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MENSAGEM  
DO PRESIDENTE  
DA INICIATIVA  
EDUCAÇÃO

Em 2017, vivia e trabalhava eu em Itália, para onde me tinha deslocado em 

novembro de 2015, quando Alexandre Soares dos Santos me telefonou, pergun-

tando quando iria aparecer, porque queria falar comigo. Marcámos uma conversa, 

depois outra, e depois outra. Falámos frequentemente, por telefone e frente a 

frente, sobre uma ideia que o meu amigo Alexandre tinha. Queria avançar com um 

projeto para apoiar a educação.

Pouco a pouco, as ideias começaram a ganhar corpo. Deveria ser uma inicia-

tiva centrada em problemas fundamentais da educação. Não simplesmente mais 

um projeto educativo que desenvolvesse a formação dos jovens em áreas já muito 

debatidas, tais como o empreendedorismo ou o voluntariado – temas certamente 

importantes, mas para que já muitos contribuíam. Não um projeto que se dedicasse 

a questões secundárias, ainda que relevantes, da educação. Não um think tank, 

não um grupo de reflexão ou de intervenção ideológica. Algo que se afastasse dos 

problemas do dia a dia, dos infindos debates ideológicos ou partidários. Algo que 

desse um exemplo do que se pode fazer para ajudar a formação real dos jovens. 

Algo que fizesse!

Tudo isto convergia com o que eu tinha vindo a pensar ao longo dos anos 

– que os problemas essenciais da educação e qualificação dos jovens, apesar 

de debatidos, ficavam frequentemente numa posição secundária quando se fala 

de educação. Em lugar cimeiro na discussão pública aparecem problemas sindicais, 

problemas da vida e carreira dos professores, questões sobre o financiamento das 

escolas, temas sobre os horários, o custo dos manuais escolares… Todos temas 

importantes, certamente. Mas o que os jovens sabem, o que a escola lhes acres-

centa de conhecimento, de formação, de qualificação para a vida, tudo isso, que 

é o verdadeiramente decisivo, fica muitas vezes em lugar secundário.
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Passo a passo, fomos delineando áreas prioritárias de atuação. Em primeiro 

lugar, o ensino da leitura e da escrita. A base das bases. O indispensável. O ponto 

em que falhar significa comprometer todo o futuro escolar e profissional dos jovens. 

E falha-se mais do que se pensa: o PISA de 2015 tinha já mostrado que cerca de um 

quinto dos jovens europeus com 15 anos tinha dificuldades extremas de leitura e 

escrita. Em Portugal estávamos um pouco melhor. Contudo, 2018 veio a revelar que 

a situação se agravou nos últimos anos. Cerca de um quinto dos jovens de 15 anos 

de idade não desenvolveu a capacidade mínima de leitura e de escrita, tanto em 

fluência como em capacidade de interpretação e expressão. Outros estudos interna-

cionais mostram a mesma preocupante realidade. A capacidade de leitura e escrita 

desenvolve-se a partir do 1.º ano de escolaridade. Não se pode falhar.

Em segundo lugar, preocupavam-nos as perspetivas de qualificação dos jovens 

quando estes se aproximam do fim da escolaridade obrigatória. Muitos alunos 

do ensino básico, ao se acercarem da conclusão dessa etapa de ensino e se avizi-

nharem do ensino secundário, começam a revelar insuficiências passadas e a ques-

tionar o seu futuro. É nessa altura que muitos abandonam a escola ou, mesmo que 

nela continuem, desistem do seu futuro. Mas podemos ajudá-los. Podemos cola-

borar na construção de cursos de formação profissional que ofereçam um treino 

prático aos jovens e a perspetiva de uma vida social produtiva. Para isso, é essencial 

a ligação entre as escolas e as empresas, que ambos os lados desejam, mas que 

muitas vezes têm dificuldades em concretizar. 

Em terceiro lugar, preocupava-nos a falta de informação científica, isenta e 

fiável sobre temas vários da educação. Queríamos contribuir para que pais, profes-

sores, estudantes, todos os que se interessam por educação, tivessem acesso a 

um noticiário científico sobre a investigação recente e a informação sintética de 

estatísticas-base.

Tendo acordado nestas linhas de atuação, Alexandre Soares dos Santos acres-

centou um ponto para ele fundamental. Tudo o que fizéssemos teria de ser avaliado. 

Uma vez mais, estávamos em completa sintonia. Há muito que sentia que 

um dos males do ensino em Portugal é a catadupa de projetos que se seguem, de 

origem oficial e de origem privada, e se substituem, num ciclo incessante em que a 

ausência de avaliação do impacto e da continuidade de um projeto é ofuscada pela 

apresentação de novo projeto. Ora, a avaliação é essencial em tudo o que se faz. 

E em projetos educativos tem de incidir sobre o fundamental e não sobre o aces-

sório. Tem de incidir sobre o progresso em conhecimento e formação que os jovens 

alcançaram, e não sobre quanto se investiu ou sobre quanto mais felizes ficaram os 

participantes no projeto.

A este plano, acrescentou-se a responsabilidade por manter e seguir vários 

programas educativos que a Família Soares dos Santos vinha a apoiar desde há 

tempo: o Arco Maior, na Área Metropolitana do Porto, o Semear, dedicado a pessoas 

com deficiências, e alguns programas de bolsas de estudo.

Alexandre Soares dos Santos convidou-me a liderar este novo projeto educa-

tivo. Aceitei com imenso orgulho.

Nessa altura, pela sua mão, juntaram-se às nossas conversas Inês Soares dos 

Santos Canas e Sara Miranda. Encarregou-nos de organizar o lançamento deste 

projeto, com que há muito sonhava, e frequentemente pediu ainda a colaboração 

dos seus filhos José e Henrique. No verão de 2018, reunimo-nos de novo e esta-

belecemos as linhas gerais de preparação do projeto. Aprovámos um documento 

fundador ainda em finais desse ano. Em 2019 começámos a trabalhar a todo o vapor. 

A doença atingiu, entretanto, Alexandre Soares dos Santos. Apressámos 

tudo. Imaginávamos que a apresentação pública do projeto pudesse ser feita 

com a sua presença. Mas não queríamos lançar uma intenção. Queríamos apre-

sentar uma realidade.

A Família Soares dos Santos aprovou a nova designação do projeto: 

Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa Educação. A marca foi aprovada 

pelo casal em 1 de agosto.

O dia 22 de outubro de 2019 trouxe a público as nossas ideias e o que está-

vamos já a fazer. Infelizmente, falecido a 16 de agosto, Alexandre Soares dos Santos 

não pôde comparecer. Mas as suas ideias e o seu trabalho estavam e continuam 

presentes. Foi lançada a sua Iniciativa Educação.

