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EM FOCO # 12  
A Educação na RAM: uma década de evolução em 
análise 

 

Definida como a privação das condições necessárias para termos acesso a uma vida digna, a 
pobreza é um fenómeno multidimensional que se manifesta não só sob a forma da carência de 
bens e serviços, mas também através de carência social (por exemplo, através da incapacidade 
dos indivíduos de participarem de modo igualitário na sociedade) ou em associação a fenómenos 
de exclusão social. Entre outros fatores, o baixo nível de escolaridade é um exemplo de um fator 
correlacionado com a pobreza e a exclusão social. Não só o acesso dos indivíduos a uma educação 
de qualidade influencia a empregabilidade das pessoas e a capacidade de os indivíduos acederem 
a um mercado de trabalho mais qualificado e aumentar os seus bens, como o acesso à educação 
é um elemento fundamental no desenvolvimento e capacitação pessoal dos indivíduos. 
Segundo os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR) do INE, a Região 
Autónoma da Madeira é, segundo os dados, um dos territórios com maiores índices de pobreza 
e exclusão social. A par deste dado, de acordo com os censos 2011, a RAM era também um dos 
territórios onde a taxa de analfabetismo era maior. Neste Em Foco procuramos, portanto, fazer a 
análise de alguns indicadores de forma a entender como, do ensino pré-escolar ao ensino 
universitário e através dos programas de aprendizagem ao longo da vida, a participação e sucesso 
escolar têm evoluído neste território. 
 

 

EDUCAÇÃO, POBREZA E DESIGUALDADE  

 

Definida pelas Nações Unidas como a 
“condição humana caracterizada por 
privação sustentada ou crónica de recursos, 
capacidades, escolhas, segurança e poder 
necessários para o gozo de um adequado 
padrão de vida e outros direitos civis, 
culturais, económicos, políticos e sociais”, 
ou seja, a privação das condições necessárias 

para termos acesso a uma vida digna, a 
pobreza é um fenómeno multidimensional1. 
A pobreza é, não só, um fenómeno que se 
manifesta sob a forma da carência de bens e 
serviços, mas também, entre outras 
dimensões, através de carência social (por 
exemplo, através da incapacidade dos 
indivíduos de participarem de modo 
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igualitário na sociedade), associando assim 
este fenómeno ao conceito de exclusão 
social. 

O baixo nível de escolaridade é um 
exemplo de um fator correlacionado com a 
pobreza e a exclusão social. O acesso dos 
indivíduos a uma educação de qualidade 
influencia a empregabilidade das pessoas e 
a capacidade de os indivíduos acederem a 
um mercado de trabalho mais qualificado, 
gerar rendimento e aumentar os seus bens2. 
Por outro lado, o acesso à educação é um 
elemento fundamental no desenvolvimento 
e capacitação pessoal dos indivíduos, 
fomentando a participação na sociedade e 
contribuindo para a redução das 
desigualdades sociais, mas também um fator 
importante para o aumento do seu bem-
estar pessoal e autoestima2. Com efeito, 
segundo os dados do Inquérito às 
Condições de Vida do Eurostat, o risco de 
pobreza e exclusão social tende a acentuar-
se entre os indivíduos com menor grau de 
escolaridade. Segundo os dados do EU-SILC 
de 2020i, a taxa de risco de pobreza e 
exclusão social em Portugal na população 
com nível de escolaridade igual ou 
inferior ao ensino básico situava-se nos 
27%, um valor 2 a 4 vezes superior ao 
observado entre a população com o 
ensino secundário / pós-secundário 
(14.8%) ou com o ensino superior (6.4%)3. 
Estes dados são não só um reflexo do papel 
transformador que educação tem na 
mitigação dos fenómenos de pobreza e 
exclusão social, como sublinham a 
importância que o acesso a esta seja assente 
num ensino de qualidade, que permita às 
pessoas concretizarem o acesso a um 
mercado de trabalho qualificado e digno. 

Segundo os dados do Inquérito às 
Condições de Vida e Rendimento (ICOR) do 
INE, a Região Autónoma da Madeira é um 
dos territórios com maiores índices de 

 
i Note-se que os dados do EU-SILC 2020 são referentes aos rendimentos auferidos em 2019. 
ii Note-se que os dados relativos aos ICOR 2021 são relativos aos rendimentos auferidos em 2020. Por esta razão, estes 
dados permitam já ter uma perceção do efeito do contexto pandémico nos rendimentos e condições de vida da 
população em 2020, mas não em 2021.  

pobreza e exclusão social. Muito embora 
estes dados tenham vindo a registar uma 
melhoria desde 2018, data a partir do qual o 
INE passou a desagregá-los pelas NUTS II, a 
Região Autónoma da Madeira tem 
permanecido de forma persistente entre os 
territórios com maiores índices de pobreza e 
exclusão social. Com efeito, segundo os 
dados do ICOR 2021ii, a Madeira é o 
território em Portugal com maior taxa de 
pobreza e exclusão social (28.9%, 6.5 p.p. 
acima da média nacional) e taxa de 
privação material e social severa (8.9%, 2.9 
p.p. acima da média nacional)4.  

