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Resumo 

Discutir os principais resultados de uma investigação acerca da problemática da educação, formação e 

certificação de adultos é o objectivo fundamental do artigo. Desenvolve-se uma avaliação ex-post dos 

impactes de cursos de educação e formação de adultos (EFA), acções s@ber+ e processos de 

reconhecimento, validação e certificação de competências (RVCC), frequentados por adultos activos, 

entre 2003 e 2005, em entidades formadoras do Vale do Sousa. Os resultados da avaliação de impacte 

incidem, do lado da procura de emprego, nas esferas profissionais, formativas e pessoais dos adultos, e, 

do lado da oferta de emprego, sobre os resultados empresariais e a empregabilidade aferidos por parte 

das organizações empregadoras. 

 

 

1. Linhas orientadoras da avaliação de impacte da aquisição e certificação de saberes e 

competências  

 

A questão de partida orientadora do estudoi versou o impacte dos processos de aquisição e certificação 

de saberes e competências nas trajectórias profissionais e de vida dos adultos que neles participaram e 

nas organizações empregadoras que os integravam? A resposta a esta questão concretizou-se no 

desenvolvimento de uma avaliação ex-post dos impactes das acções EFCA, nomeadamente cursos de 

educação e formação de adultos (EFA), acções s@ber+ e processos de reconhecimento, validação e 

certificação de competências (RVCC), frequentadas por adultos activos, entre 2003 e 2005, em 

entidades formadoras localizadas em concelhos do Vale do Sousaii. 
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O objectivo principal do estudo consistiu em perceber se as acções estudadas, integradas na designada 

educação de adultos (EA), produziram, ou não, uma mudança estrutural ao nível dos impactes em duas 

grandes esferas analíticas, a saber: do lado da procura de emprego, remete para os efeitos e resultados 

obtidos pelos adultos participantes nas acções EFCA; do lado da oferta de emprego, focaliza-se nas 

organizações empregadoras que integravam profissionalmente estes adultos. 

Do lado da procura de emprego, isto é, dos adultos que frequentaram processos EFCA, procurou-se 

perceber os resultados da frequência destas acções em três esferas da vida dos sujeitos: 

- na esfera profissional, em que se centra a atenção nos processos de transição e inserção profissionais, 

avaliando o impacte das acções EFCA na mudança de emprego, na criação de emprego, nas situações 

de desemprego e nas características da situação profissional;  

- na esfera formativa, analisando-se os contributos EFCA para a obtenção de diplomas escolares e 

incremento de capacidades e saberes, para a possibilidade de prosseguimento das trajectórias educativa 

e formativa, bem como as motivações inerentes à opção da EA.  

2 na esfera pessoal, a qual, remetendo para a participação cívica e para a imagem de si, procura 

perceber os efeitos sobre o auto-conceito no que se refere à auto-valorização e auto-estima, ao auto-

conhecimento, assim como à auto-determinação, à participação e exercício de direitos de cidadania. 

Os pressupostos teóricos enformadores do modelo analítico assentam na determinação da história de 

vida dos sujeitos, particularmente no que se refere às características das suas trajectórias educativa, 

formativa e profissional passada, e consequentes processos de aprendizagem formal, não formal e 

informal, na sua situação actual vivida. Do ponto de vista analítico, parte-se de pontos de referência 

sobre essas mesmas trajectórias, de forma a medir os impactes dos processos EFCA, isto é, para 

analisar a evolução, ou não, bem como os seus efeitos mais ou menos duradouros nas esferas 

profissional, formativa e pessoal dos adultos.  

Do lado da oferta de emprego, ou seja, das organizações empregadoras que integram profissionalmente 

os adultos que participaram em acções EFCA, procurou-se perceber, através das opiniões dos 

dirigentes das organizações ou dos seus representantes, os resultados da frequência destas acções em 

duas esferas: 

- na esfera dos resultados empresariais, testando-se, indirectamente, o impacte destes processos no 

aumento da produtividade, da qualidade e, em geral, da competitividade das organizações 

empregadoras;   

- no domínio empregabilidade, em que se indagou sobre os contributos para o incremento dos saberes e 



competências dos adultos trabalhadores, para a melhoria dos desempenhos individuais e colectivos, e 

incentivos à motivação. Analisam-se igualmente as representações dos dirigentes acerca da importância 

e validade destes processos, como os reconhecem, ou não, no domínio das práticas de gestão dos 

Recursos Humanos (RH).  

Considera-se, enquanto pressupostos teóricos enformadores do modelo analítico, que as organizações 

onde os sujeitos exercem a sua actividade de trabalho têm um poder determinante sobre os impactes 

vividos, particularmente pelo reconhecimento, ou não, daqueles processos e dos seus resultados nos 

domínios da capacitação pessoal e qualificação profissional. A dimensão de reconhecimento está 

dependente das modalidades de gestão dos Recursos Humanos (RH) e da concepção da função pessoal 

nas organizações, condicionando os efeitos daqueles processos no desempenho laboral de cada 

indivíduo e no desempenho empresarial em geral. 

Nesta medida, adopta-se uma perspectiva de autonomia relativa das práticas dos sujeitos no que se 

refere às estruturas onde se encontram integrados, seguindo a aplicação do princípio sociológico de 

Giddens (2000) da dualidade das estruturas, captando o modo como as estruturas são estruturantes das 

práticas dos sujeitos e das organizações e, simultaneamente, como são condicionadas e construídas por 

essas mesmas práticas.  

A relevância e pertinência do estudo encontra-se nos elevados índices de abandono precoce da escola e 

de inserção prematura na vida activa que caracterizam o país, em geral, e a região Norte, em particular, 

como se pode constatar da análise do quadro 1.  

 

 

 

Quadro 1. População residente segundo o nível de instrução – 2001  

Ensino básico 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo    

Compl. Incompl. Freq. Compl. Incompl. Freq. Compl. Incompl. Freq. 

Portugal 10356117 1291343 2382283 746483 509959 799478 223926 276746 496321 283205 347463 

Vale do 

Sousa 
551309 81464 152684 47257 35508 73323 10905 18170 20997 12406 21071 

Lousada 44712 6137 12580 3499 3120 6894 987 1440 1760 1222 1757 

Paredes 83376 9958 23230 6889 5305 11129 2024 2740 3580 2074 3013 

Penafiel 71800 9686 19225 6055 4805 9815 1546 2385 3132 1877 2808 



Castelo de 

Paiva 
17338 2378 3943 1378 1030 3152 447 536 728 360 648 

Felgueiras 57595 8418 17337 3831 3930 8029 921 2100 2141 1316 2322 

Passos de 

Ferreira 
52985 6320 15602 4205 3463 8047 1191 1746 1865 1500 1942 

Fonte: INE, 2001 

 

Na região do Vale do Sousa, o modelo de industrialização difuso, baseado em indústrias de mão-de-

obra intensiva, particularmente de mobiliário, vestuário e calçado, favoreceu, durante as décadas de 70 

a 90 do século XX, a entrada no mercado de trabalho de uma população muito jovem, pouco 

escolarizada e profissionalmente desqualificada, para ocupar postos de trabalho de execução e auferir 

baixas remunerações salariais. A ideologia do trabalho e os fracos recursos económicos de famílias 

extensas do Vale do Sousa colocava a escola fora dos horizontes desejáveis das famílias e das 

empresas. Só mais recentemente, a falência do paradigma da competitividade baseada no baixo custo 

remuneratório dos Recursos Humanos (RH) e a luta contra o trabalho infantil que tem marcado a 

agenda política nacional questionaram este modelo de crescimento económico. A população alvo deste 

estudo, maioritariamente nascida entre os anos 60 e 80 do século XX, hoje com idades compreendidas 

entre os 25 e os 45 anos, não teve oportunidade de completar à data o seu percurso escolar obrigatório 

e, por isso, recorrem aos processos EFCA de modo a ultrapassar a sua deficiente qualificação escolar e 

profissional. 