Abril de 2020,

Nuno Crato



9

O COMPROMISSO  
DA FAMÍLIA  
SOARES DOS SANTOS

A Educação sempre foi uma grande preocupação da nossa família, tanto 

dentro como fora de casa, e foi, por isso, com grande entusiasmo que acolhemos a 

ideia de organizar algo exclusivamente dedicado a esta causa.

Tudo começou com alguns apoios a obras já existentes, seguido de um 

programa de bolsas de estudo para o ensino superior, mas sentíamos que faltava algo. 

Acreditamos que a Educação é a via para ajudar um país a progredir, a melhorar. Um 

país será sempre melhor quanto melhor for o nível de educação dos seus cidadãos.

E assim nasceu a Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa Educação, 

um projecto inteiramente dedicado, como o nome indica, a promover a Educação.

Após um tempo de estudos para identificar as maiores necessidades exis-

tentes no país bem como o modo mais eficaz de intervir, foram desenvolvidos três 

projectos que abrangem as áreas identificadas como fundamentais:

AaZ – Ler Melhor, Saber Mais, destinado aos primeiros anos do Ensino Básico;

Ser Pro, destinado aos jovens que ingressam no Secundário;

Ed_On, destinado a todos os que se interessem por Educação.

A Iniciativa Educação é muito querida por todos os descendentes de Teresa e 

Alexandre Soares dos Santos, na medida em que representa o fechar de um círculo 

da nossa intervenção, enquanto família, na sociedade portuguesa. É, em si, um 

projecto ambicioso porque se quer expandir a todo o país e deixar obra feita.

 A Iniciativa Educação pretende ser um legado da nossa família e só terá atin-

gido todos os seus objectivos quando deixar de ser necessária.

Estes primeiros meses foram dedicados à criação, organização e implemen-

tação. Agora há que crescer, expandir, e também avaliar para garantir que estamos 

no caminho certo.

O caminho é longo e os desafios são grandes, mas o compromisso e o entu-

siamo também.

Inês Soares dos Santos Canas
(Texto escrito de acordo com o anterior acordo ortográfico)
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TERESA E ALEXANDRE  
SOARES DOS SANTOS  
INICIATIVA EDUCAÇÃO:  
O NASCIMENTO DA MARCA

A marca Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa Educação toma o 

seu nome do casal que, partilhando a vontade de melhorar a educação dos jovens 

em Portugal, lhe deu existência. Assim, a identidade visual, criada pela UMA Brand 

Studio, aliou a união à educação.

A marca-chapéu conjuga essa mesma ideia da união com dois livros, que são 

também duas portas. Os livros surgem como símbolo do conhecimento e aprendi-

zagem que a Iniciativa Educação pretende ajudar a fomentar entre os seus públi-

cos-alvo. Ao mesmo tempo que sugerem livros, os elementos gráficos do símbolo 

remetem também para portas abertas, enquanto princípio de oportunidades e possi-

bilidade de superação de obstáculos. O passo seguinte, num percurso de sucesso.

Estes dois elementos gráficos estão de frente um para o outro numa compo-

sição que alude a diálogo, partilha e união, valores muito vividos pelos promotores 

da Iniciativa Educação.

Por último, as cores escolhidas para cada uma dessas portas partem das várias 

cores que compõem a identidade visual da ARICA, a sociedade detida pela família 

Soares dos Santos: as cores que compõem o símbolo são o azul-escuro, o vermelho, 

o roxo, o amarelo, o verde-água e o rosa.

No caso da Iniciativa Educação, a variedade de cores espelha também 

a multiplicidade e a alegria. «As marcas são graficamente inspiradas em livros 

e portas abertas, símbolos de conhecimento e de abertura para o mundo. 

Cromaticamente, a marca pretende transmitir diversidade e otimismo», explicou, 

numa entrevista à revista Marketeer, Gonçalo Cabral, cofundador da agência UMA.

O tipo de letra escolhido foi o AZO SANS, desenhado pelo tipógrafo 

português Rui Abreu.
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A marca-chapéu respondeu também ao objetivo de ter uma identidade 

abrangente para que fosse possível agregar também toda a atividade de filan-

tropia educativa (atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, apoio 

ao Arco Maior, financiamento da biblioteca do novo campus da Nova School of 

Business and Economics – Nova SBE, em Carcavelos) que a família Soares dos 

Santos vinha desenvolvendo.

A UMA foi ainda responsável pela criação da identidade visual das três 

submarcas que compõem a arquitetura da Iniciativa Educação: os programas 

AaZ – Ler Melhor, Saber Mais, Ser Pro e o ED_ON. 

Todos os elementos gráficos puderam ser aprovados pelos fundadores, 

Teresa e Alexandre Soares dos Santos, e sua família.



ORGÂNICA

ORGÂNICA
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Nuno Crato é professor desde 1980. Lecionou no 
Ensino Secundário e no Instituto Superior de Economia 
e Gestão, em Lisboa, onde atualmente é catedrático de 
Matemática e Estatística. Foi professor e investigador 
nos EUA, onde trabalhou mais de uma década, e no 
Centro de Investigação Europeu Comunitário JRC, 
em Itália. Foi ministro da Educação e Ciência entre 
2011 e 2015. Durante o seu mandato, a escolaridade 
obrigatória foi prolongada até ao 12.º ano, o Inglês foi 
introduzido como disciplina obrigatória do 3.º ao 9.º 
ano, e o abandono escolar reduziu-se para metade. 
Em 2015, Portugal obteve os seus melhores resultados 
internacionais de sempre, tendo ultrapassado 
países (como a Finlândia) habitualmente muito bem 
colocados no TIMSS em Matemática do 4.º ano. Tem 
pugnado por um ensino exigente e rigoroso como 
forma de fornecer oportunidades de sucesso a todos.

Inês Soares dos Santos Canas nasceu em 1974. 
É licenciada em Línguas Estrangeiras Aplicadas 
pela Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa, e pós-graduada 
em Gestão pela Nova School of Business and 
Economics. É, desde 2014, membro do Conselho 
de Administração da Sociedade Francisco Manuel 
dos Santos SGPS SE. Entre 2006 e 2011, foi 
responsável pela gestão de projetos solidários na 
Entreajuda. Atualmente, coordena as iniciativas 
da família Soares dos Santos relativas à educação 
e ao combate à exclusão social. É, desde 2018, 
membro do Conselho de Administração 
da Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

Sara Miranda formou-se em Ciências da Comuni-
cação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova. Iniciou o seu percurso pro-
fissional na RTP, em 1995, ano em que recebeu o 
Prémio de Ensaio do Clube Português de Imprensa. 
Trabalhou na investigação para programas de 
informação e também em várias redações da esta-
ção pública televisiva, incluindo a do Telejornal. 
Paralelamente ao jornalismo, que abandonou em 
1999, foi docente na Licenciatura de Comunicação 
Social e Cultural da Universidade Católica Portu-
guesa. Trabalhando sempre na área da comuni-
cação, desempenhou, entre outros cargos, os de 
adjunta do Gabinete do Ministro da Cultura do XIII 
Governo Constitucional de Portugal, de consultora 
sénior na agência Imago (hoje Llorente & Cuenca 
Portugal), de responsável pela comunicação 
e imagem do Grupo Santander em Portugal, de 
diretora de estratégia e, mais tarde, diretora-geral 
da Brandia Central. É, desde maio de 2010, diretora 
de comunicação e responsabilidade corporativas 
da Jerónimo Martins, reportando ao presidente 
e administrador-delegado do Grupo.