A par destes dados, historicamente a 
Madeira é um dos territórios com maior 
índice de abandono escolar em Portugal e 
maior taxa de analfabetismo. Segundo os 
dados dos Censos de 2011, a Região 
Autónoma da Madeira (RAM) era, a seguir 
à Região Autónoma dos Açores (RAA), o 
segundo território em Portugal com 
maior taxa de abandono escolar (2,42%)5. 
Em 2016, e segundo os dados do INE do 
Inquérito ao Emprego, esta região era 
novamente a seguir à RAA o território com 
maior taxa de abandono precoce da 
educação e formação (23.2%, mais 9.2 p.p. 
que a média nacional)6. Também no que 
remete à taxa de analfabetismo, segundo o 
inquérito de 2011 dos Censos a RAM era o 
segundo território com maior taxa de 
analfabetismo (7%), sendo apenas 
ultrapassada pela região do Alentejo (9,6%)7. 
Sendo o investimento na educação e 
formação, como já referido, uma estratégia 
importante na mitigação dos fenómenos de 
pobreza e exclusão social, importa por isso 
analisar como, no decurso destes anos, as 
políticas de educação na Região Autónoma 
da Madeira têm contribuído para inverter 
estas estatísticas. Neste Em Foco 
procuramos, portanto, fazer a análise de 
alguns indicadores de forma a entender 
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como, do ensino pré-escolar ao ensino 
universitário e através dos programas de 
aprendizagem ao longo da vida, a 

participação e sucesso escolar têm evoluído 
neste território. 

 

 

ACESSIBILIDADE DO ENSINO NÃO-SUPERIOR E SUPERIOR NA RAM 

 
O acesso à educação, como 

anteriormente referido, é determinante na 
mitigação dos fenómenos de pobreza e 
exclusão social. Não obstante, mais do que 
promover o acesso dos indivíduos à 
educação, é importante que esta premissa 
seja assente no acesso a um ensino de 
qualidade. Neste sentido, o investimento 
num sistema educativo público e de acesso 
gratuito, assente numa rede escolar bem-
estruturada e com profissionais qualificados, 
é um fator crucial para cumprir com este 
pressuposto.  

Em Portugal, o “direito à educação e à 
cultura” é um direito fundamental de 
todas as pessoas reconhecido pelo Artigo 
73º da Constituição da República 
Portuguesa. De acordo com a legislação 
vigente em Portugal existe, atualmente, um 
regime de escolaridade obrigatória, que 
vai até ao 12º ano ou figuros 18 anos de 
idade, complementado, a partir dos 5 
anos, pela educação pré-escolar. Cabe ao 
Estado assegurar o acesso de todos os 
cidadãos ao ensino e à educação através de 
um sistema público de escolas que garanta 
o ensino básico, universal e gratuito, bem 
como o acesso a um sistema de educação 
pré-escolar. A monitorização da 
acessibilidade do ensino escolar público, 
através de indicadores estatísticos como 
cobertura da rede escolar pública ou o 
número de docentes no ensino pré-escolar e 
escolar obrigatório, é um procedimento 
importante para a validação deste 
pressuposto.  

Consequência da diminuição da 
população em idade escolar e do aumento 
do número de escolas sem o número 

mínimo de alunos necessário para constituir 
turmas, desde 2000, a rede escolar pública 
tem sido alvo de várias restruturações no 
número de estabelecimentos de ensino 
ativos (ex. através do encerramento e  
transferência de alunos das escolas sem o 
número mínimo de alunos). Parte desta 
restruturação tem passado pela diminuição 
do número de estabelecimentos de ensino 
um pouco por todo o território nacional, 
particularmente em escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico com um número reduzido de 
alunos. Esta restruturação, que se começou 
a equacionar na década de 80 após um 
acordo do Estado Português com a União 
Europeia, materializou-se em definitivo em 
2010 com a Resolução do Conselho de 
Ministros nº 44/2010, de 14 de junho, que 
determina extinção dos estabelecimentos 
públicos do 1º Ciclo com menos de 21 
alunos. A Região Autónoma da Madeira não 
tem sido exceção.  