 

2. O modelo analítico e os procedimentos metodológicos da pesquisa de terreno 

Face ao quadro teórico enformador deste estudo e à questão de partida, construiu-se um modelo 

analítico (figura 1) segundo uma lógica hipotético-dedutiva. Nele se expõem as relações presumidas 

entre os conceitos estabelecidos na problematização teórica anteriormente exposta e, simultaneamente, 

se colhem orientações para a pesquisa empírica de uma avaliação ex-post dos impactes formativos 

(Kirkpatrick, 1994)  

A procura e a oferta de emprego constituem as variáveis dependentes do estudo, isto é, as variáveis a 

explicar, assumindo na figura contornos azuis. Do lado da procura de emprego, isto é, dos formandos, 

procura-se perceber os resultados da frequência destas acções nas três esferas já referidas: pessoal, 

formativa e profissional.  

Do lado da oferta de emprego, ou seja, das empresas, procura-se perceber os resultados da frequência 



destas acções na esfera dos resultados empresariais e na esfera da empregabilidade. 

Os cursos EFA, as acções s@ber + e os processos de RVCC definem-se enquanto variáveis 

independentes e explicativas de influência directa, aparecendo na figura 1 com contornos verdes. 

Considera-se ainda que a análise dos impactes dos processos EFCA é condicionada, a montante, pela 

história de vida dos sujeitos. Esta é consubstanciada no percurso de aprendizagem ao longo da vida, o 

qual assume diferentes vertentes: aprendizagem formal conferente de um título, como é o caso da 

formação escolar; aprendizagem de carácter não formal resultante, nomeadamente, da frequência de 

formação profissional não certificada; aprendizagem informal centrada na experiência de trabalho. Os 

três tipos de aprendizagem assumem no modelo o estatuto de variáveis independentes ou explicativas 

de influência indirecta nos impactes da frequência de processos EFCA, estando assinaladas com 

contornos vermelhos. 

Subjacente à aprendizagem formal e não formal está a actuação das entidades formadoras, quer ao nível 

da formação ministrada, quer do reconhecimento de saberes sedimentados em processos de 

aprendizagem. Deste modo, os impactes destes últimos ao nível das empresas e dos formandos, são 

avaliados por intermédio da análise das práticas de aquisição e certificação de saberes promovidas 

pelas entidades formadoras. De facto, estas entidades assumem um papel decisivo em todo o processo 

EFCA, cabendo-lhes, nomeadamente, a tarefa preliminar, mas de importância crucial, de diagnosticar 

quer os saberes detidos, quer o posicionamento dos adultos face à aquisição e certificação de saberes e 

competências, orientando-os nas suas escolhas e decisões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1. Modelo analítico 
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O programa de pesquisa que norteou o estudo situou-se num contexto misto de descoberta e de prova, 

alicerçado numa estratégia de pesquisa eminentemente quantitativa que passou pela construção da 

amostra dos adultosiii , tendo em conta os critérios sexo e idade, e pela aplicação de um inquérito e de 

uma entrevista estruturada. 

O inquérito por questionário foi aplicado a 294 adultos que frequentaram com sucesso cursos EFA, 

acções s@ber e centros de RVCC de algumas das entidades formadoras da região do Vale do Sousa, no 

período temporal 2003-2005, o qual foi passado entre 7 e 46 meses após a conclusão dos processos 

EFCA. O questionário integrava uma questão de resposta facultativa, referente à identificação da 

organização onde os inquiridos trabalhavam. A entrevista estruturada foi aplicada aos dirigentes, ou 

seus representantes, de algumas destas organizações empregadoras. 

No que concerne às técnicas de análise de informação, recorreu-se ao programa estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), que permitiu uma análise quantitativa e descritiva dos dados 

recolhidos através do inquérito por questionário. Através deste desenvolveu-se um tratamento 

univariável e bivariável. Procedeu-se, igualmente, a uma análise de conteúdo categorial das questões 

abertas. Do ponto de vista da análise multivariada, recorreu-se à análise factorial de componentes 

principais com rotação ortogonal. Depois de interpretadas as componentes, procedeu-se à construção de 

índexes para cada componente. Optou-se por um procedimento aditivo simples, já que a ponderação 

pelos scores factoriais não produziu resultados significativamente diferentes, em todo o caso não o 

suficiente para justificar preterir um método de interpretação bem mais intuitivo como o método 

aditivo. Cada índex construído foi testado na sua fiabilidade interna pela aplicação do alfa de 

Cronbach.  

No que diz respeito às entrevistas, após a sua realização foram elaborados relatórios descritivos de toda 

a informação fornecida pelos entrevistados. Toda a informação foi alvo de análise de conteúdo 

categorial. Procedeu-se, igualmente, a uma análise horizontal temática reunindo todos os depoimentos 

dos diversos dirigentes e seus representantes sobre um determinado assunto, utilizando-os a título de 

exemplificação e ilustração. Esta categorização permitiu a construção de quadros-síntese de conteúdos. 

 

3. O lado da procura de emprego 

 

3.1.O perfil sociodemográfico dos adultos inquiridos  

O perfil sociodemográfico dos adultos inquiridos encontra-se sintetizado no quadro 2. Da sua análise 



destaca-se a procura de acções EFCA maioritariamente por uma população feminina, casada, com 

idades compreendidas entre os 26 e os 45 anos, a residir na região do Vale do Sousa. 

 

Quadro 2. Caracterização sociodemográfica dos inquiridos 

 ni % 

Sexo   

Masculino 113 38,4 

Feminino 181 61,6 

Total 294 100,0 

Estado Civil   

Solteiro  64 21,8 

União de facto 4 1,4 

Casado 208 70,7 

Divorciado/separado 11 3,7 

Viúvo 7 2,4 

Total 294 100,0 

Idade   

Até 25 anos 30 10,2 

26 a 35 anos 138 46,9 

36 a 45 anos 88 29,9 

46 a 55 anos 29 9,9 

Mais de 55 anos 9 3,1 

Total 294 100,0 

Região de residência   

Região do Vale do Sousa 263 97,4 

Fora da região do Vale do 

Sousa 

7 2,6 

Total 270 a) 100,0 

                                              a) Foram excluídas da análise 24 não respostas. 

 

3.2. As trajectórias profissionais e o impacte objectivo da frequência de processos EFCA nas 

situações profissionais 

 

A avaliação de impacte implica sempre um referencial de comparação assumido como padrão de 

medição. No nosso caso, o ponto de partida para a avaliação foi a situação profissional vivida pelos 

sujeitos inquiridos no momento anterior à procura da oferta formativa EFCA no Vale do Sousa. 



O padrão de medição usado foi o perfil-tipo relativo à situação profissional vivida pelos sujeitos 

inquiridos no momento anterior à frequência de processos EFCA no Vale do Sousa. Tratavam-se de 

trabalhadores activos empregados (82,3%), maioritariamente na indústria transformadora (49,1%), mas 

igualmente no comércio e serviços (43,9%), detendo uma posição de executante (65,5%) no seio dos 

grupos profissionais de operários, artífices e similares (38,7%), bem como, ainda que com menor 

incidência, de pessoal dos serviços e vendedores (23%).  

