As metas da Agenda dependem de outras políticas 
setoriais e de fatores que vão para além da governação, 
como é o caso do ambiente económico. Todavia, tratam-se 
de indicadores para os quais uma política estruturada de 

EFP pode ser vital. As metas a seguir apresentadas têm em 
conta a especificação da situação em 2020, por se tratar 
do último ano com dados consolidados, e a indicação das 
metas a atingir em 2025 e em 2030.

Meta

1. Abandono escolar precoce na RAA (%)

2. Jovens e jovens adultos (15-34 anos) nem em Emprego, nem em 
Educação/Formação (NEEF), na RAA (%)

3. Jovens (15-21 anos) a frequentar formação profissional de nível IV 
(público+privado), na RAA (%)

4. Jovens açorianos (18-30 anos) a frequentar formação profissional de 
nível V, na RAA (total)

5. Adultos (> 18 anos) em atividades formativas, em contexto de 
trabalho, anualmente (total)

6. Adultos (> 18 anos) com qualificações baixas, envolvidos em processos 
de aprendizagem, anualmente, através da rede Valorizar (total)

7. Redução do peso dos desempregados de longa duração no desemprego 
total da RAA (%)

8. Empresas açorianas que implementaram processos formativos, ao 
longo do ano, de acordo com o Relatório Único (%)

Situação em 2020 

27%

19.3%

10%

53

450

450¹

37.6%

15%

Meta 2025 

25%

15%

20%

150

900

660

32%

20%

Meta 2030 

15%

10%

25%-35%

225

1500

400

25%

30%

¹ No caso desta meta, a linha de base foi estabelecida para 2019, por se tratar do último ano civil em que as medidas de formação de adultos, no quadro 
da rede Valorizar, funcionaram sem constrangimentos devido à pandemia e por se verificar que as atividades desta rede foram fortemente afetadas em 
2020 e 2021, por esse mesmo motivo. 

Propostas da ARQP – Horizonte 2030

Os contributos ARQP – Horizonte 2030 para as metas 
elencadas assentam em TRÊS EIXOS interdependentes, 
cada um deles representando uma componente particular:

A operacionalização de cada um dos eixos 
da ARQP – Horizonte 2030 assenta em 
diferentes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
aos quais correspondem OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS.

A consolidação da proposta depende de 
uma concretização detalhada dos objetivos 
específicos, dentro de cada um dos eixos.

TRÊS EIXOS 
DA ARQP

–HORIZONTE 
2030

EIXO 1. 
Um ecossistema 
colaborativo no 
âmbito do EFP

EIXO 2. 
Uma perceção social 

positiva do EFP

EIXO 3. 
Um sistema de EFP 

de qualidade
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TRÊS EIXOS 
DA ARQP

–HORIZONTE 
2030

EIXO 1. 
Um ecossistema 

colaborativo no âmbito 
do EFP

EIXO 2. 
Uma perceção social 

positiva do EFP

EIXO 3. 
Um sistema de EFP 

de qualidade

A estrutura central da componente é 
o Fórum Regional para a Qualificação 
Profissional (FRQP).
 4 Objetivos Estratégicos 
 8 Objetivos Específicos

COMPONENTE ESTRUTURAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ter constituído formalmente o 
FQPA, até junho de 2022, enquanto 
plataforma dinamizadora do 
ecossistema da EFP dos Açores

2. Ter em funcionamento um 
mecanismo de acompanhamento, 
monitorização e avaliação da 
ARQP – Horizonte 2030, a partir de 
setembro de 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 | Instituir uma cultura de colaboração entre os agentes do sistema de EFP dos Açores

INDICADORES 

Um acordo de cooperação assinado, em junho de 2022.

20-30 entidades envolvidas por grupo de trabalho, em junho de 2022.

Realização de reuniões bimensais (6 reuniões anuais), da Comissão Coordenadora do FRPQ, 
a partir de junho de 2022.

Um manual entregue, em setembro de 2022.

Uma base de dados em funcionamento, em setembro de 2022.