Segundo os dados do INE, do ensino pré-
escolar ao ensino secundário, havia no ano-
letivo 2019/2020 um total de 149 
estabelecimentos de ensino na Região 
Autónoma da Madeira. De entre estes, 60% 
(89 estabelecimentos) eram públicos e 40% 
(60 estabelecimentos) eram privados8. Estes 
dados representam uma diminuição de 
32% (menos 70 estabelecimentos no total, 
dos quais 58 públicos e 12 privados) no 
número de estabelecimentos de ensino na 
região face ao ano-letivo 2010/2011 
(Figura 1), sendo este decréscimo mais 
acentuado nos estabelecimentos de ensino 
pré-escolar (32%, menos 57 
estabelecimentos), 1º Ciclo (29%, menos 36 
estabelecimentos) e 3º Ciclo (29%, menos 
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12 estabelecimentos)8. Já a nível nacional, 
embora se tenha verificado igualmente um 
decréscimo no número de estabelecimentos 
de ensino, a quebra foi menos acentuada. 
No ano-letivo 2019/2020 havia em todo 

território 8 310 estabelecimentos de ensino, 
uma redução no número de 
estabelecimentos de ensino de 24% (menos 
2 707 estabelecimentos) face a 2010/20118. 

 

 

Figura 1. Número de estabelecimentos de ensino não-superior na Região Autónoma da Madeira 
(RAM). Fonte: INE8 

 
Não obstante o facto deste decréscimo 

no número de estabelecimentos de ensino 
ser uma tendência comum em todo o 
território nacional, é importante salientar 
que, no período analisado, a Região Madeira 
foi a região onde o decréscimo de escolas, 
particularmente escolas do 1º Ciclo, foi em 
proporção mais acentuado, ultrapassando a 
região Norte (21%) e Centro (20%)8. Estas 
diferenças podem, de facto, ser explicadas 
com o contexto demográfico da região. 
Desde 2012/13iii até 2019/20, a Região da 
Madeira registou uma diminuição de 
cerca de 16% no número de alunos 
inscritos no ensino não-superior, um 
decréscimo quase duas vezes superior ao 
observado a nível nacional (- 10%) e acima 
da região Norte (- 15%) e Centro (- 13%)9. 

 
iii Data a partir da qual o INE disponibiliza dados relativos ao número de alunos matriculados no ensino não-superior na 
RAM. 

Estas diferenças acentuam-se 
particularmente entre os primeiros níveis de 
ensino. Entre 2012/13 e 2019/20, o número 
de alunos inscritos no Pré-escolar e 1º e 2º 
Ciclos de ensino na RAM diminuiu 17%, 21% 
e 26%, respetivamente9. A nível nacional, 
verificou-se uma diminuição de 6% (Pré-
escolar), 12% (1º Ciclo) e 15% (2º Ciclo) no 
número de alunos inscritos9. 

A reduzida dispersão territorial da 
população, em parte também motivada pela 
insularidade do território, pode ser outro 
fator a contribuir para esta diminuição mais 
acentuada, em proporção, do número de 
estabelecimentos de ensino na RAM. 
Destacando-se como um dos territórios a 
nível nacional com maior densidade 
populacional – 317 pessoas/km2, apenas 
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ultrapassada em 2020 pela Área 
Metropolitana de Lisboa (951,5 
pessoas/km2)10 –, a baixa dispersão 
populacional poderá ser um fator que 
contribuiu para um redimensionamento e 
restruturação mais eficiente do número de 
estabelecimentos de ensino ativos na região.  

A par da redução que se verificou no 
número de estabelecimentos de ensino na 
RAM, e atendendo à diminuição do número 
de alunos e redimensionamento 
/restruturação da rede escolar já 
anteriormente discutidas, também o número 
de docentes no ensino pré-escolar e escolar 
obrigatório na RAM tem vindo a diminuir ao 
longo da última década. Havia no ano-
letivo 2019/2020 um total de 5 714 
docentes na Região Autónoma da 
Madeira. De entre estes, 90% (5 128 
docentes) estavam no ensino público e 10% 
(586 docentes) no ensino privado11. Estes 
dados representam um decréscimo de 
cerca de 21% (menos 1 365 docentes) no 
ensino público e 31% (menos 266 
docentes) no ensino privado face ao ano 
letivo 2009/201011. Esta diminuição, que 
segue aliás a mesma tendência observada 
entre os estabelecimentos de ensino não-
superior, foi mais expressiva entre os 
docentes do ensino pré-escolar (47%; 
menos 567 docentes), 2º Ciclo (29%, menos 
305 docentes) e 1º Ciclo (20%, menos 369 
docentes). Já a nível nacional, e embora se 
tenha verificado neste período um 
decréscimo do número de docentes em todo 
o território, esta diminuição foi menos 
acentuada11. Entre o ano ano-letivo 
2009/2010 e 2019/2020 o ensino público e o 
ensino privado perderam, respetivamente, 
18% (29 082) e 16% (3 833) dos seus 
docentes11.  

