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1. Visão Geral
Em Portugal, a política subjacente à educação de adultos pode ser resumida pelo
artigo 73 da Constituição Portuguesa de 1976, que estabelece que todos devem ter livre
acesso à educação. Esta lei incentivou o estabelecimento de várias formas de educação
(incluindo formal e não formal) e visava contribuir para superar as desigualdades
económicas, sociais e culturais, incluindo o desenvolvimento pessoal e social dos
cidadãos. Visava também promover um espírito de tolerância, compreensão mútua,
solidariedade e responsabilidade. Ao longo das últimas décadas, Portugal fez um esforço
significativo para aumentar o nível de qualificação da população adulta em geral.
Contudo, a realidade actual ainda está longe da situação de muitos países da União
Europeia e da OCDE, uma vez que Portugal continua a ter baixos níveis de qualificação,
particularmente nas gerações mais velhas e nos jovens.

2. Situação demográfica e tendências no que diz respeito aos
alunos adultos
Apesar das dificuldades de envolver os adultos nas políticas gerais de aprendizagem
ao longo da vida, a oferta de programas educacionais para estudantes adultos
aumentou drasticamente nas últimas três décadas. Estas oportunidades de
aprendizagem surgiram em diferentes contextos e são patrocinadas por diferentes
instituições, incluindo universidades para aqueles que têm mais competências e graus e
cursos auto-organizados (Manheimer e Moskow-McKenzie 1995) para aqueles que têm
mais perfil de desvantagem.
A principal preocupação é adquirir competências ou qualificações orientadas para o
trabalho, que lhes permitam trabalhar em casa, mas de uma forma mais profissional
(com competências financeiras e empreendedoras).
Em Portugal, a inclusão é reconhecida como um processo complexo, envolvendo
várias esferas da vida pessoal e institucional. Uma sociedade inclusiva é definida como
uma sociedade onde todos partilham plenamente a condição de cidadania e são
oferecidas oportunidades de participação social e acesso ao mercado de trabalho a
todos, como forma de promover o desenvolvimento individual, o progresso social e
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económico e uma sociedade mais democrática (UNESCO/Agência Europeia para o
Desenvolvimento da Educação em Necessidades Educativas Especiais, nd). A
participação é considerada uma pedra angular para impulsionar a mudança de atitudes
na sociedade, para assegurar a igualdade de oportunidades e de direitos. Para as
pessoas com necessidades especiais, trata-se de alcançar um estatuto de igualdade com
os outros membros da comunidade (DGIDC, 2009). Para alcançar esse objectivo, a
Educação Inclusiva está consagrada na lei (Lei sobre a Educação Especial - Decreto-Lei
3/2008) que procura a equidade educacional, tanto em termos de acesso como de
resultados. Em Portugal a Educação Inclusiva refere-se, assim, ao processo de fomentar
a participação de todas as crianças, apoiando não só aquelas com deficiências ou atrasos
de desenvolvimento, mas também todos os grupos de crianças vulneráveis e
marginalizadas, nomeadamente por causa dos seus antecedentes culturais e sociais.
Assim, a sociedade civil teve de se organizar para criar uma forma de envolver os
alunos adultos, mesmo que sejam alunos informais.
Eles consideram um ambiente educativo inclusivo principalmente na remoção das
barreiras da educação de adultos causadas pela sua idade, condição de saúde, situação
social e económica. Também diz respeito, entre outros, a barreiras arquitectónicas e de
informação, barreiras dadas pela situação financeira de alguns adultos (na sua maioria
mulheres), a sua difícil possibilidade de se deslocarem, capacidade de comunicação
reduzida dada, por exemplo, por deficiências de saúde, etc.

2.1 O cenário atual em relação aos adultos (especialmente mulheres) que
trabalham à distância ou a partir de casa
Cada vez mais pessoas trabalham a partir de casa, uma tendência que tem sido
observada em toda a União Europeia (UE). Em média, mais de 5% dos trabalhadores
europeus são "remotos", um número que se tem mantido constante durante a última
década, diz o Eurostat. Mas há 13 países onde este indicador é muito mais elevado, e
um deles é Portugal, onde mais de 6% das pessoas trabalham a partir de casa.
Os últimos números do Eurostat mostram que em 2018, 5,2% dos trabalhadores com
idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos costumavam trabalhar a partir de casa
na UE - na sua maioria mulheres (5,5%) - uma percentagem que se manteve em torno
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dos 5% ao longo da última década. No entanto, a percentagem de trabalhadores que
por vezes trabalham à distância aumentou de 5,8% em 2008 para 8,3% em 2018.
Os Países Baixos são o país líder neste regime, com 14% dos trabalhadores a fazer o
seu trabalho sem terem de entrar em empresas. Mas acima da média da UE, existem 13
estados membros, incluindo Portugal.
Entre os portugueses, 6,1% dos trabalhadores efectuam o seu trabalho a partir de
casa, mas esse número já foi mais elevado. O pico da última década foi atingido em 2013,
quando esta percentagem era de 6,7%, ou em 2014, quando era de 6,6%. Em contraste,
o ano em que menos pessoas trabalharam a partir de casa foi 2010 (0,9%). Mas se
analisarmos os