Um dos indicadores analisados foi a rotatividade de emprego, o qual permite perceber os contributos 

dos processos EFCA na alteração, ou não, da situação profissional dos sujeitos. A observação do 

quadro 3 demonstra que mais de metade dos inquiridos permanece no mesmo emprego após a 

conclusão dos processos EFCA. O destaque negativo manifesta-se nos sujeitos que se mantêm 

desempregados. Efectivamente, para estes últimos, os processos EFCA não tiveram qualquer impacte 

ao nível profissional. 

 

Quadro 3. Mobilidade no emprego após conclusão dos processos EFCA 

Número de empregos que teve até hoje ni %  

Nenhum. Continuou desempregado 41 13,9 

Manteve o mesmo emprego 159 54,3 

1 emprego 62 21,2 

2 ou mais empregos 31 10,6 

Total 2931) 100 

       1) Foram excluídas da análise 1 não resposta. 

 

Retendo a atenção na situação profissional dos 159 inquiridos que permaneceram no mesmo emprego 

após a conclusão dos processos EFCA, a qual se encontra compilada no quadro 4, a abordagem 

concentra-se nas variáveis passíveis de sofrerem modificações no âmbito da manutenção do emprego, 

nomeadamente a condição perante o trabalho, a profissão e a posição hierárquica. Verifica-se, contudo, 

uma intensa tendência para a reprodução da situação profissional, nomeadamente com:  

- uma inserção profissional maioritariamente no sector do comércio e serviços, seguida de muito perto 

da indústria transformadora;   

- o exercício de profissões de operários, artífices e similares e de pessoal dos serviços e vendedores, 

bem como de trabalhadores não qualificados e de pessoal administrativo e similares. 

As inflexões verificadas são muito ténues, merecendo relevo as seguintes particularidades: 

- o crescimento dos trabalhadores por conta própria em detrimento dos trabalhadores assalariados, que 



decrescem;  

- o incremento da ocupação privilegiada da posição de executante, quer autónomo, quer  dependente de 

normas de trabalho e ordens muito rígidas. Destaca-se, pela negativa, a diminuição das posições de 

chefia/encarregado, bem como de técnicos de nível intermédio.  

 

Quadro 4. Situação profissional dos sujeitos que permanecem no mesmo emprego após a frequência dos processos 

EFCA 

Características da situação de 
emprego 

 Momento 
anterior à 
frequência 

EFCA 

Momento actual – 
após processos 

EFCA 

Balanço 
qualitativo iv 

Condição perante o trabalho    
Trabalhador por conta própria 25 

(15,7) 
35 

(2,2) 
Inflexão fraca 

Trabalhador por conta de outrem 129 
(81,1) 

119 
(75,3) 

Inflexão fraca 

Outra situação 5 
(3,1) 

4 
(2,5) 

Reprodução 

Total 159 
(100) 

158 
(100) 

 

Sector de actividade    
Indústria transformadora 62 

(41,9) 
63 

(42,0) 
Reprodução 

Construção civil e obras públicas 10 
(6,8) 

10 
(6,7) 

Reprodução 

Comércio e serviços 76 
(51,4) 

77 
(51,3) 

Reprodução 

Total  148 
(100) 

150 
(100) 

 

Profissão    
Quadros superiores da administração 
pública, dirigentes e quadros 
superiores de empresa 

2 
(1,3) 

2 
(1,3) 

Reprodução 

Especialistas das profissões 
intelectuais e científicas 

0 
(-) 

0 
(-) 

Reprodução 

Técnicos profissionais de nível 
intermédio 

6 
(4,0) 

6 
(4,0) 

Reprodução 

Pessoal administrativo e similares 14 
(9,3) 

14 
(9,3) 

Reprodução 

Pessoal dos serviços e vendedores 45 
(29,8) 

45 
(29,8) 

Reprodução 

Operários, artífices e similares 55 
(36,4) 

55 
(36,4) 

Reprodução 

Operadores de instalações e máquinas 
e trabalhadores da montagem 

8 
(5,3) 

8 
(5,3) 

Reprodução 

Trabalhadores não qualificados 21 
(13,9) 

21 
(13,9) 

Reprodução 

Total  151 151  



(100) (100) 
Posição hierárquica    

Posição de executante, 
dependendo de normas e ordens 
muito rígidas 

52 
(33,5) 

57 
(35,8) 

Inflexão fraca 

Posição de executante, sem 
depender de normas e ordens 
muito rígidas 

44 
(28,4) 

56 
(35,2) 

Inflexão fraca 

Uma posição de chefia/ 
encarregado(a) 

42 
(27,1) 

31 
(19,5) 

Inflexão fraca 

Uma posição de técnico de nível 
intermédio 

15 
(9,7) 

11 
(6,9) 

Inflexão fraca 

Uma posição de técnico de nível 
superior 

- 
 

1 
(0,6) 

Reprodução 

Outra posição 2 
(1,3) 

3 
(1,9) 

Reprodução 

Total  155 
(100) 

159 
(100) 

 

 
 

A mobilidade para outro emprego ou a transição por dois ou mais empregos após a frequência dos 

processos EFCA é vivida por cerca de 32% dos indivíduos (quadro 3), ainda que também esta não 

implique uma melhoria da situação profissional. De facto, ao isolarmos os 93 sujeitos que 

experimentaram percursos profissionais com rotatividade de emprego, destaca-se igualmente a 

ausência de verdadeiras inflexões nas situações profissionais destes indivíduos (quadro 5). A tendência 

é para a manutenção das características da situação profissional, apesar da mudança de emprego, o que 

é consentâneo com a ausência de reconhecimento das acções EFCA, por via de práticas de gestão de 

RH diferenciadas, como veremos no ponto 4 com a análise das representações e práticas das entidades 

empregadoras.  

As inflexões fortes, que classificam as principais excepções a destacar, são:  

- a redução dos sujeitos desempregados, bem como uma tendência, ainda que ligeira, de aumento dos 

trabalhadores independentes e do trabalho ocasional e pontual;  

- a diminuição da integração profissional no sector da indústria transformadora em benefício do 

emprego no sector dos serviços e comércio;  

- o decréscimo dos profissionais operários, artífices e similares e o acréscimo de pessoal dos serviços e 

vendedores, bem como de pessoal não qualificado. 