Apesar desta redução do número de 
docentes no ensino público e privado na 
RAM, em grande parte justificável pela 
restruturação da rede escolar, importa 

 
iv Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio de 2014. https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/79-2014-25344769  
 

salientar que ao longo da última década foi 
percetível uma clara melhoria das 
qualificações do quadro docente (Figura 2). 
Assim, se no ano-letivo 2010/2011, apenas 
4% dos docentes na RAM tinha mestrado 
e/doutoramento, em 2019/2020 esta 
percentagem subiu para 13%12. Por outro 
lado, a proporção de docentes com menor 
grau de qualificação desceu de 5% para 
3%12. Se por um lado a introdução da 
exigência do nível de mestrado para a 
carreira de docente introduzida pelo 
DECRETO-LEI N.º 79/2014iv em 2014 pode 
ter propulsionado um investimento por 
parte de alguns docentes na melhoria dos 
seus conhecimentos e competências 
pedagógicas, estes dados podem sobretudo 
ilustrar uma substituição ao longo do tempo 
dos docentes mais velhos (e com níveis 
académicos mais baixos) por docentes mais 
jovens que, ao abrigo do processo de 
Bolonha, acabam por completar no seu ciclo 
de estudos níveis de qualificação mais 
elevados (sobretudo ao nível da licenciatura 
vs mestrado). Sendo a qualificação dos 
docentes um aspeto importante e que se 
repercuta depois numa melhoria da 
qualidade de ensino, estes dados são um 
sinal positivo. 

Quando analisamos o número de 
estabelecimentos de ensino superior na 
RAM, verificou-se uma tendência oposta ao 
observado ao nível dos estabelecimentos de 
ensino Básico e/Secundário. No ano-letivo 
2019/2020 havia na região 8 
estabelecimentos de ensino superior, 
sendo 75% (6 estabelecimentos) destes 
estabelecimentos públicos e 25% (2 
estabelecimentos) privados13. Quando 
comparando estes dados com o ano-letivo 
2009/2010, isto representa um aumento de 
4 estabelecimentos de ensino superior, 
todos eles de natureza pública13. Da 
mesma forma, também o número de 
docentes no ensino superior tem vindo a 
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aumentar ao longo da última década.  Havia 
no ano-letivo 2019/2020 um total de 401 
docentes no ensino superior, 84 % (337 
docentes) em estabelecimentos públicos e 
16% (64 docentes) em estabelecimentos 
privados14. Estes dados representam em 
média um aumento de cerca de 24% (79 
docentes) do número de docentes no 
ensino superior na região face ao ano 
letivo 2009/2010, crescimento esse 

sustentado pelo aumento do número de 
docentes no ensino superior público14. Pese 
embora durante este período o número 
de docentes no ensino superior privado 
tenha sofrido um decréscimo de 31% 
(menos 29 docentes), o ensino superior 
público na RAM viu o número de 
docentes aumentar em 47% (mais 108 
docentes) face a 2009/201014.

 

Figura 2. Número de docentes do ensino não-superior na Região Autónoma da Madeira (RAM) 
2010-2020. Fonte: INE12.  
 

 
Estes dados são um indicador positivo e 

demonstram que, ao longo da última 
década, houve na região um investimento 

claro no ensino superior público. É de 
salientar, ainda, que este aumento excedeu 
em proporção o total nacional. Se por um 
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lado o ensino superior privado em Portugal 
viu o número de docentes diminuir 32% 
entre 2009/2010 e 2019/2020, um valor em 
proporção semelhante ao observado na 
RAM, o aumento do número de docentes no 
ensino superior público foi mais modesto, 

tendo-se situado no 15%14.  Analisaremos, 
porém, mais adiante de que forma este 
investimento se traduziu na formação e no 
aumento das habilitações académicas da 
população na RAM.  