CONSELHO  
DIRETIVO

A Iniciativa Educação é dirigida  

por Nuno Crato,  

Inês Soares dos Santos Canas  

e Sara Miranda.
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Ana Bela Ferreira formou-se em Jornalismo na 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
De janeiro de 2008 a julho de 2019 foi jornalista 
no Diário de Notícias, onde passou pelas secções 
de Media, Sociedade e Online. Ao longo destes 
anos, escreveu maioritariamente sobre educação, 
mas também sobre ciência, saúde e segurança 
social. Esteve ainda um ano e meio na equipa 
de edição do site.

Mónica Vieira é doutorada em Ciências 
da Educação, com especialidade em Análise 
e Organização do Ensino, pela Universidade 
de Coimbra (2014). Entre 2015 e 2019, coordenou 
a equipa de estudos da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos onde, entre 2010 e 2015, 
foi gestora de projetos e conteúdos nas áreas da 
educação, ciência e economia. Anteriormente, foi 
assistente convidada na Universidade de Coimbra 
(2012), trabalhou como técnica de ensino na 
CERCILEI e foi formadora de professores, 
formadores e outros técnicos.

CONSTITUIÇÃO  
DA EQUIPA

O Conselho Diretivo  

da Iniciativa Educação  

é assessorado por um pequeno  

grupo de colaboradores internos. 
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COORDENADORES

Os dois programas são coordenados  

por conhecidos especialistas. 

João Arménio Lamego Lopes dirige o pro-
jeto AaZ – Ler Melhor, Saber Mais. É licenciado 
em Psicologia pela Universidade do Porto (1981), 
mestre em Psicologia da Educação e do Desenvol-
vimento (Universidade do Porto, 1991) e douto-
rado em Psicologia da Educação pela Universi-
dade do Minho (1996). É professor da Escola de 
Psicologia da Universidade do Minho (UM) desde 
1995, e professor associado com agregação, da 
mesma Universidade (2004). Diretor do Depar-
tamento de Psicologia Aplicada (2015-2019) e do 
mestrado em Temas de Psicologia da Educação 
da UM. Diretor do programa de doutoramento 
em Psicologia Aplicada para os países da CPLP. 
Presidente do Conselho Cientifico-Pedagógico 
da Formação Contínua de Professores (2014-
2018), representante de Portugal no CERI-OCDE 
(2015-2017) e membro do Conselho Geral do 
IAVE (2013-2018).

Isabel Hormigo coordena o programa Ser Pro. 
É licenciada em Matemática pela Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. É professora 
no Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, 
onde tem desempenhado vários cargos de coor-
denação e de direção de escola. Foi coordenadora 
da Revisão da Estrutura Curricular, da definição 
dos Indicadores de Eficiência Educativa e Gestão 
de Recursos, da elaboração dos Programas e Metas 
Curriculares entre 2011 e 2015, sendo adjunta 
do ministro da Educação e Ciência. No âmbito 
do plano de combate ao abandono escolar e de 
promoção do sucesso escolar, coordenou as expe-
riências-piloto profissionalizantes do ensino básico 
e secundário e o Memorando de Entendimento 
entre Portugal e Alemanha nesta área. Foi membro 
do Conselho Nacional de Educação. Pertence 
à direção da Sociedade Portuguesa de Matemática 
e é membro do Conselho Científico do Instituto 
de Avaliação Educativa (IAVE).

https://www.iniciativaeducacao.org/pt/programas/ser-pro


O LANÇAMENTO  
DA INICIATIVA  
EDUCAÇÃO
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APRESENTAÇÃO  
PÚBLICA

A apresentação pública da Iniciativa Educação teve lugar na Biblioteca Teresa 

e Alexandre Soares dos Santos, na Nova SBE, em Carcavelos, no dia 22 de outubro.

Nessa ocasião, José Soares dos Santos lembrou o desejo dos promotores – 

Teresa e Alexandre Soares dos Santos – de deixar a sua marca no apoio à melhoria 

da educação das crianças e dos jovens. «Este é um dia de particular importância 

porque celebramos a criação da Iniciativa para a Educação, que foi criada sob os 

auspícios do meu pai e da minha mãe», disse. Recordando o desafio que os dois 

promotores lançaram aos filhos, José Soares dos Santos sublinhou que se pretende 

«contribuir para que as crianças e os jovens possam aspirar a um futuro melhor» 

e disse que a família fundadora espera que «dentro de cinco anos consigamos 

provar que os métodos e os programas que vão estar no terreno possam demons-

trar que as taxas de sucesso são suficientemente boas para toda a sociedade poder 

apostar e melhorar o país». 

Na cerimónia, Inês Soares dos Santos Canas recordou a tradição de apoio da 

sua família a projetos em prol da educação, de que a própria biblioteca da Nova 

SBE constitui exemplo significativo. Por isso, «a Iniciativa Educação representa 

o completar de um círculo, movido por uma visão de intervenção na sociedade, 

em prol dos jovens, ao longo de todo o seu percurso escolar, do primeiro ano ao 

início da sua vida profissional». As memórias pessoais marcaram as suas palavras: 

«O meu pai tinha um carinho especial e adorava quando era convidado para falar, 

especialmente, em escolas secundárias. E vinha sempre com um sabor agridoce 

quando regressava, porque ficava impressionado com a falta de perspetivas e o 

olhar vazio daqueles jovens, demasiado novos para já terem perdido a esperança e a 

capacidade de acreditar.» Estas vivências levaram a que ninguém da família achasse 

estranho quando foram desafiados pelos promotores da Iniciativa Educação para 

desenvolver precisamente este projeto. «O desafio seria o de conceber e desenhar 

um projeto de longo prazo que contribuísse para o desenvolvimento da sociedade 

portuguesa em geral.»
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A Iniciativa Educação representa o completar de um círculo, movido 

por uma visão de intervenção na sociedade, em prol dos jovens, ao 

longo de todo o seu percurso escolar, do primeiro ano ao início da 

sua vida profissional.