trabalhadores independentes, notamos que as fatias são

substancialmente maiores. O Eurostat relata que 18,5% destes trabalhadores na UE
tendem a trabalhar em casa com mais frequência do que os trabalhadores contratados.
E esta é uma tendência comum a todos os Estados-Membros, com a Finlândia no topo
da tabela, onde mais de 40% dos trabalhadores independentes trabalhavam à distância.
Regressando a Portugal, o país já não faz parte da média europeia, com apenas
15,5% dos trabalhadores independentes a trabalhar a partir de casa, em comparação
com 4,7% dos trabalhadores assalariados.
Os trabalhadores mais velhos trabalham mais remotamente do que os jovens. Ao
contrário do que seria de esperar, dada a evolução do mercado de trabalho, os mais
velhos trabalham em casa com mais frequência do que os mais jovens, diz o Eurostat.
Na UE, apenas 1,8% das pessoas de 15-24 anos trabalhavam à distância em 2018, em
comparação com 5% das pessoas de 25-49 anos e 6,4% das pessoas de 50-64 anos.
As mulheres trabalham mais do que os homens a partir de casa. Os dados do
Eurostat mostram que em 2018 mais mulheres (5,5%) do que homens (5%) trabalhavam
a partir de casa. Uma tendência comum à maioria dos Estados-Membros, sendo a maior
diferença observada em França (8,1% mulheres contra 5,2% homens) e no Luxemburgo
(12,5% mulheres contra 9,8% homens). Em Portugal, 6,6% das mulheres trabalhavam
remotamente em comparação com 5,6% dos homens. Por outro lado, há oito países
onde a situação se inverteu, particularmente os Países Baixos (12,3% de mulheres contra
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15,5% de homens) e a Dinamarca (7% de mulheres contra 8,5% de homens), com as
maiores diferenças.

2.2 Desemprego a nível nacional
A taxa de desemprego em Portugal registou a sua maior subida em sete anos nos
últimos três meses de 2019, confirmando os sinais de que a tendência de melhoria da
situação no mercado de trabalho desde meados de 2013 pode estar a chegar ao fim.
Segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de
desemprego subiu para 6,7% no quarto trimestre de 2019. Este valor representa um
aumento de 0,6 pontos em comparação com 6,1% no terceiro trimestre. Este é o maior
aumento neste indicador desde o primeiro trimestre de 2013, mostra a série trimestral
da taxa de desemprego publicada pelo INE.
Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a variação da taxa de
desemprego é nula, quebrando uma série consecutiva de 25 trimestres em que este
indicador registou um declínio em relação ao mesmo período do ano anterior. Tal como
já aconteceu quando o INE divulgou os dados mensais da taxa de desemprego (que é
calculada com uma metodologia e universo diferentes), isto reforça os sinais que
apontam para uma pausa na tendência decrescente do desemprego em Portugal.
Olhando para o conjunto de 2019, a taxa de desemprego registada de 6,5%
representa uma melhoria de 0,5 pontos percentuais em comparação com os 7% em
2018. O forte aumento no quarto trimestre, no entanto, foi suficiente para que o valor
no final do ano fosse ligeiramente superior à estimativa apresentada pelo Governo em
Dezembro, quando foi apresentada a proposta de Orçamento do Estado (6,4%). Tanto o
Governo, como a Comissão Europeia e o FMI estão a projectar uma nova queda no
desemprego este ano e no próximo.
Os dados do INE relativos ao desemprego trimestral não têm em conta o efeito
sazonal, o que normalmente torna a evolução da taxa de desemprego no quarto
trimestre menos favorável do que nos outros trimestres, devido ao desaparecimento
dos chamados "empregos de Verão". No entanto, para encontrar um aumento tão
elevado do desemprego num quarto trimestre, é necessário recuar até 2012. Em 2018,
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a taxa de desemprego no quarto trimestre (em comparação com o terceiro) tinha
permanecido estável e em 2017 tinha caído 0,4 pontos.
Nos últimos três meses de 2019, revela o INE, havia mais 29.000 desempregados em
Portugal, o que representa um aumento de 9%. Na direcção oposta, havia menos 40,2
mil empregos, um decréscimo de 0,8%. Em relação ao mesmo período do ano anterior,
verifica-se um ligeiro aumento do número de desempregados (3,3 mil), com mais 24,6
mil postos de trabalho.
Apesar do desemprego afectar mais mulheres, os números são próximos: há 207 mil
homens desempregados e 236 mil mulheres desempregadas, com cerca de 100 mil
mulheres na população activa em Portugal. A taxa de desemprego para os homens é de
7,7% enquanto que para as mulheres é de 9,2%.
As diferenças são mais significativas noutros factores. É o caso da idade, em que
claramente a população com 45 anos ou mais é mais afectada pelo desemprego. Neste
momento, apesar de ter diminuído consideravelmente, há 163 mil pessoas neste grupo
etário desempregadas.
Esta parcela da população é a mais vulnerável ao desemprego de longa duração
(procura de um ano ou mais). O número também está a diminuir, mas ainda se situa nos
254 mil.
Diferenças significativas podem também ser observadas no desemprego por
sectores: é nos serviços (que emprega o maior número de pessoas) que há mais
desemprego, tendo registado um ligeiro aumento em comparação com o trimestre
anterior. Quanto às qualificações, o desemprego está a diminuir de acordo com o mais
elevado grau de educação: a maioria dos desempregados concentra-se na população
activa que estudou até ao 3º ciclo.
Por regiões, as ilhas e o Norte já não apresentam as taxas de desemprego mais
elevadas. No terceiro trimestre, a taxa de desemprego foi mais elevada em Lisboa
(9,4%), seguida da ilha da Madeira (9,3%) e do norte de Portugal (9,3%).
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2.3 Necessidades empresariais e lacunas dos aprendizes adultos (especialmente
mulheres)
Ser um empresário não é uma tarefa fácil. E se não gostou da exigência do seu antigo
patrão, então prepare-se para enfrentar a exigência de alguém muito pior: você mesmo!
É verdade, não somos nós que trabalhamos sozinhos, acabamos por compreender e
valorizar a forma como eles nos exigiam.
Um dos maiores problemas dos portugueses é ser excessivamente optimista no
início do desenvolvimento do projecto. Quando têm uma ideia que lhes parece boa, não
pensam nas possíveis condições de mercado. De facto, os portugueses (adultos
aprendizes) têm uma lacuna muito grande em analisar o mercado e ver quais são as suas
necessidades. As mulheres com baixas competências e sem qualquer grau têm mais
problemas para atingir os seus objectivos. A chave para o sucesso neste ponto é ter um
bom plano de negócios. Existem agora algumas ferramentas disponíveis para as ajudar,
mesmo no sistema online, mas este alvo (as mulheres) também tem algumas
necessidades importantes na área digital.
Em relação à estrutura empresarial feminina:

1

https://tradingeconomics.com/portugal/unemployment-rate
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A promoção do empreendedorismo feminino como uma luta contra a desigualdade,
bem como uma forma de desenvolver um potencial económico a ser explorado, tem
sido desde há alguns anos, um objectivo da maioria das instituições e governos
europeus. A educação, cada vez mais centrada no empreendedorismo, facilita a
adopção de atitudes
Empreendedorismo Feminino - Um olhar sobre Portugal IFDEP Research, 2014 29 e
leva a um aumento da actividade empresarial, como meio de mobilização das mulheres
na vida económica. A União Europeia tem também desempenhado um papel crucial no
apoio ao empreendedorismo feminino, ao auto-emprego e ao apoio a soluções
inovadoras através de mecanismos financeiros e formativos.
Contudo, os principais indicadores do Programa Operacional Potencial Humano
(POPH, 2007-2013) já disponíveis apontam também para uma participação insuficiente
das mulheres, em comparação com os homens, em indústrias de alta e média tecnologia
e outros serviços científicos e tecnológicos (Marques & Moreira, 2011). No entanto, a
presença de mulheres profissionalmente activas tem aumentado gradualmente em
Portugal (Fonte: INE, PORDATA).

2.4 Necessidades financeiras e lacunas dos alunos adultos (especialmente
mulheres)
No estudo da equipa do ComparaJá.pt sobre literacia financeira mostram as
principais conclusões sobre Portugal:
- Os homens portugueses (29%) têm mais conhecimentos financeiros do que as
mulheres (23%)
- É a classe com maior rendimento (35%) que tem maior literacia financeira, em
comparação com a classe com menor rendimento (13%)
- É no sector terciário (47%) que se encontram pessoas com maiores conhecimentos
financeiros, em comparação com outros sectores (sector primário - 13%; sector
secundário - 35%);
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- Em Portugal, o grupo etário entre os 15 e 34 anos (38%) destaca-se nos resultados
da literacia financeira, quando comparado com os outros grupos etários (35 a 54 anos 27%; mais de 55 anos - 20%)
- A população empregada (30%) tem mais literacia financeira do que a população
desempregada (22%). No domínio relacionado com o trabalho, são também os
trabalhadores por conta de outrem (34%) que possuem um maior conhecimento em
comparação com os trabalhadores independentes (22%)
- São também os portugueses com créditos (30%) que têm mais conhecimentos
financeiros em comparação com aqueles que não têm quaisquer empréstimos (26%)
- Os portugueses com poupanças (38%) têm também um maior número de
conhecimentos em comparação com os que não têm poupanças (22%).
"É inegável que tem havido um esforço por parte das entidades de supervisão para
promover a literacia financeira em Portugal, mas os números ainda não são
encorajadores. Esta ignorância interfere com poupanças, investimentos e outras
decisões financeiras.
Crianças e jovens, grupos vulneráveis de adultos, pequenas e médias empresas e o
público em geral estão na mira dos supervisores financeiros (Banco de Portugal,
Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões e Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários) no que diz respeito à literacia financeira.
Este ano está a ser preparado o 3º Inquérito sobre Literacia Financeira em Portugal,
que será implementado no início de 2020. Estes inquéritos permitem a avaliação do
conhecimento, comportamento e atitudes financeiras da população.
Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam que a taxa
de poupança das famílias portuguesas foi de 3,96% no terceiro trimestre de 2018, um
mínimo histórico. Embora este ano a taxa de poupança tenha aumentado para 5,9% no
segundo trimestre - depois de ter atingido 6,1% nos primeiros três meses do ano -, a
realidade é que em Portugal há muito menos poupança quando comparada com os
outros países europeus.
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Embora as explicações tenham principalmente razões económicas, tais como baixos
salários, elevada taxa de esforço com a compra de uma casa ou devido ao aluguer, a
baixa taxa de poupança revela também que a população tem pouco controlo sobre os
conceitos financeiros, expondo-se a riscos que poderiam ser evitados.
Existe ainda uma grande diferença na taxa de poupança entre a zona euro, que é de
cerca de 11%, e em Portugal, que é de 4%. Os baixos rendimentos, a inflação e o
sentimento de que o Estado protege as pessoas da doença e da reforma, leva a uma
certa tolerância com a necessidade de poupar "(fonte:Banco BNI Europa).
Então, com este cenario geral, para um empresário, quais são as principais questões
ou lacunas, financeiramente falando? Planear tudo! Mas, um dos planos mais
importantes é financeiro. No planeamento financeiro, define-se o quanto é necessário
para iniciar e manter um negócio. O planeamento financeiro não é mais do que uma
folha de cálculo com absolutamente todas as projecções de entradas e saídas de caixa
para os próximos anos. O planeamento financeiro deve chegar às seguintes conclusões:
1 - Quanto é preciso investir para garantir que tenho um bom negócio a funcionar
no dia da abertura? É o investimento em despesas pré-operacionais e activos fixos, por
exemplo.
2 - De quanto necessito para investir em capital de exploração? É o dinheiro que
permanece no dinheiro da empresa e, principalmente em inventários de produtos
acabados, em transformação e matéria-prima.
3 - Quanto preciso de investir até que a empresa atinja o ponto de equilíbrio? Alguns
tipos de negócios normalmente geram um fluxo de caixa negativo durante um período
até que as entradas (vendas, principalmente) excedam as saídas de caixa. Até isto
acontecer, o empresário terá de o colocar na empresa para que possa honrar as suas
obrigações financeiras como pagamento de fornecedores e impostos.
4 - De quanto dinheiro preciso para sobreviver até que possa fazer levantamentos
adequados da empresa?
A soma destas necessidades (actualizada pela inflação) é o dinheiro de que o
empresário necessita para iniciar um negócio. Mas não esteja tão convencido de que o
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valor é este. É necessário criar cenários mais pessimistas, em particular. Talvez a
empresa demore um pouco mais para atingir o ponto de equilíbrio, por exemplo.
Há as questões que o empresário português (e as mulheres especiais) não utilizam
para o fazer.