 

 

ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO NA RAM 

 
A eficácia de um ensino de qualidade 

pauta-se não só pela acessibilidade e 
qualificação do seu quadro docente, mas 
principalmente pelo resultado prático desse 
investimento que se traduz, entre outros, no 
aproveitamento, nível de escolaridade ou 
competências desenvolvidas pelos alunos e, 
por último, na redução do abandono escolar 
precoce. A taxa de retenção/ desistência é 
um bom indicador que nos permite auferir 
como ao longo da última década tem 
evoluído o aproveitamento dos alunos nos 

diferentes graus de ensino. Olhando a estes 
dados, tem sido percetível uma melhoria 
significativa na região. Se no ano-letivo 
2012/2013v a taxa de retenção/desistência 
no ensino básico na RAM era de 11.8%, em 
2019/2020 esta indicador baixou para os 
2.1%, tendo este valor ficado inclusive 
abaixo da média nacional (2.2%) (Figura 3)15. 
Estes dados representam uma descida de 
9.7 p.p. num período de 7 anos, sem dúvida 
uma melhoria particularmente significativa 
num tão curto espaço de tempo15.  

 

 
Figura 3. Taxa de Retenção/Desistência do Ensino Básico em Portugal e na R. A. da Madeira. 
Fonte: INE15. 

 
vDados relativos à taxa de retenção/desistência no ensino básico na RAM apenas disponíveis a partir do ano-letivo 
2012/2013. 
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Também ao nível do ensino secundário 
foi registada uma melhoria significativa na 
taxa de retenção/desistência. Se no ano-
letivo 2009/2010 a taxa de 
retenção/desistênciavi no ensino secundário 
na RAM era 24.4%, em 2019/2020 este 
indicador situava-se no 10.5% (Figura 4), 

uma descida de 13.9 p.p. nos últimos 10 
anos, tendo ficado apenas 2 p.p. acima da 
média nacional (8.5%)16. Não obstante esta 
melhoria inequívoca, quer na RAM quer a 
nível nacional a taxa retenção/desistência de 
alunos no ensino secundário é um potencial 
ainda a melhorar.  

 
 
Figura 4. Taxa de Retenção/Desistência do Ensino Secundário em Portugal e na R. A. da 
Madeira. Fonte: INE16. 

 
A proporção de alunos inscritos num 

determinado nível de ensino dentro e fora 
da idade referenciada como “ideal”vii é 
outro indicador interessante que nos 
permite inferir de que forma, ao longo da 
última década, as transformações e 
restruturações levadas a cabo no sistema 

educativo na RAM têm contribuído para 
melhorar os níveis de aproveitamento 
escolar nesta região. À semelhança da taxa 
de retenção/desistência, também a este 
nível é visível uma evolução positiva em 
todos os ciclos de estudo do ensino básico e 
secundário (Figura 5).  

 
viCálculo próprio. Taxa de retenção/ desistência no ensino secundário foi calculada tendo como base a fórmula: Taxa de 
retenção/ desistência (%) = 100 - Taxa de transição/ conclusão no ensino secundário16. 
vii Considera-se idade "ideal" a idades expectável para a frequência dos diferentes ciclos de estudo, nomeadamente: 1.º 
ciclo, 6-9 anos; 2.º ciclo, 10-11 anos; 3.º ciclo, 12-14 anos; Ensino Secundário, 15-17 anos. 
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Figura 5. Proporção de alunos matriculados na RAM dentro e fora da idade “ideal”vii. Fonte: Observatório da Educação da 
Região Autónoma da Madeira (OERAM)17.
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Se no ano-letivo 2007/2008viii, por 

exemplo, a proporção de alunos 
matriculados no ensino secundário com 1 
ou mais anos acima da idade “ideal” era 
cerca de 50%, no ano-letivo 2019/2020 
esta proporção situava-se nos 14%, uma 
melhoria expressiva e que acompanha a 
diminuição observada na taxa de retenção e/ 
desistência no ensino secundário na 
região17.  Quando analisamos a evolução 
deste indicador nos diferentes ciclos de 

estudo do ensino básico, a diminuição da 
proporção de alunos matriculados fora da 
idade “ideal” foi mais expressiva entre 
os alunos do 2º Ciclo (2007/08: 31.1%; 
2019/20: 16.2%), 3º Ciclo (2007/08: 26.3%; 
2019/20: 14.4%) e, por último, entre os 
alunos do 1º Ciclo (2007/08: 10.5%; 
2019/20: 5.3%)17. Também estes dados 
acompanham a diminuição observada na 
taxa de retenção e/ desistência no ensino 
básico na região. 