Enquanto presidente da Iniciativa Educação, foi a Nuno Crato que coube a 

apresentação geral da Iniciativa e dos programas que esta desenvolve como tenta-

tiva de contribuir para responder a dois dos problemas estruturais da educação em 

Portugal – a baixa literacia dos jovens e o abandono escolar precoce. Sublinhando 

que, à data da apresentação pública, ambos os programas estavam já a funcionar 

em 33 escolas, o presidente da Iniciativa Educação deixou claro: «Não pretendemos 

substituir-nos ao Estado.» Nuno Crato falou ainda do projeto digital ED_ON, que 

divulga «informação rigorosa e científica» e «dados úteis para quem quer pensar 

a educação de forma moderna». 

Neste momento público, a coordenadora do programa Ser Pro, Isabel 

Hormigo, deixou a garantia de que todo o apoio aos jovens das vias profissionali-

zantes será avaliado. «Vamos fazer o acompanhamento permanente destes cursos 

para verificar se estamos no caminho certo», afirmou.

O coordenador do programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais, dirigido a crianças 

dos dois primeiros anos de escolaridade, lembrou que «a leitura ajuda a aprendi-

zagem de tudo o resto». João Lopes afirmou mesmo que «depois de se aprender 

a ler, lê-se para aprender».

MENSAGEM  
DE MARIA TERESA SOARES 
DOS SANTOS NA SESSÃO 
DE APRESENTAÇÃO 

Minhas Senhoras e meus Senhores,

Em primeiro lugar, quero agradecer-vos estarem hoje aqui, porque a vossa 

presença honra a nossa Iniciativa e encoraja-nos a continuar.

Este é um lugar especial para o Alexandre e para mim, um lugar que ambos dese-

jámos que fosse de abertura e de cruzamento de ideias, de vozes e de sensibilidades.

O Alexandre acreditava que o debate e a discussão de ideias têm um papel 

muito importante na afirmação de democracias fortes e sociedades livres.

Acreditava que o direito a ter opinião não se pode separar do dever de pensar 

e de estar informado.

Acreditava que uma biblioteca, como aquela em que se encontram, tem de ter 

as portas e as janelas abertas às ideias e ao pensamento.

Partilhámos sempre – o Alexandre e eu – uma enorme fé no poder da 

educação e do conhecimento para elevar o espírito humano e transformar as vidas 

das pessoas para melhor.

Sempre acreditámos que um país se constrói com cidadãos esclarecidos e 

participantes e que a educação desempenha um papel fundamental na cidadania.

E sempre nos entristeceu que, por falta de oportunidades, houvesse tantos 

talentos desperdiçados, tantos sonhos abandonados, tantas vidas que ficaram 

aquém do que poderiam ter sido.

A Iniciativa Educação é o contributo da nossa família para ajudar a fazer a diferença.

Desejo, pois, que esta Iniciativa tenha uma vida longa e cheia de significado.

Que os projetos que hoje aí foram apresentados possam cumprir a missão 

para que nasceram.

Que abram portas às novas gerações de portugueses para serem mais bem 

preparadas, mais realizadas e, no fundo, mais felizes.

Muito obrigada.
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NOTÍCIAS  
GERADAS

A cobertura jornalística da cerimónia de apresentação pública gerou 21 

notícias (entre imprensa escrita e online, rádio e televisão – Ver Anexo 1), que, 

no seu conjunto, correspondem a um espaço que, a ter sido comprado, exigiria 

um investimento superior a 435 mil euros. 

Além do momento da sua apresentação pública, a Iniciativa Educação teve 

presença mediática em vários momentos ao longo do último trimestre de 2019, 

nomeadamente através de entrevistas concedidas pelo seu presidente à Rádio 

Observador e ao programa de informação 360º da RTP3. 

Os lançamentos dos relatórios ICILS (Estudo Internacional de Literacia Digital), 

em novembro, e PISA (estudo internacional de literacia em leitura, matemática 

e ciências entre os jovens de 15 anos), em dezembro, originaram interesse da 

imprensa em ouvir os especialistas que colaboram com a Iniciativa Educação. 

Neste contexto, João Marôco foi entrevistado para explicar os dados. 

Os programas AaZ e Ser Pro motivaram 12 notícias em órgãos de 

comunicação regionais, espelhando o valor reconhecido pelas comunidades 

a estes projetos.

REDES SOCIAIS  
E NEWSLETTER

Com o objetivo de chegar a um número crescente de leitores e pessoas inte-

ressadas nas atividades da Iniciativa Educação, foram criadas contas no Facebook, 

Twitter e LinkedIn. 

Entre o dia 23 de outubro e o final de dezembro de 2019, a página da Iniciativa 

Educação no Facebook conseguiu 2517 seguidores e 2479 gostos. É de salientar 

que decorreu uma breve campanha de angariação de seguidores nesta rede social, 

que se mostrou muito eficaz. Durante o período da campanha, as publicações da 

página registaram um alcance superior a 21 mil pessoas. 

No LinkedIn, e no período em análise, a página registou apenas 23 seguidores, 

tendo as publicações realizadas chegado 576 vezes ao feed de notícias dos utiliza-

dores. No Twitter, cuja página só arrancou em novembro, os tweets feitos chegaram 

a 960 utilizadores desta rede social.

Também em novembro, foi lançada a newsletter semanal, com o objetivo de 

divulgar as novidades do site da Iniciativa. Até ao final de 2019, a newsletter tinha 

sido subscrita espontaneamente por cerca de 400 subscritores.
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AaZ –  
LER MELHOR,  
SABER MAIS

Mensagem do coordenador

O Programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais tem como objectivo promover 

a proficiência de alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade que experienciam 

dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. 

Ao longo do primeiro ano de funcionamento do Programa foram desenvol-

vidas diversas actividades, com vista à sua completa operacionalização:

A. Recrutamento de escolas participantes. Este processo iniciou-se em 

Abril e ficou concluído em Julho de 2019. 

As escolas participantes agrupam-se em três núcleos: Gondomar, Açores 

(São Miguel e Santa Maria) e Alentejo (Moura e Amareleja).

B. Recrutamento e selecção de colaboradores (coordenadores regionais, 

professores-tutores, perito em metodologia e análise de dados, colabora-

dores científicos, administrativos e organizacionais). Este processo ficou 

concluído em Setembro de 2019.

C. Formação. Na formação, com a duração de dois dias, foi detalhado 

o modo de aplicação do programa e explicitada a necessidade da sua 

adequada execução, no sentido de serem cumpridos os critérios de fiabi-

lidade de aplicação. Nos Açores e em Gondomar, a formação foi realizada 

em Maio/Junho, e a de Moura, em Setembro de 2019.

D. Selecção dos participantes. Este processo envolveu diversas fases 

(a detalhar adiante) e também momentos diferentes, para o 1.º e o 2.º ano. 
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A selecção dos alunos do 2.º ano ocorreu em Setembro de 2019 e a do 1.º 

ano entre Dezembro de 2019 e Janeiro de 2020. 