Quadro 5. Balanço da situação profissional dos sujeitos com percursos de rotatividade de emprego após a 
frequência dos processos EFCA 

Características da situação de emprego  
Momento anterior à 

frequência EFCA 
Momento actual - 

após processos 
EFCA 

Balanço 
qualitativo v 



Condição perante o trabalho    
Trabalha por conta própria 5 

(5,4) 
7 

(7,5) 
Reprodução 

Trabalhador por conta de outrem 60 
(64,5) 

66 
(71,0) 

Reprodução 

Desempregados 26 
(28,0) 

9 
(9,7) 

Inflexão forte 

Outra situação 2 
(2,2) 

11 
(11,8) 

Inflexão fraca 

Total 93 
(100) 

93 
(100) 

 

Sector de actividade    
Indústria transformadora 53 

(60,2) 
30 

(32,6) 
Inflexão forte 

Construção civil e obras públicas 6 
(6,8) 

8 
(8,7) 

Reprodução 

Comércio e serviços 29 
(33,0) 

54 
(58,7) 

Inflexão forte 

Total  88 
(100) 

92 
(100) 

 

Profissão    
Quadros superiores da 
administração pública, dirigentes e 
quadros superiores de empresa 

1 
(1,2) 

3 
(3,4) 

Reprodução 

Especialistas das profissões 
intelectuais e científicas 

- 1 
(1,1) 

Reprodução 

Técnicos profissionais de nível 
intermédio 

3 
(3,5) 

1 
(1,1) 

Reprodução 

Pessoal administrativo e similares 11 
(12,8) 

12 
(13,8) 

Reprodução 

Pessoal dos serviços e vendedores 12 
(14,0) 

23 
(26,4) 

Inflexão forte 

Operários, artífices e similares 43 
(50,0) 

29 
(33,3) 

Inflexão forte 

Operadores de instalações e 
máquinas e trabalhadores da 
montagem 

8 
(9,3) 

5 
(5,7) 

Reprodução 

Trabalhadores não qualificados 8 
(9,3) 

13 
(14,9) 

Inflexão fraca 

Total 86 
(100) 

87 
(100) 

 

Posição hierárquica    
Posição de executante, dependendo 
de normas e ordens muito rígidas 

33 
(35,9) 

30 
(33,0) 

Reprodução 

Posição de executante, sem 
depender de normas e ordens muito 
rígidas 

33 
(35,9) 

29 
(31,9) 

Inflexão fraca 

Uma posição de 
chefia/encarregado(a) 

20 
(21,7) 

19 
(20,9) 

Reprodução 

Uma posição de técnico de nível 
intermédio 

3 
(3,3) 

6 
(6,6) 

Inflexão fraca 

Uma posição de técnico de nível 
superior 

1 
(1,1) 

2 
(2,2) 

Reprodução 

Outra posição 2 
(2,2) 

5 
(5,5) 

Inflexão fraca 



Total  92 
(100) 

91 
(100) 

 

 
Deste modo, pode concluir-se genericamente sobre o fraco impacte dos processos EFCA nas situações 

profissionais dos inquiridos e a consequente ausência de valorização destas acções no mercado de 

trabalho, mesmo quando se dispõem ou são constrangidos a mudar de emprego, o que assenta em 

práticas de gestão dos RH duplamente resistentes: por um lado, à não valorização do capital de saberes 

e competências acumulados por aprendizagem informal resultante da experiência profissional já longa 

dos inquiridos, uma vez que iniciaram cedo a sua vida activa (mais de 50% com idades iguais ou 

inferiores a 15 anos); por outro, ao não reconhecimento dos saberes adquiridos quer por via da 

aprendizagem formal dos cursos EFA e processos de RVCC, quer por via da aprendizagem não formal 

no caso das acções s@ber +.  

Em suma, corrobora-se a ausência de uma relação directa entre formação e emprego, apesar de estar 

comprovado empiricamente, nomeadamente desde a afirmação da teoria do capital humano (Becker, 

1983), que um trabalhador detentor de qualificação escolar e profissional apresenta desempenhos 

profissionais mais produtivos e de maior qualidade (Paul, 1989).  

 

3.3. As trajectórias educativa e formativa 

3.3.1. A aprendizagem formal, informal e não formal 

O percurso de aprendizagem formal básica dos sujeitos é analisado através da idade em que 

interromperam os seus estudos escolares, bem como do grau de escolaridade actualmente detido.  

Constata-se que os inquiridos abandonaram o ensino formal maioritariamente entre os 12 e os 15 anos 

de idade (57,8%). Este facto, cruzado com a idade de transição para o mercado de trabalho – em que se 

verificou que 56,2% dos sujeitos iniciam a sua vida activa até aos 15 anos de idade –, permite concluir 

que, pelo menos, 56 a 57% dos indivíduos abandonaram a escola para começarem a sua vida 

profissional. Ainda relativamente à idade de abandono da escola, é importante realçar que cerca de ¼ 

dos indivíduos interromperam o seu percurso escolar com menos de 12 anos (24,5%). 

Desta forma, compreende-se que a opção pelos processos EFCA seja realizada sobretudo por sujeitos 

maioritariamente com o 2.º ciclo do ensino básico, ainda que os detentores dos 1.º e 3.º ciclos totalizem 

cada um cerca de 20%. 

Avaliando o impacte da frequência dos processos EFCA nos níveis de escolaridade, constata-se que 

tanto os inquiridos que frequentaram os cursos EFA, como os que frequentaram processos RVCC, 

melhoraram, com raras excepçõesvi, o seu nível de escolaridade.  



No que se refere à aprendizagem não formal, consubstanciada, neste estudo, nas acções s@ber+, refira-

se que, apesar destas não conferirem um diploma escolar e de serem, consequentemente, procuradas 

por sujeitos com níveis de escolaridade mais elevados, são frequentadas por sujeitos que apresentam 

uma melhoria significativa dos níveis de escolaridade. Tal significa que estas acções foram 

acompanhadas ou sequenciadas de outras formações conferentes de um grau escolar. A aprendizagem 

formal frequentada, em paralelo ou após as acções s@ber +, não foi necessariamente os cursos EFA ou 

os processos RVCC. Não obstante outras alternativas de incrementar os níveis de escolaridade, 

designadamente via ensino recorrente, estamos na presença de um número significativo de inquiridos 

que frequentou duas das acções em análise: 54 adultos (52,9%) integraram, igualmente, processos 

RVCC e 10 (9,8%) frequentaram cursos EFAvii.  

Assiste-se a uma diminuição dos inquiridos com diplomas escolares até ao 6.º ano de escolaridade e um 

acréscimo dos sujeitos com níveis de escolaridades superiores, particularmente entre o 7.º e o 9.º ano de 

escolaridade.  

É de realçar que a grande alteração nos níveis de escolaridade se situa naqueles inquiridos que antes da 

frequência dos processos EFCA detinham até ao 4.º ano de escolaridade, sendo que, na actualidade, 

estes constituem um grupo residual. Subjacente a este percurso está a participação em acções s@ber+ e 

no processo de RVCC, articulação que se manifesta profícua e com impactes determinantes na 

aquisição e certificação de saberes e de competências. 

 

3.3.2. Motivações e expectativas face aos processos EFCA  

As razões da frequência dos processos EFCA demonstram uma incidência relevante nas motivações 

associadas ao incremento de saberes e enriquecimento pessoal: “porque queria aprender mais” é a razão 

mais apontada pelos inquiridos, seguida da justificação “para melhorar os níveis de escolaridade” (com 

excepção dos inquiridos que frequentaram acções s@ber +) e do desejo de “actualizar e melhorar os 

conhecimentos que já detinha”. 

Releve-se que as motivações associadas à prossecução dos percursos escolar e formativo e à 

valorização e reconhecimento das competências detidas são mais características nos inquiridos que 

optam por processos RVCC. A literacia tecnológica e a expectativa de encontrar um emprego melhor 

são motivações partilhadas por 50% dos sujeitos que optam por cursos EFA. Igualmente apontada por 

metade dos inquiridos que frequentaram acções s@ber + é a literacia tecnológica.  

O objectivo de enriquecimento pessoal orientado para melhoria ou reforço do capital de saberes detidos 



e reconhecimento de competências é o grande propulsor da frequência de acções EFCA estudadas. 

Neste sentido, percebe-se que seja por iniciativa própria que a decisão tenha sido tomada. Não obstante 

a importância decisiva da autonomia numa decisão deste tipo, evidencia-se o fraco poder interventivo 

quer das instâncias representativas da política de emprego e de formação, nomeadamente dos serviços 

do Instituto de Emprego e de Formação Profissional, quer das organizações empregadoras neste 

domínio. 