2.5 Necessidades digitais e lacunas digitais de alunos adultos (especialmente
mulheres)
As redes sociais, devido à sua capacidade de reunir um número astronómico de
utilizadores da Internet que partilham informação entre si, representam uma
ferramenta de divulgação incomparável que, em circunstância alguma, deve ser
ignorada por aqueles que visam promover o seu negócio, de forma eficaz.
As vantagens de utilizar as redes sociais como veículo de marketing são numerosas,
e serão analisadas a seguir:
Em poucos cliques, temos a oportunidade de comunicar com milhões de pessoas, de
todo o Planeta. Praticamente, qualquer pessoa com acesso à Internet tem uma conta
em qualquer rede social, o que transforma, estes sites, em autênticas minas de ouro
para aqueles que realmente sabem como explorá-las.
O nosso alvo português (baixas competências, mulheres especiais) precisa, antes de
mais, de compreender a incrível importância dessas ferramentas no mercado de
trabalho, porque já utilizam as redes sociais mas como forma de preencher o seu tempo
livre, na sua maioria.
Uma vez que compreendem o poder das redes sociais, é fácil, com algumas classes
de boas estratégias, estabelecer um contacto produtivo com possíveis clientes, bem
como um apoio rápido e eficiente para o seu negócio.
Iniciar um negócio numa rede social pode nem sequer custar nada. Através da
criação cuidadosa e inteligente de um perfil, bem como da sua actualização estratégica
e diária, o utilizador terá a oportunidade, sem gastar dinheiro, de fazer chegar a sua
mensagem a milhões de pessoas, resultando assim numa promoção rápida, gratuita e
eficaz do negócio. Em alguns casos, os resultados deste tipo de divulgação podem
mesmo exceder aqueles que envolvem algum tipo de investimento monetário.
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De acordo com o estudo Global Startup Ecosystem Ranking, a partir de 2015, as
mulheres representam entre 14% e 25% dos fundadores de empresas, mas Portugal é
um bom país para o empreendedorismo feminino.
A conclusão vem noutro estudo que indica Portugal como o 6º país do mundo com
melhores oportunidades e condições de apoio para que as mulheres prosperem como
empresárias. Mas estamos a falar de mulheres com a mais alta educação... Portugal
também precisa deste tipo de oportunidades para as que têm poucas competências,
mas suficientemente fortes para atingirem os seus objectivos!
A maioria das portuguesas entre os 16 e 74 anos de idade não possui competências
digitais básicas e o emprego não qualificado que mais cresceu em Portugal é o de lojista,
de acordo com dados divulgados em 2019 pela Comissão Europeia (maioria mulheres).
Contudo, a mesma fonte diz que 65% das empresas portuguesas (UE 66%) financiam
a formação dos seus empregados e 38,7% (UE 40%) dizem ter dificuldades em encontrar
trabalhadores com as qualificações adequadas (competências digitais).