E. Execução do Programa

Os apoios aos alunos do 2.º ano iniciaram-se em Outubro/Novembro de 

2019. Os apoios aos alunos do 1.º ano iniciaram-se em Fevereiro de 2020. 

Em Moura e na Amareleja, os apoios ao 1.º ano não se iniciaram, devido à 

crise da COVID-19. Entendeu-se que dar início a estes apoios, num regime 

de ensino a distância, sem que os alunos tivessem tido quaisquer sessões 

presenciais, seria extremamente complicado e, possivelmente, improdu-

tivo. Por isso, o tempo destinado aos apoios a estes alunos foi distribuído 

pelos alunos do 2.º ano.

A receptividade tem sido bastante boa, quer por parte dos alunos em apoio, 

quer por parte dos professores-tutores, quer, ainda, por parte dos pais (de acordo 

com os testemunhos dos professores-tutores). Os progressos, ao nível da leitura, 

têm sido significativos, na maioria dos alunos. Em média, os alunos que, no início 

do Programa, eram capazes de ler texto, ainda que muito lentamente e com muitos 

erros, em cerca de três meses e meio duplicaram a velocidade de leitura e dimi-

nuíram significativamente o número de erros no reconhecimento de palavras.  

A maior dificuldade, na execução do Programa, tem sido assegurar o acompa-

nhamento próximo, dada a dispersão geográfica, questão para a qual a consultora 

internacional do Programa, a professora Connie Ho, da Universidade de Hong Kong, 

chamou a particular atenção. De certa forma, a imposição de contactos electrónicos, 

devido à crise da COVID-19, tem, um pouco paradoxalmente, mitigado esta situação. 

As pessoas envolvidas no Programa, devido a um inesperado factor externo, estão 

agora mais receptivas a contactos regulares através de plataformas electrónicas. 

João Lopes
(Texto escrito de acordo com o anterior acordo ortográfico)

Fundamentos e metodologia

Fundamentos

A leitura e a escrita constituem processos que se desenvolvem a partir de 

processos linguísticos mais elementares, de natureza oral, e que não os dispensam. 

A clarificação da natureza da relação entre o código escrito e o código oral, em que 

o fonema, enquanto entidade abstrata e de difícil compreensão, desempenha um 

papel central, permite perceber a que níveis se centram muitas das dificuldades 

dos alunos que leem deficientemente. De facto, apesar de ser possível detetar 

défices no desenvolvimento da linguagem oral muito antes da entrada para a escola 

primária, é no momento da aprendizagem explícita da relação entre escrita e fala 

que muitas crianças revelam dificuldades. Estas dificuldades podem ir de mode-

radas a extremas e, se não forem rapidamente abordadas, poderão vir a revelar-se 

fortemente limitativas do sucesso escolar geral.

Consequências das dificuldades de leitura/escrita

Os problemas de realização escolar, em particular os da escrita e da leitura, 

embora constituam antes de mais um problema para o indivíduo que os exibe, 

representam na verdade bem mais do que um problema individual. As suas facetas 

sociais, políticas e económicas são evidentes. Todas as nações aspiram a ver melho-

rados os níveis de literacia das suas populações e o seu número de anos de escolari-

dade, no pressuposto de que o aumento de competência escolar se refletirá posi-

tivamente no desempenho da indústria, comércio e serviços. A velocidade a que 

se processam as mudanças sociais, do emprego, e das tecnologias, entre outras, 

obriga a uma grande capacidade de adaptação dos trabalhadores. Estes, além de 

uma eventual especialização, deverão possuir um nível geral de formação bastante 

sólido, que lhes permita moldarem-se a novas e sucessivas formas de trabalho (o 

crescimento do teletrabalho é um exemplo paradigmático, porque não ultrapassa 

os limites de uma franja da população duplamente letrada, nas letras clássicas e nas 

novas tecnologias).

Qualquer programa de combate ao insucesso escolar, em geral, e às dificul-

dades de aprendizagem da leitura, em particular, tem no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

o seu principal e decisivo contexto de ação. Mais ainda: os dois primeiros anos de 
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escolaridade têm uma importância acrescida, dado que a intervenção perde eficácia 

à medida que o tempo passa. 

Partindo dos princípios enunciados, o programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais 

assenta em quatro pressupostos básicos: 

1.   determinadas aprendizagens escolares constituem condição 

necessária (ainda que não suficiente) de aprendizagem de quase 

todas as outras. Referimo-nos concretamente às competências de 

leitura e escrita;

2.  o desfasamento dos alunos com dificuldades, relativamente ao grupo 

normativo de pares, tende a aumentar, não a diminuir; 

3.  os apoios aos alunos com problemas de aprendizagem escolar devem 

iniciar-se o mais cedo possível e incidir sobre as competências ante-

riormente mencionadas; 

4.  os apoios específicos a alunos com dificuldades devem articular-se 

com o ensino em sala de aula e, desejavelmente, facilitar a tarefa 

deste último. 

Metodologia

Alvos. Alunos do 1.º e 2.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Foco da intervenção. Competências académicas deficitárias.

Duração da intervenção. As dificuldades da leitura e da escrita necessitam, 

em geral, de apoios prolongados e de processos de estimulação persistentes. Por 

outro lado, os apoios têm de ser tanto mais intensivos quanto mais velhos forem os 

sujeitos. Sendo as intervenções necessariamente prolongadas, a duração da inter-

venção terá sempre que ser analisada caso a caso. 

Características do apoio. O apoio é individual ou, no máximo, de dois alunos. 

Ocorre, quando possível, em horário extraescolar, ou no tempo das atividades 

letivas, quando necessário. 

Organização e estrutura das sessões de apoio. Genericamente, cada sessão 

de apoio dura 30/45 minutos, num mínimo de três vezes por semana. Nela são 

trabalhadas as áreas consideradas mais relevantes, num registo de instrução direta. 

A extensão do processo de apoio (p. ex., 2 meses, 6 meses, 1 ano) varia, de acordo 

com os progressos registados pelo aluno.

Fiabilidade da intervenção. A fiabilidade da intervenção é avaliada da seguinte 

forma: 20 % dos professores-tutores são observados pelo menos duas vezes por 

mês, e os restantes são observados pelo menos duas vezes ao longo do ano letivo.   

Avaliação. A avaliação dos alunos baseia-se em três parâmetros:

1. a linha de base de cada sujeito;

2. o gradiente de progresso do sujeito enquanto recebe apoio;

3.  As Metas Curriculares para a Língua Portuguesa (1.º Ciclo do Ensino 

Básico) (Buescu, Morais, Rocha, & Magalhães, 2015).