1. Ter criado um sistema integrado 
de descoberta e exploração das 
profissões, na RAA, para alunos a 
partir do 7º ano de escolaridade, em 
dezembro de 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | Dirigir a colaboração entre os agentes do sistema de EFP para o reforço dos processos 
de orientação escolar e profissional

Um grupo de trabalho criado, em junho de 2022.

Plano de ação para a exploração vocacional (1º draft), apresentado em setembro de 2022.

Três ações-piloto do plano de ação com turmas do 7º ano, no ano letivo 2022/2023.

Disseminação do plano de ação, a partir de 2023/2024, com os seguintes indicadores de 
base: 
50 % de alunos do 3º ciclo envolvidos (% por ilha; % por sexo; % de alunos com retenções 
prévias; % por ano escolar) participaram nas atividades do plano de ação, entre 2024²  e 
2030; 80% dos alunos mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com as atividades do 
plano de ação (avaliação por questionário); 25% (até 2025) e 30% (2026-2030) manifestou 
interesse pelo EFP, na sequência de participação nas atividades do plano de ação.

² A estimativa aponta para o envolvimento de 1151 alunos do 7º ano a frequentar o programa, no ano letivo 2023/2024 (Fonte: Direção Regional da 
Educação). 
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1.Ter criado um sistema integrado 
de acompanhamento centrado 
na pessoa desde o envolvimento 
(outreach), até à integração no posto 
de trabalho, de públicos vulneráveis, 
até dezembro de 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 | Orientar a colaboração entre os agentes do sistema de EFP para a promoção da 
inclusão social

Um grupo de trabalho criado, em junho de 2022.

Um grupo de trabalho criado, em junho de 2022.

Um plano de ação publicado, em dezembro de 2022.

2. Ter definido e implementado 
uma estratégia de reconversão 
profissional especialmente 
desenhada para jovens NEEF e 
desempregados de longa duração, 
até dezembro de 2022

Um catálogo de formação para a reconversão profissional publicado, em dezembro de 2022.

Um plano regional de capacitação para a reconversão profissional publicado 
semestralmente, entre 2023-2030.

15% dos jovens NEEF inscritos nos serviços de emprego dos Açores envolvidos em 2023 
em ações de capacitação, com incrementos anuais de 5%, até 2030, com especial enfoque 
nos jovens NEEF com qualificações baixas ou intermédias³.

15% dos desempregados de longa duração inscritos no Centro de Emprego dos Açores 
envolvidos em 2023 em ações de capacitação, com incrementos anuais de 5%, até 2030⁴.

1. Ter criado até dezembro de 
2022 um sistema integrado de 
colaboração intersectorial e 
intrassectorial destinado a regular 
a oferta de formação com as 
necessidades de mão-de-obra, em 
áreas economicamente promissoras

2. Ter implementado em 2023 
uma oferta formativa integrada, 
de colaboração intersectorial e 
intrassectorial, privilegiando áreas 
economicamente promissoras 

3. Ter avaliado e aprofundado novas 
tipologias de formação em contexto 
de trabalho, até setembro de 2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 | Organizar a colaboração entre os agentes do sistema de EFP para a criação de valor 
económico

Uma unidade de excelência criada, em dezembro de 2022.

60 agentes colaborativos formados, 15 em cada grupo de trabalho, até setembro de 2022.

Um plano de ação apresentado por cada grupo de trabalho, até dezembro de 2022.

Formação de 100 agentes colaborativos, por pares (dentro das entidades cooptadas), até 
dezembro de 2022.

Um plano de oferta formativa apresentado em cada ano letivo, até 2029/2030, 
percorrendo cada uma das áreas sectoriais previstas nos grupos de trabalho, desenvolvido 
por diferentes agentes (Universidade dos Açores, Escolas de Formação Profissional, 
Empresas, outros agentes).

150 formandos a frequentar formações de nível V em 2024. Incrementos de 10% ao ano, 
até 2030.

Para todos os anos, a partir de 2025:
250 formandos certificados em cursos de curta duração para aquisição de competências 
específicas; 150 formandos certificados em formações para reconversão profissional de 
pessoas com certificação nível V ou superior; 

150 formandos em reconversão profissional de pessoas com certificação nível IV.