3. Estratégia de Aprendizagem de Adultos a Nível Nacional

3.1 Literacia empresarial
A educação empresarial em Instituições de Ensino Superior (IES) foi promovida e
implementada principalmente a partir do início do século XXI, embora os primeiros
cursos a incluir o tema tenham surgido nos anos 90. É, de certa forma, possível apontar
o ano 2003 como o momento de afirmação da educação para o empreendedorismo no
Ensino Superior, deixando uma marca clara na oferta educacional existente - no ano
académico 2004/2005, estavam em funcionamento cerca de 27 cursos de
empreendedorismo. Desde então, o IES tem continuado a desenvolver esta formação,
que hoje em dia está principalmente associada a estudos de pós-graduação.
O IES tem trabalhado na educação para o empreendedorismo numa perspectiva
dupla. Primeiro, na sua relação com o tecido empresarial e a criação de empresas. Em
segundo lugar, e mais recentemente, na difusão de competências transversais
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integradas no currículo e em actividades extracurriculares. Contudo, estas duas
dimensões beneficiaram do entendimento das IES de que a relação com outras
entidades iria expandir o potencial e melhorar as condições da sua oferta educativa.
Como tal, algumas incubadoras de empresas e programas de arranque emergiram de
fora do quadro do sistema educativo e aumentaram o impacto desta formação, uma vez
que várias IES aderiram a estes programas.
O balanço dos últimos quinze anos é, portanto, muito positivo e caracteriza-se por
um rápido crescimento da educação para o empreendedorismo nas IES, que reconheceu
o seu valor acrescentado para a formação dos seus estudantes. Apesar disso, persistem
dificuldades, nomeadamente o facto de, em termos culturais, a população portuguesa
ser adversa ao risco associado às iniciativas empreendedoras.
Portanto, há muito trabalho pela frente para mudar mentalidades e juntar esforços
para promover, através da educação para o empreendedorismo, maior competitividade,
inovação e empreendedorismo na economia portuguesa e nas próximas instituições de
ensino superior - factores que serão decisivos para o sucesso e bem-estar ao longo da
vida das actuais gerações mais jovens. Mais do que a enumeração de áreas de
intervenção, é necessário reflectir sobre como, nas IES, as competências podem ser
desenvolvidas nos estudantes, relacionando principalmente as competências adquiridas
nas disciplinas mais tradicionais com as soft skills que definem a capacidade de
aprendizagem e abertura à inovação.
StartUP Portugal
StartUP Portugal, a estratégia do Governo da República para o espírito empresarial,
desempenha um papel fundamental na promoção do espírito empresarial em Portugal.
A StartUP Portugal visa apoiar os empresários já estabelecidos, garantindo a
longevidade das empresas criadas e aumentando o seu impacto na criação de emprego
e valor económico. Entre as actividades desenvolvidas pela StartUP Portugal, destacamse as políticas de financiamento público para startups, que visam oferecer alternativas
à banca de crédito, e as iniciativas destinadas a reforçar a posição de Portugal como
destino mundial para atrair startups, investidores, incubadoras e aceleradores de
empresas estrangeiras, que promovem o ecossistema nacional nos mercados.
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3.2 Literacia Financeira
O Plano Nacional para a Educação Financeira, lançado em 2011, visa ajudar a elevar
o nível de conhecimentos financeiros da população e promover a adopção de
comportamentos financeiros adequados. O Plano prevê um conjunto de iniciativas
nacionais nesta área, propondo coordenar os esforços e projectos de vários
intervenientes, apoiar a implementação de actividades de educação financeira no
terreno e clarificar os objectivos e compromissos assumidos pelos parceiros envolvidos.
Após a conclusão de uma série de projectos de infra-estruturas em 2012 e a
implementação em 2013 de um programa mais sistemático de educação financeira
entre diferentes segmentos da população, em 2014 o Plano prosseguiu a estratégia de
introdução da educação financeira nas escolas e consolidou o seu trabalho entre outros
grupos-alvo para os quais a educação financeira é igualmente relevante. Em 2014, o
Plano lançou dois projectos que visam contribuir para a implementação efectiva das
Competências Fundamentais para a Educação Financeira no Jardim de Infância, Ensino
Básico, Ensino Secundário e Aprendizagem e Formação de Adultos, adoptadas em 2013
pelo Ministério da Educação e Ciência, em parceria com os supervisores financeiros.
Iniciou um programa de formação de professores com duas sessões de formação no
Norte e Centro do país. Além disso, começou a preparar materiais didácticos para apoiar
professores e estudantes no tratamento dos temas da educação financeira nas
Competências Fundamentais para a Educação Financeira, assinando um acordo de
cooperação entre o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, o Ministério da
Educação e Ciência e quatro associações do sector financeiro: APB - Associação
Portuguesa de Bancos; APS - Associação Portuguesa de Seguradores; APFIPP Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios e ASFAC Associação de Instituições de Crédito Especializado. O trabalho realizado pelo Plano no
contexto da educação financeira nas escolas foi reconhecido em 2014 pela Child and
Youth Finance International, que atribuiu a Portugal o Prémio País 2014 para a Europa.
Com base no catálogo de módulos de formação publicado em 2013, o Plano iniciou
sessões de formação abertas ao público em geral em 2014. Estas sessões abrangeram
vários tópicos tais como contas de depósito, instrumentos de pagamento, produtos de
poupança e investimento, crédito, seguros e prevenção de fraudes. O Plano também
participou em várias conferências, debates e acções de sensibilização sobre educação
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financeira, dirigidas por diferentes entidades em várias regiões do país e dirigidas a
diferentes públicos, especialmente jovens, famílias endividadas e empresários.
A Academia das PMEs do IAPMEI e o Turismo de Portugal organizam, em parceria
com outras entidades, várias iniciativas no âmbito do Quadro de Educação Financeira,
com o objectivo de promover a alfabetização financeira entre a comunidade
empresarial.
O Plano Nacional de Educação Financeira tem sido sujeito a temas como "Como
preparar o Plano de Negócios da minha empresa", "Contabilidade na gestão de
empresas", "Validação de Modelos de Negócios", "Produtos Bancários", entre outros. A
participação é gratuita, mas está sujeita a registo.
Estas acções de formação fazem parte do Plano Nacional de Educação Financeira,
resultado de um protocolo de cooperação assinado entre o IAPMEI, Turismo de Portugal
e o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (composto pelo Banco de Portugal,
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) e a Comissão do Mercado
de Valores Mobiliários), com vista a preparar um Quadro de Educação Financeira para
empresários, empresários e gestores de micro, pequenas e médias empresas, e realizar
acções de formação e outras iniciativas para promover a literacia financeira com este
público, permitindo-lhes enfrentar os desafios da gestão financeira das suas empresas.

3.3 Literacia Digital
A rede TIC & Sociedade, coordenada pela FCT, tem como missão promover a Inclusão
Digital e a Alfabetização da população portuguesa, dando uma atenção particular aos
grupos mais vulneráveis à info-exclusão, e contribuindo para o empoderamento
individual e para uma sociedade mais compreensiva e inclusiva.
O objectivo mais recente da sua acção é permitir, através da aquisição e/ou
desenvolvimento de competências digitais (e-skills), que qualquer cidadão,
independentemente da idade ou condição sócio-económica, possa exercer a sua
cidadania de forma consciente, reduzindo desta forma o fosso digital, em geral, e o fosso
digital intergeracional, através da abordagem de gerações.
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No âmbito da sua missão, a equipa TIC & Sociedade opera na sociedade através de
um conjunto de linhas de acção:
- Desenvolvimento de projectos de Inclusão Digital e Alfabetização, através de
parcerias nacionais e internacionais;
- Apoio à implementação de ideias inovadoras de qualquer tipo de entidade (pública
ou privada, colectiva ou individual), especialmente da sociedade civil (numa lógica
ascendente);
- Criação de grupos de trabalho e de reflexão, em temáticas relevantes;
- Estímulo à inclusão digital dos cidadãos através da certificação em Competências
Digitais com o "Diploma de Competências em Tecnologias de Informação (TI) Básicas",
coordenado pela FCT.
Compromisso do Governo
Tiago Brandão Rodrigues defendeu, em declarações à margem do evento Skills
Summit'18, que teve lugar na cidade do Porto em 2018, que esta era uma "revolução
que tem de ser feita não só na escola, mas também em toda a sociedade", numa leitura
dos indicadores que "ajudam a compreender" o cenário actual em Portugal.
"Temos 53% dos portugueses com conhecimentos básicos de literacia digital, o
nosso objectivo para 2030 é de 80%. Ainda temos muitas pessoas que estão
completamente excluídas desta quarta revolução, a digital", disse o ministro.
Destacando itens como "acesso à democratização, informação, compreensão do que
é verdade e mentira" e saber como ter melhor acesso à administração pública, o
ministro salientou que o objectivo primordial é que todos saibam como se defender
melhor "como cidadãos" e que este objectivo tem de começar na escola.
O ministro disse ainda que era necessário que Portugal se tornasse competitivo na
atracção de "novas empresas", tornando "a coesão territorial e social cada vez mais
sólida".
"Apenas 3% dos portugueses são especialistas em tecnologias de informação e
comunicação, em 2030 queremos que sejam 8%, para que possamos recorrer a mais
empresas e para que as nossas possam ser modernizadas, como a administração pública
e as escolas", disse Tiago Brandão Rodrigues.
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4. Oportunidades de formação para aprendizes adultos
(especialmente mulheres) a nível nacional