 
Figura 6. Evolução da taxa de conclusão do ensino superior e não-superior na R. A. da Madeira. 
Fonte: INE16,19 

 
viii Ano-letivo a partir do qual estão disponíveis dados no portal da Inspeção Regional de Educação do Governo Regional 
da Madeira.  
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Também ao nível da taxa de conclusão 

nos diferentes graus de ensino, a RAM tem 
vindo a apresentar dados que sustentam 
uma evolução favorável (Figura 6). Se no ano 
letivo 2009/2010 a taxa de conclusão do 
secundário era 75.6%, em 2019/2020 este 
valor situava-se no 89.5%, um aumento de 
18 p.p. que aproxima a RAM da meta 
europeia16. Se no ano letivo 2010/2011 a 
taxa de escolaridade do ensino secundário 
da população residente entre os 20 e 24 
anos de idade era 51,8%, em 2019/2020 esta 
situava-se nos 81,5%, cerca de 3,5 p.p. 
abaixo da meta europeia de 2020 (85%)18. 

De igual forma, também no ensino básico 
verificaram-se melhorias na taxa de 
conclusão dos diferentes graus de ensino, a 
variar entre os 6-17% (Figura 6)19. Se no ano-
letivo 2012/2013 a taxa de conclusão do 
1ºCiclo situava-se nos 92.6%, em 
2019/2020 a taxa de conclusão subiu para 

os 98.3%19. Mais expressivas ainda foram as 
melhorias na taxa de conclusão do 2º Ciclo, 
onde este indicador subiu de 87.3% para 
98.7%, e do 3ºCiclo, com uma subida 
expressiva da taxa de conclusão deste nível 
de ensino 83.1% para 97.0%19.  

A par da evolução favorável observada ao 
nível da taxa de retenção/desistência no 
ensino não-superior e da taxa de conclusão 
do ensino básico e secundário, também ao 
logo deste período verificou-se na RAM uma 
diminuição expressiva da taxa de abandono 
precoce de educação e formação. Se no ano 
letivo 2010/2011 a taxa de abandono 
precoce de educação e formação na RAM se 
situava nos 23%, em 2019/2020 esta era 
11,2%, um decréscimo de 11,8 p.p. notável, 
mas que ainda coloca a região acima da 
meta europeia de 2020 (10%)18.  

 

 
 
 

ENSINO SUPERIOR NA RAM 

 
Como analisado anteriormente, 

verificou-se na RAM um investimento claro 
no número de estabelecimentos e docentes 
no ensino superior público, um indicador 
francamente positivo no que remete ao 
aumento da acessibilidade e oferta do 
ensino superior na região. Mais do que 
analisar esta acessibilidade, importa também 
analisar ao longo deste período como a 
formação e habilitações académicas da 
população residente na RAM ao nível do 
ensino superior tem evoluído, 
nomeadamente ao nível do número de 
alunos inscritos no ensino superior e 
diplomados.  

Segundo os dados do INE, no ano letivo 
2019/2020 havia um total de 3 721 alunos 
inscritos no ensino superior na RAM, 
dados que representam um aumento de 
4% face ao ano-letivo 2009/2010 (3 574 
alunos)20. Ainda que um dado positivo, este 

crescimento ficou abaixo da média nacional 
(7%) em igual período20, um aspeto que se 
poderá prender-se, por um lado, com a 
diminuição do número de vagas disponíveis 
no ensino superior (menos 61 vagas, entre 
2009/2010 e 2019/2020) e, por outro, com a 
inexistência na região ou a baixa oferta de 
cursos em áreas particularmente procuradas 
(ex. Direito, Tecnologias da Informação e 
Comunicação)21.   

Também quando olhamos ao número de 
pessoas com diploma do ensino superior por 
1 000 habitantes, verificou-se uma evolução 
igualmente positiva e modesta. Se no ano-
letivo 2009/2010 havia na RAM cerca de 
21,5 diplomados / 1 000 habitantes com 
idade compreendida entre os 20 e 29 
anos, em 2019/2020 este rácio situava-se 
nos 24,2 diplomados/ 1 000 habitantes22. 
Já quando alargamos esta análise à grande 
maioria da população residente na RAM, 
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particularmente na população com idade 
compreendida entre os 16 e os 89 anos de 
idade, o impacto deste investimento no 
ensino superior é mais evidente. Se no 
último trimestre de 2011 havia cerca de 
24 mil habitantes (cerca de 10,9% da 
populaçãoix) na RAM com nível superior, 
em igual período de 2020 este número 
situava-se nos 40 mil habitantes (18,8% da 
populaçãovii) (Figura 7)23.    