No que diz respeito ao indicador 1, cada aluno é avaliado através de provas 

estandardizadas de leitura e escrita, tendo em consideração aspetos quantitativos 

(p. ex., número de palavras lidas por minuto) e qualitativos (p. ex., expressividade 

/prosódia na leitura). As produções são gravadas pelo professor de apoio e, de 

seguida, analisadas, de forma independente, por dois avaliadores externos. A linha 

de base constitui o referencial a partir do qual é avaliado o sucesso do programa de 

intervenção individual. São também avaliados todos os alunos das turmas em que 

os alunos apoiados pelo programa estão inseridos, constituindo o desempenho 

médio da turma o critério de referência para o desempenho dos alunos apoiados. 

Em todos os locais em que o programa está a ser desenvolvido foram ainda cons-

tituídos grupos de controlo, para comparação de resultados ao longo do tempo 

de execução do programa. As avaliações que incluem todos os grupos recebem 

a denominação de avaliações universais.   

No que diz respeito ao indicador 2, cada aluno é formalmente reavaliado de 

três em três semanas, no sentido de se estabelecer um gradiente de progresso e 

de serem introduzidas alterações ao programa de intervenção, se necessário. Este 

gradiente é variável de sujeito para sujeito, tendo em consideração a linha de base 

e o ano de escolaridade, não sendo possível estabelecer a priori um indicador de 

sucesso. Gradientes mais elevados são mais prováveis quando a linha de base é 

mais baixa e/ou quando o aluno é mais novo. Genericamente, espera-se que pelo 

menos 70 % dos alunos em risco, do 1.º e 2.º ano, passem da situação «em risco» 

para a situação «sem risco». Os alunos das turmas em que os alunos do programa 
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estão inseridos, bem como os alunos dos grupos de controlo, são avaliados três 

vezes por ano (avaliações universais). Neste momento, foram já realizadas duas 

destas avaliações. A terceira avaliação universal ocorrerá no final do ano letivo.  

No que diz respeito ao indicador 3, as Metas Curriculares para a Língua 

Portuguesa (MCLP) são tidas como um referencial para os alunos e para o 

programa. A avaliação, no âmbito deste indicador, decorrerá apenas no final do ano 

letivo, constituindo, na verdade, a comparação dos resultados na última avaliação 

universal com os objetivos estabelecidos nas MCLP.

Em resumo, os progressos intrassujeito (o indivíduo comparado consigo 

próprio) e os progressos interssujeitos (o sujeito comparado com os pares da turma 

e com o grupo de controlo) constituem os indicadores de sucesso do programa 

AaZ – Ler Melhor, Saber Mais. Os primeiros são seguramente relevantes do ponto 

de vista individual, mas os segundos, até porque incluem os primeiros, são extrema-

mente relevantes para o programa, como um todo.
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ONDE JÁ ESTAMOS
Dados do primeiro momento de avaliação

91 
Alunos avaliados

38
Alunos a receber 

apoio

4
Professores-

-tutores

AÇORES

63 
Alunos avaliados

15
Alunos a receber 

apoio

6
Professores-

-tutores

G
O

N
DOMAR

135 
Alunos avaliados

16
Alunos a receber 

apoio

2
Professores-
-tutores

ALENTEJO
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Specific Learning Difficulties Behaviour Checklist (For Primary One Pupils, 2008)», 

é da sua autoria. 

Num nível mais técnico e administrativo, colaboram com o AaZ Ana Catarina 

de Jesus e Verónica Adão Gomes, ambas mestres em Psicologia.

Primeiras impressões

No final do ano letivo, serão recolhidos dados, de forma estruturada, sobre as 

perceções de todos os envolvidos no programa AaZ. Deixa-se aqui, a título mera-

mente ilustrativo, um resumo de relatos recolhidos pela coordenadora do programa, 

em Gondomar, relativos a professores-tutores, pais e professores titulares de turma.

Modelo de gestão do programa

Coordenação João Lopes

Apoio à Coordenação Ana Catarina de Jesus, Verónica Adão Gomes

Coordenadores regionais Gabriela Velasquez, Marcelo Pinheiro, Elisabete Costa

Equipa de peritos João Tiago Terra

Consultora Internacional Connie Ho

Avaliador Externo Pedro Martins

Como já foi referido, o sucesso do AaZ – Ler Melhor, Saber Mais depende 

muito da qualidade da sua aplicação e acompanhamento, pelo que, além do coor-

denador nacional, foram recrutados coordenadores regionais para um trabalho 

de proximidade com as escolas e com os professores-tutores. Os coordenadores 

regionais são Gabriela Velasquez (Gondomar), Marcelo Pinheiro (Açores) e Elisabete 

Costa (Moura/Amareleja).

Os coordenadores regionais supervisionam e apoiam diretamente o trabalho 

dos professores-tutores. Estes últimos executam a intervenção junto dos alunos 

apoiados pelo programa. 

Todos os professores-tutores são professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

O modelo de seleção de cada grupo de professores-tutores foi diferenciado, de 

acordo com especificidades regionais. Nos Açores, as professoras tutoras (quatro, 

no total) foram atribuídas pela Direção Regional de Educação e pelas escolas. Em 

Moura e Amareleja, as professoras-tutoras (duas) foram indicadas pela Câmara 

Municipal. Em Gondomar, a escolha dos seis professores-tutores foi da responsabili-

dade do Agrupamento de Escolas n.º 1.

Além destes profissionais, o programa conta com um perito em metodo-

logia e análise de dados, João Tiago Terra, investigador da Escola de Psicologia da 

Universidade do Minho e responsável pela criação da base de dados do projeto.

O programa conta também com uma consultora internacional – Connie Ho – 

do Departamento de Psicologia da Universidade de Hong Kong. Uma das escalas 

utilizadas na avaliação dos alunos integrados no programa AaZ, a «Hong Kong 
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Encarregados de Educação

O feedback dos pais tem sido muito 
positivo. Referem que os seus educandos 
se sentem cada vez mais motivados para 

a leitura e mais confiantes. Tomam a 
iniciativa de ler, em casa e noutros espaços 

onde tal se proporcione, manifestando 
também vontade na aquisição de livros. 

Professores titulares

Sentem uma evolução por parte dos 
alunos que incluídos no projeto. Referem 

que os sentem mais seguros, empenhados 
e com vontade de ultrapassar as 

suas dificuldades. São bastante mais 
interventivos em contexto de aula, 

manifestando mesmo vontade de ler 
em voz alta para a turma.  

Professores-tutores

No início, os professores-tutores recearam 
que pudesse existir alguma desmotivação 

por parte dos alunos, devido ao número 
elevado de sessões e ao facto de estas 
ocorrerem enquanto os seus colegas 

se encontravam em atividades lúdicas. 
No entanto, o que se verificou foi que os 

alunos interiorizaram rapidamente rotinas. 
Dirigirem-se autonomamente às salas 

onde decorrem as sessões e seguem-nas 
com agrado e entusiasmo.