Relatório de avaliação do Formaçores publicado, em setembro de 2022.

150 empresas dos Açores, envolvidas no programa Formaçores, anualmente, até 2025, com 
incrementos de 10% ao ano, até 2030.

2050 formandos envolvidos em ações de capacitação, no âmbito do programa, em 2023, 
com incrementos de 10% ao ano até 2025 e de 5% ao ano, até 2030⁵.

³ Estimam-se 500 jovens em atividades de reconversão, em 2023 (correspondendo a 15% de jovens NEEF inscritos nos serviços de emprego, em 
dezembro de 2020). 
⁴ Estimam-se 350 pessoas desempregadas de longa duração em atividades de reconversão, em 2023 (correspondendo a 15% de pessoas desempregadas 
de longa duração inscritas nos serviços de emprego, em dezembro de 2020) (Fonte: Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional).
⁵ Definição do indicador tem por referência dados para 2020 do programa Formaçores (49 empresas e 1709 formandos envolvidos – duplicação esperada, 
ao ano, do envolvimento de empresas no programa; incremento de 10% ao ano do número de formandos envolvidos, até 2025).
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TRÊS EIXOS 
DA ARQP

–HORIZONTE 
2030

EIXO 1. 
Um ecossistema 

colaborativo no âmbito 
do EFP

EIXO 2. 
Uma perceção social 

positiva do EFP

EIXO 3. 
Um sistema de EFP 

de qualidade

A dignificação do EFP, a valorização 
de casos de sucesso ou a divulgação 
de boas-práticas são elementos que 
justificam a aposta neste eixo.
 2 Objetivos Estratégicos
 3 Objetivos Específicos

COMPONENTE COMUNICACIONAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ter desenvolvido e implementado 
uma presença regular e estratégica 
nos media, no período 2022-2030

2. Ter desenvolvido e implementado 
campanhas de valorização do EFP 
inicial, no período 2023-2030

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 | Promover uma perceção social positiva da EFP e das profissões entre os jovens

INDICADORES 

Ter um plano de comunicação em implementação, em dezembro de 2022.

Ter publicado, anualmente, um pacote de divulgação para os media tradicionais, incluindo: 
10-15 reportagens com jovens formandos; 6 artigos sobre o EFP nos jornais da região; 10 
entrevistas em rádios locais; um programa/ou um conjunto de 10 spots anuais para a 
RTP-Açores, divulgado em prime-time, entre 2023 e 2025.

Ter gerado o seguinte tráfego anual acumulado, em redes sociais (Instagram, Facebook, 
Twitter e outras), em 2023 e 2030: 104 posts; 5000 visualizações; 1000 comentários; 300 
partilhas. incrementos de 5% ao ano, até 2025, e de 10% ao ano, entre 2026 e 2030. 

Uma feira bianual de formação profissional organizada por cada Escola de Formação 
Profissional, entre 2023 e 2030.

Participação de 100 alunos no AzoresSkills em 2023, com incremento de 5% ao ano, até 
2030⁶.

Participação de 100 jovens com idades entre os 14 e os 18 anos, em programas de 
mobilidade interna, em 2023, com incremento de 10% ao ano, até 2030.

1. Ter concebido e implementado um 
roteiro de valorização das profissões, 
no período 2023-2030

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | Promover uma perceção social positiva da EFP e da formação profissional entre a 
população adulta

Ter um plano de comunicação em implementação, em 2022.

Ter publicado, anualmente, um pacote de divulgação para os media tradicionais, incluindo: 
10 reportagens com profissionais envolvidos em formação profissional em empresas; 6 
artigos sobre a Formação de Adultos nos jornais da região; 10 entrevistas em rádios locais; 
um programa/ou um conjunto de 10 spots anuais para a RTP-Açores, divulgado em 
prime-time, entre 2023 e 2025.

Metodologia regional RVCC publicada em dezembro de 2022.