Embora uma evolução fracamente 
positiva, se nos focarmos nos indicadores 
europeus de referência para a taxa de 

escolarização no ensino superior estes 
dados continuam a colocar a RAM abaixo 
das metas europeias para 2020, 
nomeadamente no que remete à taxa de 
escolaridade do ensino superior na 
população com idade entre 30 e 34 anos18. 
Assim, embora a taxa de escolaridade do 
ensino superior da população com 30 e 34 
anos tenha aumentado na RAM de 28,5% 
(2010/2011) para 34,4% (2019/2020), este 
valor fica, porém, ainda aquém dos 40% 
definidos pela meta europeia18. 

 

 
Figura 7. Proporção da população residente entre os 16 e 89 anos em Portugal e na RAM com 
pelo menos um grau de ensino superior concluído. Fonte: INE23 

 
 

DO ENSINO AOS PROGRAMAS DE RVCC EM ADULTOS E 
EMPREGABILIDADE NA RAM 

 
A par do ensino não-superior regular, 

outra dimensão que importa analisar remete 
ao ensino de adultos. No sentido de se 
adaptar melhor às necessidades desta 
população e desafios que se colocam na 
sociedade, a educação de adultos tem vindo 

 
ix Proporção calculada em função da população residente entre os 16 e os 89 anos de idade. 

a ser alvo de várias alterações ao longo dos 
últimos anos. Face ao ensino regular, o 
ensino de adultos traz novos desafios na 
medida em que a população adulta reúne 
todo um conjunto de experiências e 
aprendizagens formais e informais 
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acumuladas ao longo do seu percurso de 
vida, que contribuem para a sua construção 
individual e agregam valor e experiência 
profissional que deve ser valorizada como 
uma forma de aprendizagem. Os programas 
de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC) têm 
assumido particular destaque no ensino de 
adultos, uma vez que permitem reconhecer, 
validar e certificar estas competências 
adquiridas ao longo da vida. São indicados 
somente para adultos com mais de 18 anos 
que frequentaram e/ou concluíram o ensino 
básico e/ secundário, e com experiência de 
vida demonstrada. 

À semelhança de outros territórios, 
também na RAM tem sido integrada esta 
abordagem baseada em programas de 
RVCC. Desde 2008/2009 até 2019/2020, data 
à qual reportam os últimos dados 
disponíveis no INE, 2 432 pessoas na RAM 
tinham obtido uma certificação através 
de processos RVCC, de entre os quais 76 
% (1 849 pessoas) correspondentes ao 
3ºciclo e 24 % (583 pessoas) ao secundário, 
correspondendo a totalidade dos 
certificados emitidos cerca de  0,6% de 
todos os certificados emitidos a nível 
nacional neste período24. Considerando 
que a população da RAM apresenta níveis de 
escolaridade mais baixos quando 
comparado com o total nacional – note-se 
que, no 3º trimestre de 2021, cerca de 20% 
da população na RAM em idade ativax  
tinha um grau de escolaridade igual ou 
inferior ao 2ºCiclo do Ensino Básico, uma 
fatia correspondente a 4,7% da população 
ativa em Portugal com o mesmo nível de 
escolaridade23-, seria por isso expectável 
que esta proporção de adultos com 
processos RVCC concluídos fosse superior a 
0,6%. Embora estes números possam dar a 
“impressão” de uma fraca adesão da 
população da RAM adulta a este tipo de 
processos de aprendizagem, importa 
salientar que os processos RVCC 

 
x Por idade ativa, entenda-se a população com idade compreendida entre os 16 e 65 anos. 

correspondem apenas a uma fração dos 
programas educativos direcionados para 
adultos, pelo que não nos é possível 
determinar com exatidão a proporção exata 
da população adulta na RAM envolvida em 
programas de aprendizagem.  

 Mais importante do que compreender o 
universo de pessoas abrangidas pelos 
processos RVCC na RAM, interessa 
compreender o impacto real destes 
programas na vida das pessoas abrangidas 
ao nível da empregabilidade e 
desenvolvimento pessoal. Segundo um 
trabalho de mestrado de 2014, que avaliou o 
impacto dos processos de reconhecimento e 
certificação de aprendizagens num conjunto 
de 87 pessoas da RAM abrangidas por estes 
processos, pese embora os participantes 
não tenham verificado qualquer impacto 
ao nível da empregabilidade ou 
remuneração almejada após a conclusão 
da certificação, verificou-se um impacto 
positivo na autoestima e autoconfiança 
das pessoas envolvidas nos programas de 
RVCC25.  Importa salientar, no entanto, que 
atendendo ao número de participantes 
envolvidos estas conclusões não devem ser 
generalizadas e carecem ainda de mais 
trabalhos de investigação que permita 
auferir com maior exatidão o impacto dos 
processos de RVCC nestas dimensões.   