4.1 Literacia Empresarial

Universidade Nova de Lisboa:
A NOVA visa criar e desenvolver um ecossistema empresarial dentro da
Universidade, através do envolvimento de várias entidades. Assim, pretende estimular
a cultura empreendedora entre os estudantes e aumentar o seu potencial de sucesso.
Anualmente, são desenvolvidas inúmeras conferências e workshops a fim de motivar e
encorajar as melhores práticas empreendedoras.2

IFDEP

2

https://www.unl.pt/empreendedorismo/empreendedorismo-na-nova
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IFDEP tem uma história considerável de projectos estruturados que apoiam o
empreendedorismo e melhoram a gestão das empresas nacionais. Intervêm em muitas
organizações a nível nacional em áreas tais como: marketing, qualidade, gestão
ambiental, estratégia, internacionalização, marketing, recursos humanos, logística,
produção, finanças, etc.
A IFDEP está a desenvolver o:
a. programa EGE (Especialização em Gestão de Empresas) a nível nacional.
Este programa é dirigido a pessoas em situação de desemprego com pelo menos o
10º ano completo. Com este programa pretendemos responder às necessidades de
muitas PME nacionais que procuram ter no seu pessoal, profissionais com
conhecimentos práticos na área da gestão. O Programa EGE investe na formação prática,
estimulando o desenvolvimento pessoal dos participantes através da análise de casos,
trabalho de grupo e apresentações ao longo do programa.
b. PROGRAMA DE PME EM MOVIMENTO
IFDEP está a desenvolver em parceria com a AIP (Associação Industrial Portuguesa)
o Programa MOVE PME. Este programa visa melhorar os processos de gestão de micro,
pequenas e médias empresas e reforçar as competências dos seus gestores, executivos
e empregados. O modelo de intervenção toma a forma de "Formação-Acção
Individualizada", e visa orientar e apoiar as Micro, Pequenas e Médias Empresas a
alcançar padrões de desempenho mais competitivos, utilizando metodologias activas e
diversificadas, apoiadas pela Formação Teórica para este fim; Formação Personalizada,
Workshops e Seminários de Sensibilização.
c. PROGRAMA FAME
O Instituto para a Promoção e Desenvolvimento do Empreendedorismo em
Portugal, tem desenvolvido desde 2004 aquele que é o principal eixo de apoio ao
empreendedorismo feminino a nível nacional. Até agora, este programa apoiou mais de
350 participantes e envolveu mais de 70 promotores em novos projectos empresariais.
FAME é um Programa de Formação e Consultoria para apoiar a Criação de Empresas,
dirigido às Mulheres Empreendedoras. O programa é dirigido às mulheres, empregadas
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ou desempregadas, que desejam integrar o mercado de trabalho através da criação dos
seus próprios empregos.
FAME é um programa de formação avançado destinado a mulheres dispostas a
investir na realização das suas ideias de negócio. No final da formação, os formandos
que optarem por criar a sua própria empresa serão apoiados por uma equipa
multidisciplinar de consultores, que ajudarão na preparação do plano de negócios. Na
fase de implementação da ideia de negócio, os estagiários podem também receber um
incentivo não reembolsável equivalente a 12 x IAS.
Para o desenvolvimento deste programa, a IFDEP dispõe de uma equipa de
formadores e consultores de topo.

4.2 Literacia Financeira

Plano Nacional de Educação Financeira
O Plano Nacional para a Educação Financeira é um instrumento que foi criado com o
objectivo de promover a inclusão financeira e a formação. Agrega uma série de projectos que
visam contribuir para elevar o nível de literacia financeira da população em geral, ou seja:
- Compreender o funcionamento da economia global;
- Ser capaz de analisar e gerir as suas finanças pessoais;
- Ser capaz de fazer escolhas financeiras adequadas;
- Ser capaz de discutir assuntos financeiros;
- Saber planear o futuro e os investimentos e a médio e longo prazo.
Para este fim, foram criadas parcerias com ministérios e organismos públicos, associações
empresariais, o sector financeiro e associações de consumidores, centros sindicais e
universidades. A partir daqui, surge a marca "Todos Contam", dando forma às iniciativas
previstas pelo plano. "Todos Contam" é também um portal na Internet, uma página no Facebook
e uma plataforma de E-Learning. O portal tem acesso a todas as informações sobre o projecto,
incluindo notícias actuais e material didáctico. A secção E-learning é também muito
This project has been funded with support from the European Commission. This communication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

interessante, uma vez que aqui se podem encontrar aulas em vídeo sobre tópicos como por
exemplo:
- Planeamento do orçamento familiar;
- Como abrir uma conta bancária;
- Empréstimos bancários;
- Principais agentes do sistema económico.

