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Quais são, na sua opinião, os desafios mais impor-
tantes da educação neste início do século XXi?

a política educativa tem hoje como principal desa-
fio a melhoria dos níveis de qualificação da popula-
ção portuguesa. O estabelecimento de uma escolari-
dade obrigatória de 12 anos, a expansão da educação 
pré-escolar, o crescimento e a diversificação das vias 
profissionais, a melhoria dos resultados escolares, o 
combate ao insucesso e ao abandono escolares e a 
aposta na educação e formação de adultos são con-
tributos decisivos para vencer o desafio. Os últimos 
dados da OCDE são muito estimulantes: Portugal 
atingiu, pela primeira vez, a média da OCDE no que 
respeita à percentagem de jovens matriculados, entre 
os 15 e os 19 anos, tendo superado a média no que 
concerne à frequência da educação pré-escolar. 

a melhoria dos níveis de qualificação dos portugue-
ses é, de facto, um desafio da maior importância para o 
país e para o qual todos nós somos convocados. Sabe-
mos da importância das qualificações para o desenvol-
vimento económico, para a criação de uma economia 
mais competitiva e para a criação de melhor emprego. 

Nesta matéria, de facto, muito se tem feito, em parti-
cular nos últimos cinco anos, contudo há ainda muito 
a fazer. De acordo com os dados da OCDE, 72% da 
população portuguesa entre os 25 e os 64 anos con-
tinua a ter, no máximo, uma escolaridade de 9 anos, 
bem acima do dobro da média da OCDE, que se fixa 
em 30%. Quer isto dizer que mais de 4 milhões de 
portugueses entre os 25-64 anos estão no mercado de 
trabalho tendo, no máximo, uma escolaridade de nove 
anos. É esta a dimensão do desafio e é, neste quadro, 
que deve ser entendida a iniciativa Novas Oportunida-
des, que conta com a adesão de aproximadamente dois 
milhões de portugueses. O país não pode ter dúvidas 
sobre o caminho a seguir. O caminho é apostar nas 
qualificações, resistindo aos discursos demagógicos 
que sistematicamente relativizam a sua importância. 

Que importância tem a educação para o sucesso 
económico de um país?

a educação é a variável que mais consistentemen-
te explica o desenvolvimento económico sustentado 
dos países. as actividades económicas são cada vez 

mais baseadas em conhecimento científico e técnico. 
O conhecimento sustenta e perpassa, cada vez mais, 
a actividade das empresas de todos os sectores eco-
nómicos, desde a concepção de novos produtos e ser-
viços, até à promoção comercial junto dos mercados, 
passando pela inovação de processos. Ora, a escola é 
cada vez mais o espaço de referência para a aquisição 
das competências de base à aquisição, criação, parti-
lha e difusão de conhecimento ao longo da vida. 

a educação é ainda a variável que explica uma boa 
parte do sucesso económico das pessoas. O relatório 
Education at a Glance 2010, da OCDE, revela indi-
cadores muito interessantes, como a correlação po-
sitiva entre os níveis de qualificações e os salários. 
Têm surgido algumas vozes a relativizar a mais-valia 
social da educação e do ensino, mas o que a investi-
gação social nos continua a demonstrar é que quanto 
mais um indivíduo estuda, maior é a probabilidade 
de conseguir um bom trabalho e um bom salário. 
igualmente interessante é o indicador que relaciona 
salário, qualificações e igualdade de género: as de-
sigualdades entre homens e mulheres pouco qualifi-

O programa de modernização da rede escolar pública que 
abrange cerca de mil escolas é “um esforço de requalificação 
sem precedentes na história da educação em Portugal”, afirma 
João Trocado da Mata, secretário de Estado da Educação, que, em 
entrevista ao “Acção Socialista”, passa em revista os progressos 
registados na educação nos últimos anos, com o demonstram 

os últimos dados da OCDE, que considera “estimulantes”. O 
governante reitera que só a escola pública garante igualdade de 
acesso a todos a uma educação de qualidade e critica a agenda 
do PSD de privatização do ensino, porque, alerta, esta ideia 
apresentada sob o lema da liberdade de escolha “é um atentado 
à igualdade de oportunidades”.

João Trocado da Mata, secretário 
de Estado da Educação
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cados esbatem-se à medida que aumentam os níveis 
de qualificações. Estes indicadores sociais são mais 
uma prova de que a educação é crucial para o desen-
volvimento económico sustentado e inclusivo.

as escolas estão preparadas para enfrentar es-
tes desafios?

as escolas portuguesas encontram-se entre as or-
ganizações mais qualificadas do país e têm por isso 
um potencial enorme de adaptação aos novos desa-
fios. Portugal tinha, antes do 25 de abril, uma escola 
selectiva e elitista, que não seria capaz de responder 
às exigências actuais da economia global baseada 
no conhecimento. Neste capítulo, Portugal tomou o 
caminho certo: todos os jovens e adultos têm hoje 
acesso ao ensino público, básico e secundário. 