PRIMEIRAS  
IMPRESSÕES
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SER PRO

Mensagem da coordenadora

A marca que quer deixar é na educação? 

É. Considero a educação um dos principais problemas em Portugal.

Alexandre Soares dos Santos (Entrevista ao Público, 2 de setembro de 2012)

Partilhámos sempre – o Alexandre e eu – uma enorme fé no poder da educação 

e do conhecimento para elevar o espírito humano e transformar as vidas das pessoas.

Maria Teresa Soares dos Santos  

(Mensagem em vídeo divulgada na apresentação pública da Iniciativa Educação,  

22 de outubro de 2019)

Frases sábias como estas, que fui lendo ou ouvindo a Alexandre Soares dos 

Santos, foram motivadoras para crer que o novo projeto Iniciativa Educação seria 

pertinente num país que necessita de cuidados especiais na educação – principal-

mente nos problemas persistentes do sistema. 

Acreditar no poder da educação como forma de melhorar a sociedade é um 

pensamento nobre. Poucas vezes a educação é assumida com esta frontalidade, 

ambição ou prioridade. Esta confiança na educação mobiliza todos os que, tal como 

eu, se têm dedicado a trabalhar com crianças ou jovens, e vão sentindo a necessidade 

de um apoio que permita promover soluções para as fraquezas do sistema educativo. 

Foi com entusiasmo que fui convidada e recebi da família Soares dos Santos o 

crédito de estar à altura de contribuir para esta Iniciativa em prol da educação. 

Esta é uma oportunidade de fazer algo concreto, real, pertinente para a 

formação dos jovens. Neste caso, a oportunidade de colaborar no que reconhe-

cemos que contribui para uma melhor educação, que pode marcar o futuro de 

jovens e fazer uma diferença no seu futuro.
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Uma das áreas identificadas como de intervenção prioritária na Iniciativa 

Educação foi a qualificação dos jovens no final da escolaridade obrigatória, campo 

em que assume um especial papel o ensino profissional.

Acreditando que é intervindo nos problemas prementes que se pode cons-

truir um futuro melhor, assumi ir ao encontro dessa vontade e desenhar, organizar, 

acompanhar e coordenar o programa Ser Pro. 

O programa Ser Pro assume, como ponto de partida, o compromisso com 

os jovens que, na transição do ensino básico para o secundário, necessitam de ter 

no seu horizonte uma perspetiva de um futuro profissional. Aproximam-se, nessa 

altura, do fim da sua escolaridade obrigatória. 

A valorização que o programa assume em seguida, no estabelecimento de 

pontes com o mundo do trabalho, promove um maior envolvimento dos alunos 

com as empresas, motiva-os para as atividades escolares. Esta é uma forma de os 

ajudar a encontrar significado para a permanência na escola e de não a abandonar, 

assim como de ajudar a planear estratégias para encontrar saídas mais atuais, sejam 

elas para o mundo do trabalho ou para o prosseguimento de estudos, com uma 

qualificação de nível secundário.

Na sua concretização, o programa foca-se nas necessidades dos alunos, das 

empresas e dos municípios; procura um encontro de vontades, estabelece o diálogo 

e a criação de parcerias com as escolas. Para tal, conta com a vontade e responsa-

bilidade social destas entidades. Mas é preciso ir mais longe. Através do diálogo é 

preciso contribuir para que estas entidades consigam o que tradicionalmente têm 

dificuldade em alcançar e que, afinal, são as suas próprias metas.

O programa Ser Pro assume-se, assim, como facilitador na criação e desenvol-

vimento de cursos profissionais com características próprias. Incentiva os parceiros 

a juntarem-se para analisar as necessidades regionais de formação de jovens e a 

contribuírem com soluções. Ajuda a promover contactos com entidades públicas, 

autarquias e institutos politécnicos, para obter apoios logísticos e técnicos, e 

garantir a qualidade e a atualidade dos cursos. Ajuda a desenhar e a concretizar 

matrizes curriculares de acordo com as necessidades, recursos técnicos e disposi-

ções legais existentes. Disponibiliza-se ainda para acompanhar o desenvolvimento 

dos cursos e proceder à necessária avaliação dos resultados. 

Em suma, o programa Ser Pro pretende contribuir para:

A. promover o sucesso escolar e combater o abandono escolar, ao oferecer 

cursos profissionais que dão aos jovens uma melhor perspetiva de futuro; 

B. desenvolver as regiões, ao fomentar a preparação de técnicos necessários às 

suas atividades económicas. 

O Ser Pro pretende levar mais longe a educação dos jovens, valorizar o seu 

trabalho, a sua presença na sociedade e o seu futuro. 

Maio de 2020,

Isabel Hormigo
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Fundamentos e metodologia

Fundamentos

O programa Ser Pro nasceu com o objetivo de contribuir para dar resposta 

a um dos grandes desafios do nosso sistema educativo: melhorar a qualidade da 

educação e formação dos jovens e, simultaneamente, promover o seu sucesso 

escolar, especialmente daqueles que estão em risco de abandono dos estudos. 

Em particular, este programa foca-se no apoio aos jovens na transição entre os 

ensinos básico e secundário, fase em que o risco de insucesso e de abandono 

é mais preocupante.

O problema da transição da escolaridade obrigatória para o prosseguimento 

de estudos ou para o mercado de trabalho tem merecido a atenção de todos os 

países europeus. Em Portugal, a universalização da escola até aos 18 anos de 

idade aconteceu em 2012, poucos anos depois de se ter implementado a gene-

ralização da oferta profissional em quase todas as escolas. Contudo, mantém-se 

o problema do ajuste das formações profissionalizantes às oportunidades de 

trabalho em cada região, bem como a aproximação e articulação profícuas entre 

a escola e as empresas.

O programa Ser Pro surge neste contexto em que o alargamento da escolari-

dade obrigatória também trouxe novos desafios aos jovens para quem prosseguir 

os estudos não era opção. Aos desafios dos jovens, juntam-se os das empresas, 

para quem este novo quadro cria também mudanças no recrutamento. Por um lado, 

a sociedade é hoje mais exigente e as empresas já não procuram colaboradores de 

baixo rendimento; por outro, parte dos jovens que se mantêm até aos 18 anos na 

escola já não se motiva com uma aprendizagem alheada de uma formação profis-

sional pouco articulada com o mundo do emprego. 

Procurando ser uma das respostas a estes desafios, o programa Ser Pro 

pretende apoiar a formação de parcerias estruturadas e robustas entre a escola, 

o município e as empresas, de modo a viabilizar uma oferta curricular nos cursos 

profissionais com uma presença mais ativa das empresas na escola, além da 

formação em contexto de trabalho empresarial e de uma colaboração adicional 

de institutos superiores politécnicos.

Metodologia

Público-alvo prioritário — alunos em risco de abandono escolar que se 

pretende dotar de uma qualificação profissional adequada na conclusão da escolari-

dade obrigatória. 