4.3 Literacia Digital

O governo português com vários parceiros criou a MUDA.
MUDA é um movimento nacional promovido por várias empresas, universidades e
associações e pelo Governo português que se empenham em incentivar a participação
dos portugueses no espaço digital, contribuindo para um país mais avançado, inclusivo
e participativo.
Com base na ambição de Portugal de se tornar uma sociedade mais evoluída, com
cidadania activa, inclusiva e participativa, MUDA pretende contribuir, por um lado, para
reduzir o número de pessoas que nunca tiveram acesso à Internet e, por outro,
aumentando o número de utilizadores com competências mais avançadas. Para o efeito,
MUDA promoverá um conjunto de iniciativas nacionais, com base em 9 pilares de acção:
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Programa #EUSOUDIGITAL
PT, FCT, INCoDe. 2030, apresenta o programa #EUSOUDIGITAL, com o objectivo
de aumentar a sensibilização e assim apoiar a promoção e o desenvolvimento da
inclusão digital dos cidadãos.
O programa nacional inclui um stand móvel e um conjunto de actividades, tais
como sessões de formação para a utilização básica da Internet, uma ronda de
conhecimentos e um questionário sobre competências digitais. Em paralelo, o programa
#EUSOUDIGITAL prevê o desenvolvimento de uma rede nacional de centros de
formação para a inclusão digital através de parcerias locais com Escolas, Juntas de
Freguesia e Instituições Públicas de Solidariedade Social.

5. Participação actual noutros programas europeus:

Programa

Descrição
Este é o ACORDO DE PARCERIA adoptado entre Portugal e a Comissão,
que reúne as actividades dos cinco Fundos Estruturais e de
Investimento Europeus - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional,
Fundo de Coesão, Fundo Social Europeu, Fundo Europeu Agrícola de
Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e
Pescas - no qual são definidos os princípios de programação, que

PT2020

estabelecem a política de desenvolvimento económico, social e
territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020.3
O Programa Erasmus + baseia-se nos resultados de mais de 25 anos de

ERASMUS

programas europeus nos domínios da educação, formação, juventude
e desporto, abrangendo tanto uma dimensão intra-europeia como uma
dimensão de cooperação internacional.4

3
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LONGLIFE LEARNING
PROGRAM

Subvenções destinadas a apoiar actividades de cooperação nos
domínios da educação e formação ao longo da vida e a promover
organismos activos a nível europeu na educação e formação.5
Como parte do objectivo central de aproximar a Europa dos seus
cidadãos, os objectivos gerais do Programa são os seguintes:
- Contribuir para a compreensão por parte dos cidadãos da União, da

EUROPA PARA OS
CIDADÃOS

sua história e diversidade
- Promover a cidadania europeia e melhorar as condições de
participação cívica e democrática a nível da União
Este programa está dividido em 2 áreas:
- Memória Europeia
- Compromisso democrático e participação cívica6
O Programa LIFE é o programa para o ambiente e acção climática para
o período 2014-2020, substituindo o Programa LIFE +.
Este Programa consiste em catalisar mudanças na definição e
implementação de políticas, oferecendo e divulgando soluções e boas
práticas com vista a alcançar os objectivos ambientais e climáticos e

LIFE

promover tecnologias inovadoras no domínio do ambiente e das
alterações climáticas. Para o efeito, o Programa LIFE deverá apoiar a
implementação do programa geral de acção da União para 2020 sobre
o ambiente "Viver bem, dentro das limitações do nosso planeta".
O valor acrescentado do Programa LIFE deriva da especificidade da sua
abordagem e enfoque, o que torna as suas intervenções
particularmente bem adaptadas às necessidades climáticas e
ambientais.7
O programa "Europa criativa" apoiará o cinema e os sectores culturais
e criativos europeus, permitindo-lhes aumentar a sua contribuição para
a criação de emprego e crescimento. Com um orçamento de 1 462 724
000 euros para o período 2014-2020, irá apoiar dezenas de milhares de

5
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EUROPA CRIATIVA

artistas, profissionais culturais e organizações culturais nas artes
performativas, artes plásticas, edição, cinema, televisão, música, artes
multidisciplinares, património e indústria dos jogos de vídeo,
permitindo-lhes operar em toda a Europa, alcançar novos públicos e
desenvolver as competências necessárias na era digital. Ao ajudar as
obras culturais europeias a atingir novos públicos noutros países, o
novo programa também contribuirá para salvaguardar e promover a
diversidade cultural e linguística da Europa.8
O programa está inserido nas áreas da educação, justiça e segurança,

PROGRAMA

serviços e direitos humanos, sendo o seu objectivo geral a contribuição
para o desenvolvimento de um espaço em que a igualdade e os direitos

DIREIROS;

das pessoas sejam promovidos, defendidos e efectivamente exercidos.

IGUALDADE E

Visa promover e proteger os direitos e liberdades específicos dos

CIDADANIA

cidadãos através da promoção da igualdade de género, da luta contra
todas as formas de discriminação e da luta contra o racismo.9
A fim de contribuir para o reforço da competitividade e
sustentabilidade das empresas da União, especialmente das PME,
apoiando as PME existentes, encorajando uma cultura empresarial e

COSME

promovendo o crescimento das PME, a evolução da sociedade do
conhecimento e o desenvolvimento baseado num ambiente
económico de crescimento equilibrado, foi criado um programa para a
competitividade das empresas e das PME - Programa COSME10
O Programa Fiscalis 2020 visa contribuir significativamente para
facilitar e melhorar a cooperação entre as autoridades fiscais da União
Europeia (UE). O programa deve implementar, operar e apoiar os

FISCALIS 2020

Sistemas de Informação Europeus, apoiar actividades de cooperação
administrativa, reforçar as qualificações e competências dos
funcionários das administrações fiscais, melhorar a compreensão e
aplicação da legislação fiscal da UE e apoiar a melhoria dos
procedimentos administrativos e a partilha e divulgação de boas
práticas administrativas.11

8
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10
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O Programa EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay
Service) visa melhorar a qualidade dos sinais abertos dos sistemas
globais de navegação por satélite (GNSS) existentes, bem como o

EGNOS Program

serviço aberto fornecido pelo sistema no âmbito do programa Galileo,
logo que estes estejam disponíveis. Os serviços prestados pelo
programa EGNOS devem abranger, como prioridade, o território dos
Estados-Membros geograficamente situados na Europa, incluindo,
para este efeito, os Açores, as Ilhas Canárias e a Madeira.12
O Programa Galileo visa criar e explorar a primeira infra-estrutura de