Envolver 550 pessoas em processos de RVCC, em 2023; incremento anual de 10%, entre 
2023 e 2025; incremento anual de 5% entre 2026-2030⁷.

⁶ Em 2019, participaram no AzoresSkills 51 formandos.
⁷ Ponto de partida aponta para 450 pessoas envolvidas em processos de RVCC, em 2019. Foi considerado este ano de referência, tendo em consideração 
que 2020 e 2021 afetaram fortemente a implementação destes processos.
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TRÊS EIXOS 
DA ARQP

–HORIZONTE 
2030

EIXO 1. 
Um ecossistema 

colaborativo no âmbito 
do EFP

EIXO 2. 
Uma perceção social 

positiva do EFP

EIXO 3. 
Um sistema de EFP 

de qualidade

Apresentam-se um conjunto de 
ações que permitam agilizar uma 
oferta curricular territorializada 
que considera as descontinuidades 
geográficas e as dinâmicas 
demográficas 
 3 Objetivos Estratégicos
 6 Objetivos Específicos

COMPONENTE DE CAPACITAÇÃO  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ter iniciado em 2022/2023 a 
implementação de uma oferta 
formativa de nível IV à medida do 
território 

2. Ter iniciado em 2022/2023 a 
implementação de uma oferta 
formativa para adultos, diversa e 
flexível 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 | Ajustar a oferta curricular do EFP na RAA

INDICADORES 

Até 2025, 75% dos cursos de nível IV oferecidos na RAA enquadram-se em 4 áreas 
prioritárias: economia azul; indústrias agroalimentares; turismo e serviços; digitalização. 

Abertura de, pelo menos, 1 curso com componentes tecnológicas diversas em ilhas sem 
escolas de formação profissional, em 2023/2024.

Em 2025, pelo menos um terço dos cursos de nível IV oferecidos na RAA correspondem a 
modelos de formação cooperada, com incremento desse tipo de oferta até 50%, em 2030.

5 % dos cursos de nível IV oferecidos na RAA são oferecidos no formato de ensino dual em 
2025, com incremento até 10%, em 2030.

Relatório de avaliação do Formaçores publicado, em setembro de 2022.

Um catálogo de formação para a reconversão profissional publicado.

Um plano regional de capacitação para a reconversão profissional publicado 
semestralmente, entre 2023-2030.

Envolver 550 pessoas em processos de RVCC, em 2023; incremento anual de 10%, entre 
2023 e 2025; incremento anual de 5% entre 2026-2030.

150 empresas dos Açores, envolvidas no programa Formaçores, anualmente, até 2025, com 
incrementos de 10%, até 2030.

2050 formandos envolvidos em ações de capacitação, no âmbito do programa, em 2023, 
com incrementos de 10% ao ano até 2025 e de 5% ao ano, até 2030.

30
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1.Ter concluído a requalificação da 
Escola Profissional das Capelas, 
futuro Centro de Qualificação dos 
Açores, em 20248

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 | Requalificar a rede de infraestruturas e equipamentos do EFP

Um caderno de encargos lançado, no primeiro semestre de 2022. 

Um concurso público lançado e concluído, no segundo semestre de 2022. 

Obra de requalificação concluída em 2025.

2.Ter renovado o parque tecnológico 
das escolas de formação profissional, 
entre 2022 e 2025, conforme 
inscrito no PRR9

Lançamento de pelo menos um aviso anual conforme metas definidas no PRR- 
primeiro semestre de cada ano, entre 2022 e 2025. 

Submissão de candidaturas decorrem durante um mês após o lançamento dos 
avisos. 

Análise e aprovação das candidaturas no prazo até dois meses após o 
encerramento do concurso.

1. Ter criado uma plataforma 
colaborativa de formação contínua 
certificada para formadores, tutores 
das escolas de formação profissional 
e técnicos de emprego, até ao final 
2022 

2. Dar continuidade à organização 
do Fórum para a Qualificação 
Profissional e Emprego

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 | Valorizar, qualificar e requalificar os recursos humanos

Um plano de formação publicado até 2022.