De forma a perceber qual a intenção e expectativas dos inquiridos em relação à formação em geral e à 

formação profissional, auscultamos sobre o desejo e as razões de prosseguirem os percursos 

formativos. A larga maioria dos sujeitos (95,5 %) apresenta projectos formativos futuros, conclusão 

idêntica à retirada de um estudo acerca dos adultos que se submeteram a processos RVCC (Fernandes, 

2004, p. 53). Ora, até ao momento da participação nos processos EFCA, apenas cerca de metade dos 

adultos detinha um percurso formativo. Esta alteração de intenções representa uma valorização pessoal 

da escolarização/formação que, associada a um acréscimo de motivação, constitui um indício de um 

possível contributo dos RH locais para a inversão das regularidades até então características do perfil 

socioeconómico da região do Vale do Sousa, nomeadamente o modelo de crescimento económico 

baseado nos baixos custos salariais e na baixa qualificação da mão-de-obra. Aliás, a maioria dos 

inquiridos, pretende prosseguir a frequência de acções de formação por razões profissionais e por 

razões formativas. Estas últimas, ou seja, as motivações formativas coincidem com as apontadas para a 

frequência dos processos EFCA e para as acções de formação profissional. A prossecução do processo 

de formação por razões profissionais poderá explicar-se pela melhoria sentida após a sua frequência, no 

que se refere às capacidades relacionais e de gestão operacional no desempenho laboral. Poderão 

igualmente ser entendidas como um indício da expectativa de reconhecimento dos processos 

formativos ao nível da situação profissional e da relação salarial, como veremos adiante. Se, numa 

primeira fase formativa, são as razões de enriquecimento pessoal que prevalecem, numa segunda fase, 

as expectativas alargam-se para a esfera profissional, o que pressupõe necessidades mais amplas de 

realização pessoal e profissional. 

De facto, se compararmos as razões de frequência da formação, temos, no que se refere: 

- aos processos EFCA em análise, a primazia das motivações pessoais e escolares; 

- à formação profissional já realizada, a supremacia das motivações pessoais e formativas;  

- aos percursos formativos futuros, o relevo das motivações profissionais.  

Pode-se, a este propósito, aventar a hipótese de se estar perante uma população que, por apresentar 



trajectórias educativas e formativas intensas, vai transferindo as suas aspirações de aprendizagem dos 

níveis pessoal e escolar para expectativas formativas, mas sobretudo de melhoria da sua situação 

profissional, quer na vertente dos desempenhos laborais, quer da relação salarial, aspiração legítima 

tendo em conta os esforços formativos implicados. Não obstante, observa-se uma tendência inversa no 

que se refere ao reconhecimento por via das práticas de gestão dos RH por parte das organizações 

empregadoras. 

 

3.3.3. A avaliação subjectiva dos contributos e da utilidade dos processos EFCA nas esferas 

pessoal e profissional  

Na avaliação que os inquiridos fazem acerca dos principais contributos dos processos EFCA, verifica-

se que as maiores mudanças ocorreram na esfera pessoal, no que diz respeito ao reforço do capital de 

saberes dos sujeitos. A maioria dos adultos destaca as contribuições “para aprender mais” e “para 

melhorar o nível de escolaridade”.  

Retendo a atenção na utilidade dos processos EFCA na esfera pessoal, estes mostram-se altamente 

eficazes nas seguintes dimensões da imagem de si:  

- auto-estima e auto-valorização, no que se refere ao acréscimo de auto-confiança, ao sentimento de 

progressão, ao orgulho no que aprendeu e à preparação para a mudança;  

- interacção social, ao salientarem o acréscimo da capacidade de compreensão, comunicação e 

relacionamento;  

- participação e exercício de direitos de cidadania, ao mencionarem a capacidade de participação nos 

assuntos de que precisam, de exercício dos direitos, deveres e obrigações, bem como de alargamento da 

visão do mundo; 

- sentimentos de pertença, quando se afirmam como iguais, por via dos níveis de escolaridade detidos, 

aos colegas de trabalho, familiares e amigos.  

É importante realçar que o reconhecimento pelos familiares e/ou amigos é o contributo menos apontado 

pelos inquiridos, o que eventualmente demonstra que as expectativas dos adultos eram mais elevadas 

do que o retorno que lhes é dado na esfera privada ou que este, eventualmente, já existia. Tal permite 

questionar, de alguma forma, os efeitos deste processo para o sentimento de pertença ao grupo e, 

consequentemente, a sua validade e reconhecimento enquanto mecanismo de inserção social.  

Note-se também que os contributos menos apontados passam pela promoção na carreira, aumento 

salarial e possibilidade de receber uma bolsa de formação, o que remete, fundamentalmente, para a 



ausência de resultados na esfera profissional.   

A aplicação de uma análise factorial de componentes principaisviii  à avaliação que os sujeitos fazem 

acerca da utilidade dos processos EFCA na esfera profissional permite identificar três factores 

significativos, não obstante a existência de uma diferença claríssima entre os dois primeiros factores e o 

terceiro.  

 

Quadro 6. Factores significativos na avaliação da utilidade dos processos EFCA na esfera profissional 

Factores 
Melhoria das capacidades 

relacionais e de gestão operacional 
no desempenho laboral 

Capacitação para 
desempenhos laborais 

enriquecedores 

Melhoria da situação 
profissional e da relação 

salarial 

Variáveis integrantes e 
contribuição relativa das 
variáveis para a constituição do 
factor 

Melhoria das capacidades para 
trabalhar em grupo: 0,765 
Melhoria das capacidades para falar 
e discutir problemas: 0,751 
Melhoria das capacidades de gestão 
de tempo: 0,751 
Melhoria das capacidades para 
organizar, analisar e resolver 
problemas: 0,724 
Melhoria das capacidade para 
resolver novos problemas: 0,616 
Melhor compreensão do trabalho 
desempenhado: 0,591 
Melhor relacionamento com os 
colegas: 0,592 

Atribuição de tarefas mais 
variadas: 0,758 
Maior autonomia/ 
independência: 0,709 
Maior responsabilidade: 0,688  
Capacidade para fazer novas 
tarefas: 0,503  
Valorização da aprendizagem 
pelos superiores hierárquicos: 
0,452  
Aquisição de mais 
conhecimentos: 0,423 

Obtenção de emprego: 
0,808;  
Mudança para a profissão 
desejada: 0,873 
Mudança para as funções 
desejadas: 0,694 
Estabilização do contrato 
de trabalho: 0,585 
Aumento salarial: 0,476 

Média .47 .4291 .1388 
Mediana .43 .3333 .0000 
Desvio-padrão .370 .31877 .26034 
Percentis    

10 .00 .0000 .0000 
25 .14 .1667 .0000 
50 .43 .3333 .0000 
75 .86 .6667 .2000 
90 1,00 1,0000 .6000 

N 294 294 294 

 

Vejamos: a utilidade captada pelo factor melhoria da situação profissional e da relação salarial é 

muito baixa, ou seja, trata-se de um factor pouco presente ou mesmo irrelevante para o conjunto de 

sujeitos em análise. Esta constatação vem corroborar as análises anteriormente avançadas em que esta 

dimensão estava ausente. De facto, os processos EFCA não têm qualquer impacte, ou a sua utilidade é 

reduzida, nos domínios relativos à situação profissional (mudança de profissão, obtenção de emprego), 

bem como à relação salarial (nomeadamente, salário, contrato, carreira e relações hierárquicas).  