Nos últimos anos, a escola soube, ainda, encontrar 
respostas às questões colocadas por esta democrati-
zação do acesso ao ensino. as taxas de retenção e de-
sistência no ensino secundário baixaram para quase 
metade nos últimos cinco anos e hoje há menos 70 
mil jovens que abandonam a escola do que em 2005. 
Com cada vez menos jovens a abandonarem a escola 
e com mais adultos a apostarem nas qualificações, 
Portugal ganhou cerca de 250 mil alunos e forman-
dos entre 2005 e 2010, ano em que foram alcançados 
quase dois milhões de inscritos no ensino e formação 
qualificante, ou seja, um em cada cinco portugueses. 
Este é um avanço civilizacional alcançado em pouco 
mais de 30 anos, que a todos deve orgulhar.

Mas a escola está a conseguir tam-
bém responder ao desafio da qualidade 
das aprendizagens, como demonstram 
os últimos resultados do PiSa. Ven-
cido que está o desafio da democrati-
zação do acesso ao ensino, o grande 
desafio das escolas é, agora, reforçar o 
trabalho sistemático e consistente para 
prestar ao país um serviço de educação 
inclusivo e de qualidade. Às escolas 
exige-se uma acção orientada para o 
sucesso educativo dos alunos, e essa 
exigência reclama uma efectiva auto-
nomia na prossecução dessa missão e a 
avaliação rigorosa dos resultados.

É essa a razão de ser do Programa 
Educação 2015?

Precisamente. O Programa Educação 2015, lança-
do no início deste ano lectivo, é o documento orienta-
dor desta política educativa, que conjuga objectivos 
claros, a aposta na autonomia das escolas e a ava-
liação do respectivo cumprimento com o recurso a 
indicadores que permitam comparar resultados.

Os principais objectivos do Programa Educação 
2015 são o reforço e a consolidação das competên-
cias básicas dos alunos e a garantia de que todos os 
alunos completam o ensino secundário. igualmente 
claros são os instrumentos de avaliação de qualida-
de e sucesso, nomeadamente os indicadores estatís-
ticos oficiais que medem o abandono e a retenção 
escolares, e os resultados das provas de aferição e 
dos exames nacionais, que avaliam as competências 
básicas. 

Que importância atribui, nomeadamente para 
a qualidade do ensino e criação de emprego, ao 
programa de modernização e requalificação do 
parque escolar público?

O programa de modernização e requalificação da 
rede escolar pública abrange a construção ou requa-
lificação de cerca de 1000 escolas de todos os níveis 
de ensino, desde os mais de 600 centros escolares até 
às mais de 300 escolas do ensino secundário requali-
ficadas ou a requalificar pela Parque Escolar. Este é 
um esforço de requalificação do parque escolar sem 
precedentes na história da educação em Portugal.

as condições para a aprendizagem e de ensino de 

qualidade estão no centro das prioridades do gover-
no, e este trabalho que estamos a desenvolver desde 
2007 devolve a dignidade a muitos estabelecimentos 
de ensino e renova a aposta na escola pública. Sabe-
mos hoje que os ambientes de aprendizagem exercem 
uma influência determinante na qualidade do ensino 
e da aprendizagem. uma escola nova ou renovada, 
bem equipada, promove a auto-estima entre docentes 
e alunos e um respeito pelas actividades educativas 
que é muito mais difícil de garantir em ambientes 
de aprendizagem degradados. Mas mais importante 
ainda, garante condições de equidade e de efectiva 
igualdade no acesso à educação. 

a missão do programa de requalificação do par-
que escolar é naturalmente de matriz educativa, 
mas muito nos apraz saber que, sobretudo na actu-
al conjuntura, este investimento tem impactos que 
extravasam a escola, como os grandes benefícios 
indirectos para a economia nacional. O programa de 
modernização das escolas do ensino secundário in-
tegra actualmente 213 escolas, com um investimen-
to global previsto de 2970 milhões de euros, tem 
garantido o emprego directo de uma média mensal 
próxima dos 10.000 trabalhadores, podendo envol-
ver a actividade de mais de 3000 empresas num só 
mês. São indicadores estimulantes a que se deveria 
acrescentar toda a actividade económica de nature-
za semelhante promovida pelas câmaras municipais 
na requalificação e construção de centros escolares 
e de escolas básicas.

Que balanço faz da reorganização da rede do 1º 
ciclo do ensino básico?

a reorganização da rede do 1.º ciclo, que se faz no 
quadro da requalificação do parque escolar, é natu-
ralmente muito positiva. O Governo e a esmagadora 
maioria das autarquias, de todos os partidos, têm de-
senvolvido um esforço notável para colocar Portugal na 
primeira linha dos países com melhores condições para 
o ensino e a aprendizagem desde a educação pré-escolar 
até ao ensino secundário. 