Implementação anual do plano de formação, a partir de 2023, incluindo: 5 webinars 
temáticos, centrados em setores ou tendências de emprego promissoras (e.g. economia 
azul, turismo sustentável, ecoagricultura, etc.); 6-8 formações dirigidas a formadores; 4 
formações em soft skills, dirigidas a todos os profissionais.

Envolvimento de 200 profissionais no conjunto das atividades de formação contínua, em 
2023; incrementos anual de 10% até 2025, e de 15% entre 2026-2030.

Uma conferência anual implementada entre 2022-2030.

Um série de workshops anuais incluída em cada conferência, entre 2022-2030.

60-80 profissionais envolvidos, anualmente, nos workshops.

31

8  8 281 632,00€ do PRR são destinados a obras de requalificação e aquisição de equipamento da Escola Profissional das Capelas futuro Centro de 
Qualificação dos Açores.
9  5 534 000,00€ para reequipamento informático de todas as escolas profissionais da RAA, com exceção da Escola Profissional das Capelas, futuro 
Centro de Qualificação dos Açores, cujo investimento em equipamento se encontra alocado à renovação da referida escola.
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TRÊS EIXOS 
DA ARQP

–HORIZONTE 
2030

EIXO 1. 
Um ecossistema 
colaborativo no 
âmbito do EFP

EIXO 2. 
Uma perceção social 

positiva do EFP

EIXO 3. 
Um sistema de EFP 

de qualidade

Os 3 eixos da ARQP – Horizonte 2030 podem ser graficamente sintetizados da seguinte forma:

COMPONENTE
ESTRUTURAL

ÁREAS 
Orientação escolar e profissional

Inclusão Social
Centro Vocacional de Excelência

INSTRUMENTOS
Planos de ação na orientação escolar e 

profissional, inclusão e 4 eixos temáticos 
de atividade económica

COMPONENTE
COMUNICACIONAL

ÁREAS 
Formação inicial

Formação ao longo da vida

INSTRUMENTOS
Planos de ação na área da 

comunicação (jovens e adultos)
Programa regional de RVCC

COMPONENTE
DE CAPACITAÇÃO

ÁREAS 
Currículos 

Infraestruturas
Recursos humanos

INSTRUMENTOS
Reorganização da oferta 

formativa
Plano de formação colaborativa

FRQP – encontro anual
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5. SÍNTESE

A RAA é um território ultraperiférico, com vários desafios 
emergentes:
• Natureza arquipelágica, e consequentemente, 
descontinuidade geográfica;
• Envelhecimento e encolhimento demográficos;
• Níveis de pobreza e de exclusão social acima da média 
nacional;
• Níveis educativos e formativos ainda baixos;
• Baixo nível de desemprego, mas elevados níveis de jovens 
NEEF;
• Baixa intensidade de formação em contexto de empresa; 
• Retorno financeiro reduzido para quem frequenta o ensino 
profissional.

O EFP, na região, requer: 
• Maior visibilidade e dignificação dos percursos de formação 
profissionalizantes; 
• Uma articulação mais forte entre entidades e setores;
• Uma elevação da qualidade do ensino, a vários níveis (e.g. 
desenho curricular, formação dos profissionais, entre outros).
Os desafios para os quais o EFP pode oferecer uma resposta 
são problemas sociais complexos. As soluções para estes 
problemas, bem como as prioridades europeias, nacionais e 
regionais para o setor requerem o primado da colaboração. Por 
esse motivo, uma proposta estratégica para o EFP nos Açores 
deve ser inspirado por modelos de governação cooperativa, 
como é o caso da governação integrada.

A ARQP inspira-se no modelo da governação integrada, 
propondo três eixos de ação: 
• Um ecossistema colaborativo no âmbito do EFP (componente 
estrutural).
• Uma perceção social positiva do EFP (componente 
comunicacional). 
• Um sistema de EFP de qualidade (componente de capacitação).
Todos os eixos são operacionalizados de acordo com modelos 
lógicos que definem objetivos estratégicos, objetivos 
específicos, recursos a mobilizar e indicadores para avaliação 
rigorosa da implementação.
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