Os processos EFCA apresentam uma maior utilidade na melhoria das capacidades relacionais e de 

gestão operacional no desempenho laboral. Repare-se que é nesta dimensão que a mediana apresenta o 



valor mais elevado (para 50% dos sujeitos o índex é superior a 0,43). Já na dimensão melhoria da 

situação profissional e de relação salarial, para 50% dos adultos, o índex mantém-se igual a zero. 

Os processos EFCA são realmente úteis para a progressão das capacidades dos sujeitos, o que 

novamente nos realça a importância dos mesmos para o auto-conceito dos adultos, na medida em que 

se sentem mais capazes e eficazes no desempenho laboral. Porém, esta melhoria de capacidades, que 

acreditamos estar na origem de desempenhos mais produtivos e de maior qualidade, pois resultam de 

um processo formativo dos sujeitos e da consciencialização dos mesmos acerca das suas 

potencialidades e capacidades, não tem correspondência em termos da relação salarial ou da situação 

profissional. Isto é, não são acompanhadas por práticas de gestão dos RH por parte das entidades 

empregadoras capazes de reconhecer aquelas capacidades e aqueles desempenhos, constatação que 

teremos oportunidade de confirmar no ponto seguinte. 

 

4. Do lado da oferta de emprego 

Do ponto de vista das organizações empregadoras entrevistadas, procurou-se aferir os resultados dos 

processos EFCA ao nível dos resultados empresariais e de empregabilidade dos adultos. Na esfera da 

empregabilidade, procurou-se perceber se estes processos contribuem para o incremento dos saberes e 

competências dos trabalhadores, melhorando desempenhos individuais e colectivos, e incentivando a 

motivação. Analisaram-se igualmente as representações dos dirigentes acerca da importância e validade 

destes processos, quando já constatamos que não tendem a valorizá-los nos domínios das práticas de 

gestão dos RH, mantendo as características da relação salarial anteriormente detidas pelos sujeitos.  

Apesar dos critérios teóricos de selecção das organizações, procurou-se respeitar os critérios de 

representatividade em relação às entidades empregadoras identificadas pelos inquiridos, no que se 

refere à actividade principal das mesmas. Isto é, realizaram-se 15 entrevistas a dirigentes ou 

representantes de organizações empregadoras: 5 em cada sector de actividade e estatuto jurídico.  

 

Quadro 7. Organizações entrevistadas por sector, estatuto jurídico e actividade principal 

Sector/estatuto jurídico Actividade principal N.º de entidades 

Educação 4 
Serviços públicos 

Associação humanitária 1 

Logística 1 

Comércio a retalho 1 

Serviços privados 

Acção social 1 



Restauração 1 

Artes e design gráfico 1 

Confecção vestuário 2 

Trefilagem 1 Indústria privada 

Mobiliário 2 

 Total 15 

 

Dentro do sector terciário público, privilegiou-se os serviços educativos, na medida em que se 

constatou uma grande concentração de trabalhadores que tinham frequentado processos EFCA nesta 

área. Ainda no sector terciário, mas de carácter privado, optou-se pela diversidade de subsectores, dada 

a grande dispersão das organizações identificadas pelos inquiridos. No sector secundário privado, os 

ramos de actividade dominantes são a confecção de vestuário e o mobiliário, o que corresponde às 

actividades representativas do tecido empresarial da região do Vale do Sousa.  

As 15 entidades caracterizam-se pela fraca formalização das práticas de formação no seu interior. Não 

obstante, do ponto de vista do discurso, quase metade dos entrevistados avalia a formação dos 

trabalhadores como bastante importante. 

Concluiu-se do discurso dos dirigentes e seus representantes que, apesar de, na sua maioria, as 

organizações não terem estratégias definidas no que respeita à qualificação dos seus trabalhadores por 

via da formação, começa a haver uma preocupação com esta questão patente apenas ao nível retórico. 

A formação contínua é perspectivada como fundamental para que os trabalhadores estejam preparados 

para as mudanças tecnológicas e organizacionais, para aumentarem os níveis de motivação e auto-

estima, bem como para melhorarem o seu desempenho nas actividades profissionais, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento das organizações. Apesar deste ser o discurso, verifica-se que muito 

poucas organizações incentivam os seus trabalhadores para a frequência de percursos formativos e, em 

alguns casos, quando o fazem é sem uma estratégia delineada. Apenas nas organizações em que o 

departamento de RH é um departamento autónomo (1 organização empregadora) ou que dependem de 

serviços centrais (4 organizações escolares) devidamente institucionalizados é que existem estratégias 

de formação, sem que, no entanto, haja um reflexo directo na relação salarial, nomeadamente em 

termos contratuais, salarial e de progressão na carreira. Deste modo, conclui-se que há uma semelhança 

nas práticas de gestão de RH e que as diferenças nas configurações da função de RH são meramente 

formais. 

A avaliação sobre os efeitos dos processos EFCA é efectuada por 11 organizações, dado o 

desconhecimento das restantes sobre estas acções. No que concerne aos reflexos destas acções no 



domínio dos resultados empresariais, a maioria afirma que a frequência destas acções pelos seus 

trabalhadores tem repercussões directas no seu desempenho laboral, enquanto 4 manifestam a 

perspectiva inversa.   

Numa análise mais detalhada do tipo de repercussões dos processos EFCA, verifica-se da análise do 

quadro seguinte que grande parte dos entrevistados considera que o maior beneficiário é o trabalhador, 

sendo que os impactes mais intensos se manifestam sempre na esfera pessoal: valorização pessoal, 

melhoria nos níveis de auto-estima, confiança e motivação. Todavia, todos referem que a valorização 

do auto-conceito acabará por reflectir-se, ainda que indirectamente, no desempenho laboral do 

trabalhador e, consequentemente, nos resultados empresariais. 

 
Quadro 8. Os benefícios das acções EFCA, na perspectiva do empregador 

Sector/ 
estatuto 
jurídico 

Melhoria no 
desempenho 

laboral 

Possibilidade 
de 

frequentarem 
futuramente 
outras acções 
de formação 

Predisposição 
para a 

aprendizagem 
ao longo da 

vida e para a 
mudança 

Domínio das 
tecnologias da 
informação e 

da 
comunicação 

Melhoria 
na escrita 

e/ou 
oralidade 

Melhoria 
nas 

relações 
interpes-

soais 

Valorização 
pessoal 

(aumento da 
confiança, 

auto-estima 
e motivação) 

Serviços 
públicos 

3 1 1 2 2 2 5 

Serviços 
privados 

2 0 1 0 0 1 3 

Indústria 
privada 0 0 2 0 0 0 2 

Total 5 1 4 2 2 3 10 
 
Unicamente 1/3 dos entrevistados testemunham que os trabalhadores melhoraram o desempenho 

laboral. No entanto, estabelecem uma relação directa desta dimensão com a da valorização pessoal.  

Mesmo para aqueles trabalhadores que evidenciam uma melhoria qualitativa no seu desempenho 

reconhecida pela entidade empregadora, não existe uma estratégia baseada em práticas de gestão de RH 

diferenciadoras. Apenas as 4 organizações educativas referem que, possivelmente, no futuro, com o 

novo sistema de avaliação de desempenho, a melhoria das qualificações escolares e profissionais 

poderá reflectir-se numa progressão da carreira. 