Este esforço concretiza-se, no 1.º ciclo, com o en-
cerramento de mais de 3000 escolas de muito reduzida 
dimensão e com a construção dos centros escolares em 
todo o país, por iniciativa das autarquias, com o apoio 
do Ministério da Educação e do QREN. Estes centros 
escolares são escolas de nova geração, com bibliote-
ca, sala de informática, refeitório, espaço para a práti-
ca desportiva e todas as condições para as actividades 
de enriquecimento curricular próprias de uma escola 
a tempo inteiro. São escolas que garantem a todos os 
alunos o acesso às melhores condições de ensino e de 
aprendizagem. 

Os alunos, as famílias e os professores, que benefi-
ciam deste investimento, sabem que mudar de escola 
vale mesmo a pena porque a escola nova é incompara-
velmente melhor do que a escola antiga, que promovia 
o insucesso escolar e o isolamento profissional dos do-
centes, não garantindo as condições e os recursos ade-
quados ao sucesso escolar.

Que benefícios mais significativos destacaria da 

implementação do Plano Tecnológico da Educação?
O Plano Tecnológico da Educação ligou todas as salas 

de aula às grandes redes globais do conhecimento atra-
vés da banda larga de alta velocidade, universalizou o 
acesso dos alunos e dos professores aos computadores e 
aos equipamentos que permitem aprendizagens interac-
tivas e está a capacitar os professores para a utilização 
pedagógica das tecnologias no quadro de um programa 
nacional de formação e certificação de competências 
TiC. 

Qual o seu comentário ao projecto de revisão cons-
titucional do PsD, que coloca o Estado a financiar as 
escolas privadas, com o argumento da liberdade de 
escolha?

Defendo que Estado tem que garantir a igualdade de 
todos no acesso a uma educação de qualidade e estou 
convicto de que só a escola pública está em condições 
de o garantir. 

a cruzada dos partidos da direita contra o trabalho do 
Governo para tornar o financiamento das escolas pri-
vadas com contrato de associação mais simples, mais 
claro e mais transparente serve de antecâmara ao debate 
constitucional sobre a proposta do PSD para privatizar 
o ensino. O país deverá saber resistir ao cheque-ensino, 
uma espécie de canto das sereias que conduziria o país 
ao naufrágio, primeiro na educação, e depois nos planos 
económico e social. as consequências para os países 
que adoptaram o princípio do cheque-ensino são conhe-
cidas, como recentemente o PiSa evidenciou. a privati-

zação do ensino sob o lema da liberdade 
de escolha é um atentado à igualdade de 
oportunidades. 

O recente acordo firmado entre 
o Ministério e as escolas do ensino 
particular e cooperativo é de mol-
de a corresponder aos interesses em 
presença?

Foi um bom acordo, a que chegámos 
após uma longa negociação com a as-
sociação representativa do ensino par-
ticular e cooperativo. O acordo garante 
estabilidade às escolas privadas que são 
efectivamente necessárias para colmatar 
insuficiências na rede pública, prevendo 
a celebração de contratos de associação 

por 5 anos e a aplicação das regras de financiamento 
em vigor. Permite ainda resolver os contratos nas situ-
ações excepcionais em que não se verificava o critério 
legal para a celebração de contratos de associação, ou 
seja, onde não existia carência de escolas públicas. E 
permite, por fim, corrigir gradualmente o número de 
turmas contratualizadas para os níveis efectivamente 
necessários. 

a que se devem os resultados tão positivos alcan-
çados por Portugal no relatório Pisa da OCDE? 

a prestação dos alunos portugueses no PiSa 2009 
deve-se, em primeira mão, ao extraordinário trabalho 
dos alunos e dos seus professores, e à sensibilização 
crescente das famílias para o papel crucial que a edu-
cação desempenha no futuro das crianças e dos jovens 
portugueses. 

Mas estes resultados devem-se também à consistên-
cia das políticas públicas na área da educação desde 
2005, que a OCDE reconhece no seu relatório. 

São sobretudo dois tipos de políticas que contribuem 
para a prestação portuguesa no PiSa, as que fomentam 
a igualdade de oportunidades – e a OCDE sublinhou de-
vidamente que o sistema educativo português é eficaz 
na suavização das desigualdades de partida dos alunos 
– e as que promovem uma cultura de responsabilidade, 
excelência e avaliação. 

Em suma, as políticas contam, e o sucesso dos alunos 
portugueses no PiSa 2009, face aos resultados obtidos 
nos exercícios anteriores, confirma que a aposta socia-
lista na escola pública é uma aposta ganha. 

    A política educativa tem hoje como 
principal desafio a melhoria dos níveis de 
qualificação da população portuguesa”

    A educação é a variável que mais 
consistentemente explica o desenvolvimento 
económico dos países”