A taxa de empregabilidade em função do 
grau de escolaridade é um indicador que 
pode ajudar a entender melhor o peso da 
escolaridade, incluindo o peso a educação e 
formação obtida através dos programas de 
RVCC, na empregabilidade na RAM. 
Segundo os dados do Inquérito ao Emprego 
do INE, no 3º trimestre de 2021 a taxa de 
emprego entre a população ativa na RAM 
rondava os 55,7%, 5,2 p.p. acima do valor 
registado em período homólogo de 201126. 
Quando focamos estes dados ao nível da 
escolaridade, a taxa de emprego no 3º 
trimestre de 2021 entre a população ativa 
com apenas o 1ºCiclo do Ensino Básico 
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rondava os 29,7%, um valor 3 a 2 vezes 
inferior quando comparada com a 
população com o ensino superior (78,3%) 
ou com o ensino secundário e/pós-
secundário (64,8%)26. Estes dados reforçam 
de forma inequívoca o impacto positivo 
que o investimento na educação e 

formação tem na empregabilidade da 
população, bem como demonstram que na 
RAM deve ser promovida em permanência 
programas que fomentem a capacitação 
pedagógica das pessoas em idade ativa 
com menores graus de escolaridade. 

 

CONCLUSÃO 
 
O acesso dos indivíduos a uma educação 

de qualidade é um fator essencial nas 
políticas de combate à pobreza e exclusão 
social. A educação não só influencia a 
empregabilidade das pessoas e a 
capacidade de os indivíduos acederem a um 
mercado de trabalho mais qualificado que 
gere rendimento e aumente os seus bens, 
como é um elemento fundamental no 
desenvolvimento e capacitação pessoal dos 
indivíduos, fomentando a participação na 
sociedade e contribuindo para a redução das 
desigualdades sociais e o aumento do seu 
bem-estar pessoal e autoestima. Neste EM 
FOCO procurámos analisar alguns 
indicadores de forma a entender como, do 
ensino pré-escolar ao ensino universitário e 
através dos programas de aprendizagem ao 
longo da vida, a participação e sucesso 
escolar têm evoluído na a Região Autónoma 
da Madeira (RAM). 

Segundo os dados dos Censos de 2011, a 
RAM era o segundo território em Portugal 
com maior taxa de analfabetismo (7%) e o 
segundo território com maior taxa de 
abandono escolar (2,42%). Ao longo da 
última década, alguns indicadores nesta área 
têm vindo a evoluir positivamente. Se por 
um lado se observou uma redução do 
número de estabelecimentos de ensino 
básico e secundário na RAM e uma redução 
dos docentes nestes graus de ensino, 
verificou-se uma melhoria das qualificações 
do quadro de docentes e um aumento 
expressivo da taxa de conclusão dos 
diferentes ciclos de ensino básico e 

secundário. De igual forma, também ao nível 
do ensino superior foram observadas 
melhorias na acessibilidade, nomeadamente 
através de um investimento no aumento do 
número de estabelecimentos de ensino 
superior e docentes, e no número e pessoas 
na RAM matriculadas no ensino superior e 
no rácio de jovens que concluíram os seus 
ciclos de estudo. 

A par do ensino regular, também ao nível 
dos programas de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências 
(RVCC) se observou um investimento na 
RAM.  Desde 2008/2009, cerca de 2 432 
pessoas na RAM tinham obtido uma 
certificação através de processos RVCC, 76 % 
(1 849 pessoas) correspondentes ao 3ºciclo 
e 24 % (583 pessoas) ao secundário. Ainda 
assim, e considerando que a população da 
RAM apresenta níveis de escolaridade mais 
baixos quando comparado com o total 
nacional (note-se que, no 3º trimestre de 
2021, cerca de 20% da população na RAM 
em idade ativa tinha um grau de 
escolaridade igual ou inferior ao 2ºCiclo do 
Ensino Básico). Considerando que é também 
entre este grupo populacional com menores 
níveis de escolaridade onde se observa 
menor taxa de empregabilidade na RAM, 
estes dados demonstram que a promoção 
de programas que possibilitem a 
capacitação pedagógica das pessoas em 
idade ativa com menores graus de 
escolaridade deve ser uma aposta contínua 
neste território.  
.
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