Outro factor valorizado entre as entidades empregadoras é a constatação de que, após a frequência 

deste tipo de acções, os trabalhadores ficam mais predispostos para a aprendizagem ao longo da vida e, 

consequentemente, no seu ponto de vista, para a mudança. 

É unanimemente reconhecido que a frequência de processos EFCA permite aos trabalhadores 

melhorarem as suas capacidades de relacionamento interpessoal, quer com os colegas de trabalho, quer 

com os clientes, sendo mais capazes na resolução de problemas, como por exemplo em situações de 



conflito. 

De acordo com esta mesma fundamentação, verifica-se também que a aquisição de competências em 

tecnologias da informação e da comunicação é considerada como um aspecto muito positivo. Ainda 2 

organizações ressaltam o facto dos seus trabalhadores, posteriormente à frequência do processo RVCC 

e das acções s@ber + (que identificamos como sendo as Oficinas de Leitura e Escrita), terem 

melhorado consideravelmente o domínio da língua portuguesa, quer na oralidade, quer na escrita. 

Salienta-se aqui o facto de todas as organizações dos serviços públicos considerarem que uma das mais 

valias dos processos EFCA é a valorização pessoal do indivíduo. Também é este o sector que encontra 

mais resultados positivos das acções EFCA na vida do trabalhador. Tal não acontece na indústria 

privada, em que apenas 2 dos entrevistados se referem a um único benefício, como se pode verificar no 

quadro 8. 

Apesar de quase todas as organizações entrevistadas atribuírem importância à formação profissional, 

bem como identificarem benefícios que se reflectem no desempenho laboral daqueles que frequentarem 

alguma acção EFCA, ainda não há uma preocupação em incentivar os trabalhadores para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida, nem para o aumento dos seus saberes, nomeadamente escolares.  

A decisão de frequência é quase sempre dos trabalhadores, que por iniciativa própria decidem avançar 

para processos EFCA, sendo que os empregadores se desresponsabilizam neste domínio, tanto mais 

que consideram que quem mais beneficia com os mesmos é o próprio trabalhador. 

 

5. Os processos EFCA na encruzilhada da procura e da oferta de emprego: algumas pistas de 

síntese 

Apresentam-se as principais pistas de síntese que resultam da investigação realizada. Procuramos 

salientar as descoincidências, as particularidades, as complementaridades e as dissemelhanças, entre as 

avaliações e os posicionamentos dos diferentes sujeitos, directa ou indirectamente, envolvidos nos 

processos EFCA, a saber: os adultos neles participantes e dirigentes das organizações empregadoras, ou 

seus representantes.  

Constituem conclusões com um carácter meramente exploratório, sem quaisquer pretensões de 

generalização.  

Equacionar de forma distinta a avaliação de impacte dos diversos tipos de iniciativas que estão em 

causa quando se fala em processos EFCA é, para os adultos em análise, uma falsa constatação. De 

facto, as acções s@ber+, os cursos EFA e os processos de RVCC, possuindo a mesma matriz 



conceptual e metodológica, obedecem a uma lógica organizativa e de funcionamento muito diferente, 

tendo igualmente missões e objectivos distintos, todavia convergentes no combate à iliteracia e, 

consequentemente, na concretização do objectivo de aquisição e certificação de saberes e competências 

dos adultos. 

Na verdade, uma análise atenta aos documentos de referência destas ofertas permite observar que todas 

se organizam em torno de competências, possuem uma estrutura modular aberta e flexível, partilham 

ou podem partilhar do mesmo referencial de competências-chave, tendo sido concebidas para 

oferecerem combinações e complementaridades que facilitem aos adultos uma diversidade de percursos 

formativos de acordo com as suas necessidades, possibilidades e disponibilidades. Foi, principalmente, 

a circunstância do seu financiamento ser assegurado por programas diferentes – Programa de 

Desenvolvimento Educativo para Portugal (PRODEP), Programa Operacional Emprego, Formação e 

Desenvolvimento Social (POEFDS) e as Medidas Desconcentradas dos Programas Operacionais 

Regionais – que induziu a construção de fronteiras que são, afinal, artificiais. Como este estudo 

demonstra, algumas entidades foram capazes de articular as candidaturas a diferentes programas, 

conseguindo uma permeabilidade entre as diferentes tipologias de EFCA: as formações 

complementares necessárias ao RVCC através das acções s@ber +, o encaminhamento de adultos sem 

perfil dos centros RVCC para cursos EFA.  

As entidades formadoras assumem aqui um papel activo e de acrescida importância na dinamização dos 

processos EFCA. Desempenham uma função de socialização extremamente poderosa, o que é 

determinante na forma como põem em prática os processos de construção e certificação de saberes e 

competências, consignados nas orientações e instrumentos de suporte da Direcção-Geral de Formação 

Vocacional. O objectivo desenvolve-se com dois propósitos, enquanto condições necessárias à 

melhoria das qualificações escolares e profissionais: i) permitir a flexibilidade e o ajustamento 

necessários às características de cada adulto; ii) garantir a sua missão básica de promoção da aquisição 

e certificação de saberes e competências. Neste sentido, somos conduzidos a afirmar que nos processos 

EFCA o adulto sente-se adulto, tratado como tal e valorizado por esse facto, o que marca a diferença 

em relação às metodologias mais clássicas e ortodoxas de EA. 

Não é estranho que a investigação permita concluir a existência de uma certa homogeneidade de 

características dos adultos que frequentam os três tipos de acções EFCA, bem como das respectivas 

avaliações realizadas. Não se encontraram, a partir das respostas dos adultos inquiridos, diferenças 

acerca da avaliação de impacte; inversamente, a tendência mais relevante é para a uniformização dos 



resultados. 

As avaliações realizadas pelas organizações empregadoras são, igualmente, coerentes quer entre si na 

forma como perspectivam estas práticas e nas representações sobre as mesmas, quer com apreciações 

subjectivas e avaliações de impacto verbalizadas pelos adultos inquiridos. 

A avaliação de impacte demonstra que, para além de uma vertente externa de aquisição de um título 

escolar legitimado face à sociedade, quando se constata ter havido uma elevação generalizada dos 

níveis de escolaridade, os processos EFCA têm reflexos relevantes na configuração da imagem dos 

adultos pois, ao reforçarem o seu auto-conceito, enriquecem os adultos do ponto de vista intrínseco e 

subjectivo, tornando-os mais confiantes, autónomos e capazes.  

Estes dois factores associados, ou seja, a elevação dos níveis de escolaridade e do auto-conceito ou da 

imagem de si, são condições necessárias, entre outras, para sustentar, com base em RH mais 

qualificados, o processo de crescimento económico de base industrial que a região do Vale do Sousa 

pretende consolidar. Tem sido reiteradamente afirmada a relação virtuosa entre o desenvolvimento 

económico e tecnológico e o desenvolvimento do capital humano, alcançado principalmente através de 

processos formais de educação e formação, mas também através das aprendizagens que se realizam nos 

contextos profissionais ou nos contextos não-formais ou informais. Esta constatação é reiterada num 

estudo de 2004, intitulado Vocational, Education and Training – Key to the Futur, realizado por 

Tessaring e Wannan (Castro, 2006), que, sustentando-se em dados provenientes de diversas 

investigações, espelha de modo quase inequívoco essa relação: i) a 1% de aumento da escolaridade 

corresponde 1% a 3% do crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita; ii) cada ano de 

alargamento do nível secundário de educação/formação fará crescer em 1% o crescimento económico; 

iii) o aumento em 1% dos níveis globais de literacia da população poderá ampliar em cerca de 2,5% a 

produtividade e de 1,5% o PIB. O estudo alerta ainda para outros impactes cruciais no desenvolvimento 

sustentável: fortalecimento da coesão social, aumento dos níveis de segurança e da qualidade de vida. 