Galileo Program

navegação e posicionamento por satélite especificamente concebida
para fins civis, que pode ser utilizada por vários actores dos sectores
público e privado europeus, à escala europeia e mundial.13
O Programa Quadro Ligar a Europa (MIE) é o programa de
financiamento europeu para projectos de interesse comum no âmbito
das

MIE Program

redes

transeuropeias

nos

sectores

dos

transportes,

telecomunicações e energia que visam desenvolver e construir novas
infra-estruturas e novos serviços ou modernizar infra-estruturas e
serviços nestes sectores.14
O Programa deve apoiar acções destinadas a impulsionar a inovação
social, em resposta a necessidades sociais não satisfeitas ou
insuficientemente satisfeitas, em termos de combate à pobreza e

EaSI Program

exclusão social, promovendo um elevado nível de emprego sustentável
e de qualidade, garantindo uma protecção social adequada que evite a
pobreza e a melhoria das condições de trabalho e o acesso das pessoas
vulneráveis aos cuidados de saúde e à formação, tendo em devida
conta o papel das autoridades regionais e locais.15
Copérnico é o programa da União para a observação e monitorização

COPERNICUS

da Terra que garante a capacidade de observação espacial autónoma
da União e fornece serviços operacionais no domínio do ambiente,
protecção civil e segurança civil. O Programa deve fornecer
informações precisas e fiáveis sobre materiais ambientais e de
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segurança, adaptadas às necessidades dos utilizadores e que apoiam
outras políticas da União, em particular no domínio do mercado
interno, dos transportes, do ambiente, da energia, da protecção e
segurança civil, da cooperação com países terceiros e da ajuda
humanitária.16
Em geral, a Alfândega 2020 consiste em apoiar o funcionamento e a
modernização da união aduaneira, a fim de reforçar o mercado interno
através da cooperação entre os países participantes, as suas

Alfândega 2020

autoridades aduaneiras e os seus funcionários. O programa destina-se
igualmente a facilitar o comércio, nomeadamente através de esforços
de colaboração para combater a fraude e reforçar a capacidade
administrativa das autoridades aduaneiras.17
O Programa Justiça financia ações com valor acrescentado europeu que
contribuem para o desenvolvimento de um espaço europeu de justiça

JUSTIÇA

baseado no reconhecimento mútuo e na confiança, nomeadamente
através da promoção da cooperação judiciária em matéria civil e
penal.18
Hercule III é um programa de acção plurianual para promover acções

HERCULE III

contra a fraude, corrupção e outras actividades ilegais lesivas dos
interesses financeiros da União Europeia (UE). O objectivo geral do
programa é proteger os interesses financeiros da União, reforçando
assim a economia e garantindo a protecção do dinheiro dos
contribuintes.19
Pericles 2020 é o programa plurianual de acção para promover acções
destinadas a proteger e salvaguardar o euro contra a contrafacção e a
fraude associada. O objectivo geral do Programa é prevenir e combater

PERICLES 2020

a contrafacção e a fraude associada, reforçando assim a
competitividade da economia da União Europeia (UE) e assegurando a
sustentabilidade das finanças públicas.20

16

https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000059735/
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000056879/
18
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000056912/
19
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000059616/
20
https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000059617/
17

This project has been funded with support from the European Commission. This communication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

O objectivo geral do Programa é assegurar um elevado nível de

CONSUMIDORES

proteção dos consumidores, capacitá-los e colocá-los no centro do
mercado interno, no âmbito de uma estratégia global para um
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.21
O 3º Programa de Saúde tem como objectivo geral complementar,

TERCEIRO
PROGRAMA SAÚDE

apoiar e gerar valor acrescentado em relação às políticas dos EstadosMembros destinadas a melhorar a saúde dos cidadãos da União e a
reduzir as desigualdades neste domínio, promovendo a saúde,
encorajando a inovação no mesmo domínio, reforçando a
sustentabilidade dos sistemas de saúde e protegendo os cidadãos da
União de graves ameaças transfronteiriças para a saúde.22

6. Conclusões e recomendações
Apesar das dificuldades de envolver os adultos nas políticas gerais de aprendizagem
ao longo da vida, a oferta de programas educacionais para estudantes adultos
aumentou drasticamente nas últimas três décadas. Contudo, todos concordam que o
país precisa de fazer algo mais por aqueles que não têm a oportunidade de aumentar as
suas competências para conseguir um emprego ou para iniciar um novo negócio.
Trabalhar a partir de casa é algo que não é um tabu em Portugal. Entre os portugueses,
6,1% dos trabalhadores realizam o seu trabalho a partir de casa, mas esse número já foi
mais elevado.
A fim de dar às pessoas mais competências (financeiras, digitais e empresariais)
Portugal tem alguns programas que se adaptam muito bem a alguma parte da
população. As pessoas com competências jurídicas, especialmente as mulheres, têm
menos oportunidades porque não têm os requisitos de bolsas de estudo para participar
nesses programas.
Algumas empresas em particular dão seminários que melhoram essas áreas, mas
apenas para os seus empregados.
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Assim, uma parte dos estudantes adultos, especialmente mulheres com baixas
competências, ainda precisam de programas em que possam participar e aumentar as
suas oportunidades para atingir os seus objectivos e serem as futuras empreendedoras
em Portugal.
As recomendações podem passar por uma divulgação dos resultados obtidos,
demonstrando que os adultos com baixas qualificações continuam a ter menos
oportunidades de entrar na formação de empreendedores.
A desinformação sobre o mercado de trabalho e a falta de competências nas áreas
digital e financeira são os obstáculos a ultrapassar para alterar este cenário em Portugal.
O projecto Fine2Work poderia ajudar alguns deles, dando a oportunidade de
alcançar a igualdade de género no acesso a um programa de educação que poderia
resultar numa mudança de vida!
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