O impacto dos processos EFCA é, porém, bem mais significativo ao nível intrínseco do que em termos 

das condições objectivas de melhoria da situação profissional e da relação salarial. De facto, os 

processos EFCA não têm qualquer impacte, ou a sua utilidade é reduzida, nos domínios relativos à 

situação profissional (mudança de profissão, obtenção de emprego), bem como à relação salarial 

(nomeadamente, aos níveis salarial, contratual e das relações hierárquicas). 

Os dirigentes (ou seus representantes) tendem a reconhecer o impacte dos processos EFCA, em 

particular, e da formação, em geral, no desempenho laboral e, em alguns casos, na melhoria dos saberes 



formais. Não obstante, tal reverte, na opinião destes, em favor dos trabalhadores, ignorando que o seu 

desempenho laboral se reflecte, sobretudo se reconhecido, no desempenho organizacional.  

Na realidade, o fraco impacto dos processos EFCA nas trajectórias profissionais dos adultos é 

igualmente sintomático de algum insucesso das entidades formadoras, isto é, da iniciativa das medidas 

de politica de emprego e formação em inverter as lógicas do sistema produtivo, bem como da ausência 

de articulação entre o mercado de trabalho e o mercado da formação. Este desvio, que há muito se vem 

manifestando no tecido económico nacional, tem graves consequências em termos do fraco retorno das 

práticas de formação, quer para os indivíduos, quer para as organizações.  

Pode assim afirmar-se a autonomia relativa das práticas dos sujeitos no que se refere às estruturas onde 

se encontram integrados, seguindo a aplicação do princípio sociológico de Giddens (2000) da dualidade 

das estruturas, na medida em que são as organizações empregadoras que vão determinar os impactes 

dos processos EFCA na vertente do reconhecimento e valorização da aquisição e certificação de 

saberes e competências, condicionando, deste modo, os próprios desempenhos laborais, não 

necessariamente a curto e médio prazos, como podemos constatar, mas, com certeza, a longo prazo, na 

medida em que tende a comprometê-los. 

A EFCA constitui, deste modo, um domínio de intervenção fundamental, mas que exige uma acção 

planeada em várias frentes. Em primeiro lugar, ao nível do mercado da formação, no sentido de pugnar 

por práticas concertadas entre as entidades formadoras e com reflexos na configuração do mercado de 

trabalho. Em segundo lugar, ao nível intrínseco das práticas formativas, conciliando objectivos de 

promoção da literacia (nas suas várias dimensões), da imagem de si dos adultos e de empregabilidade.  

No âmbito das conclusões expostas, e a título de recomendaçõesix, era desejável que se adoptassem as 

seguintes medidas de política de emprego e formação:  

Medidas orientadas para os adultos activos: 

i) Promoção das sinergias explorando o estabelecimento de combinações e de complementaridades 

entre as diferentes ofertas EFCA e sua estruturação em torno de um sistema de créditos na linha do 

Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação Profissional (ECVET).  

ii) Promoção de programas formativos conducentes à dupla certificação escolar e profissional, 

orientada por uma linha de reconversão profissional para os públicos desempregados.  

Medidas orientadas para as organizações empregadoras: 

i) Criação de programas específicos de qualificação e certificação dos dirigentes empresariais pouco 

qualificados.  



ii) Concessão de incentivos às pequenas e médias empresas que disponibilizem aos seus trabalhadores 

tempo laboral para ingressarem em processos EFCA. 

iii) Criação de uma linha de informação sobre as ofertas EFCA junto das organizações empregadoras, 

elucidando-as sobre o retorno das qualificações para os processos organizacionais, gestionários e 

produtivos. 

Medidas orientadas para o mercado da formação e para as práticas formativas / medidas de política de 

formação: 

i) Alteração da lógica de acesso aos financiamentos comunitários, passando da lógica da candidatura 

para a lógica de projecto. 

ii) Criação de redes de cooperação territorial para a elaboração conjunta de diagnósticos e de 

planeamento estratégico entre instituições de educação-formação públicas e privadas;  

iii) Atribuição de maior credibilidade e legitimidade social às acções EFCA, criando um dispositivo 

regional de avaliação eficaz para o acompanhamento e monitorização.  

iv) Apostar seriamente na formação de formadores e de técnicos EFCA, bem como numa cultura de 

profissionalismo e rigor no desempenho. 
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i O estudo decorreu durante o ano de 2006 e foi promovido pela Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF) no 
âmbito do eixo 4 – Promoção da Eficácia e da Equidade das Políticas de Emprego e Formação, linha de Acção 4.2.2.1. – 
Estudos e Investigação, do Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social (POEFDS), sob 
responsabilidade científica do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, deco 
ii Parente, Cristina (coord.), Vieira, Daniela, Moreira, Liliana, Veloso, Luísa, Silva, Olívia Santos (2006) - Educação, 
formação e certificação de adultos - avaliação de impactes no Vale do Sousa. Relatório final. Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira. Paços de Ferreira.  
iii  Na selecção da amostra, para uma margem de confiança de 95,5% e uma margem de erro de 10%, considerou-se que face 
à população total (N= 3535) se iriam inquirir 360 indivíduos (n= 360). Este valor, ainda que o plano amostral seguido não 
seja aleatório, foi tomado como referência para a definição da dimensão da amostra. 
iv No balanço qualitativo, entende-se: por reprodução, variações percentuais máximas de 3%; inflexões fracas, para 
variações percentuais entre 3,1% e 10%; e inflexões fortes, as variações percentuais que ultrapassam os 10,1%. 
v Idem. 
vi Recorde-se que este estudo se debruçou exclusivamente em indivíduos que, no decorrer da frequência de cursos EFA e de 
processos RVCC, foram certificados, pelo que as excepções assinaladas se referem aos sujeitos que participaram em mais 
do que uma das acções EFCA em análise. 
vii Para um total de 102 sujeitos que frequentaram acções s@ber +. 
viii  A constituição dos factores foi realizada a partir do método de análise de componentes principais, com rotação varimax, 
O Kaiser Mayer Olin assumiu o valor de 0,897 e teste de esfericidade de Bartlet é significante. Os indicadores originais 
foram dicotomias sim/não. Utilizou-se como critério de extracção de componentes o valor próprio superior a 1. Depois de 
interpretadas as componentes, procedeu-se à construção de índexes para cada componente. Recorreu-se a um procedimento 
aditivo simples, já que a ponderação pelos scores factoriais não produziu resultados significativamente diferentes, em todo o 



                                                                                                                                                                        
caso não o suficiente para justificar preterir um método de interpretação bem mais intuitiva como o método aditivo. Cada 
index construído foi testado na sua fiabilidade interna pela aplicação do alfa de Cronbach. Verificou-se que apenas os três 
primeiros factores retêm um nível aceitável de fiabilidade com alfas elevados (0,864, 0,794 e 0,810, respectivamente). 
ix As recomendações propostas resultam do processo de investigação da responsabilidade de uma equipa multidisciplinar, 
que integra profissionais do terreno e investigadores académicos, as quais são dotadas de uma base de fundamentação 
relativamente alargada e assente na articulação entre saberes académicos e profissionais. 