Regiões prioritárias — regiões com baixo rendimento académico, alto risco de 

abandono e défice de técnicos necessários em determinados setores de atividade, 

e regiões de baixa densidade populacional onde é premente a criação de saídas 

profissionais para os jovens.

Para a criação dos cursos com as características do programa Ser Pro 

contribuem: 

1.   a Escola, que, no âmbito da sua autonomia, faz o desenho curricular 

e adequa as matrizes dos cursos, em articulação com as empresas, 

de forma a permitir uma certificação de nível 4; 

2.   as empresas, que se disponibilizam a colaborar no desenho curricular, 

a articular com as escolas a formação técnica e a criar momentos de 

intervenção que proporcionem aos alunos um maior contacto com as 

especificidades técnicas dos cursos, e a aceitar alunos em formação 

em contexto de trabalho; 

3.   e, por último, o município, que presta o seu apoio institucional para 

a estabilização desta relação entre a escola e as empresas, e ajuda 

na identificação das áreas de maior relevância e das empresas com 

melhores condições para esta parceria. 

O programa Ser Pro assume-se como facilitador, nomeadamente ao incentivar 

os parceiros a juntarem-se para analisar as necessidades regionais de formação de 

jovens e a contribuírem com soluções. O programa promove também contactos 

com autarquias e institutos politécnicos para obter apoios logísticos e técnicos, 

garantindo a qualidade dos cursos, e ajuda no desenho e concretização de 

matrizes curriculares de acordo com as necessidades, recursos técnicos e dispo-

sições legais existentes. Após esta intervenção, o Ser Pro disponibiliza-se para 

acompanhar os cursos, de forma a ajudar à sua boa concretização e à necessária 

avaliação dos resultados.
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Fase Inicial

O Ser Pro arrancou em oito escolas do continente, com 13 cursos profissionais, 

desenhados em colaboração com empresas. Os cursos começaram a ser preparados 

em março de 2019 e as primeiras turmas arrancaram em setembro, no início do ano 

letivo. Este primeiro ciclo de cursos estará concluído no final do ano letivo 2021/2022, 

quando os primeiros alunos em acompanhamento terminarem o 12.º ano.

O trabalho preparatório de constituição de projetos que deram início aos 

cursos da fase piloto incluiu consultas de bases de dados e estudos regionais para a 

recolha de dados essenciais de determinados indicadores; a compilação de estudos 

comparativos nacionais e internacionais; a recolha de informação pertinente sobre 

as regiões prioritárias na intervenção – público-alvo, qualificações necessárias e 

défice de técnicos em determinadas áreas. E, por fim, encontros com empresas que 

oferecessem condições de dar a cada curso um contributo técnico de qualidade que 

permitisse melhorar cada plano curricular e os itens das matrizes em vigor.

De forma geral, todos os cursos procuraram, assim, cumprir os critérios de 

forma a poderem vir a:

a)  fornecer cursos profissionais que se possam distinguir pela qualidade 

e boa preparação (académica e técnica) dos alunos envolvidos; 

b)  oferecer formação pertinente e relevante que permita aos alunos 

empregabilidade, prosseguimento de estudos ou uma reorientação 

para escolhas profissionais desejadas; 

c)  reduzir as taxas de abandono escolar, combater o desemprego, 

aumentar a percentagem da população portuguesa que conclui os 

estudos no ensino secundário;

d)  cobrir necessidades de técnicos qualificados em setores de atividade 

onde é reconhecido um relevante défice de qualificações, ou em 

setores que poderão ser desenvolvidos, se existirem recursos com 

formação adequada; 

e)  promover o desenvolvimento económico das regiões e dos municípios 

(envolvendo prioritariamente públicos e territórios com necessidades 

especiais de intervenção), contribuindo para a captação de população 

jovem e para o desenvolvimento regional.
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Seguem-se alguns exemplos de como foram construídos os cursos da fase 

piloto, tendo em conta os alunos e a região em que se inserem. Numa região forte-

mente ligada à agricultura, como é o Ribatejo, o curso que está a ser ministrado em 

Salvaterra de Magos tem uma componente específica de agricultura de precisão. 

Outro exemplo é o curso de Desporto em Setúbal, que, aproveitando a proximidade 

da cidade ao mar, maximiza as oportunidades dos alunos, ao permitir que estes 

terminem o ensino secundário não só com a certificação académica e profissional, 

mas também com uma carta de marinheiro e de patrão de costa.

Avaliação 

O impacto deste esforço em nome da melhoria das qualificações dos jovens e 

da promoção do desenvolvimento regional vai ser acompanhado e avaliado no final 

de cada ano letivo. Para tal, ao longo deste primeiro ano de aplicação do programa 

foi constituído um grupo de peritos que acompanha e realiza uma auditoria a cada 

um dos cursos, de forma a que se possam realizar os ajustes necessários, e foi 

contratado um avaliador externo. 

Os peritos vão ser os responsáveis por aferir a qualidade técnica e pedagó-

gica que se está a alcançar em cada curso. Os peritos podem igualmente sugerir 

melhorias aos cursos e vão trabalhar em três fases. Uma primeira de diagnóstico de 

dificuldades e aconselhamento técnico e pedagógico, com sugestões de atividades. 

A segunda fase é de aferição do acolhimento das recomendações e verificação de 

possíveis ajustes técnicos e, por último, uma terceira fase de avaliação da quali-

dade técnica prestada durante o ano letivo em cada curso. Todos estes controlos 

permitem depois aos peritos atribuir um Selo de Qualidade a cada curso.

O avaliador externo independente contratado é Pedro Martins, professor cate-

drático no Queen Mary College da Universidade de Londres, e investigador nas áreas 

da economia do trabalho, economia da educação e avaliação de políticas públicas.

Os moldes da avaliação externa foram estabelecidos antes do início do ano 

letivo, esperando-se o relatório final quando o ano letivo terminar. Para avaliar o 

programa, construíram-se indicadores que permitirão medir o seu impacto nos 

jovens que o frequentam, tanto na prevenção do abandono escolar, como na 

empregabilidade e possível prosseguimento de estudos. Para completar a avaliação 

do programa, estimar-se-á também o seu impacto no desenvolvimento das regiões.

Empregadores inquiridos que 
não conseguiram preencher 
vagas disponíveis por não 
encontrar candidatos com
as habilidades certas

Estudantes que encontraram emprego na sua área de estudo
% acumulada

Empregadores inquiridos que classificaram 
como “boa” a competência dos jovens
e de “alta” importância

Emprego antes
de concluir o curso

Menos
de 3 meses

Menos
de 6 meses

+ 10 pp

6 a 12
meses

1 a 3
anos

Mais
de 3 anos

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fonte: Inquérito McKinsey

Fonte: Inquérito McKinsey

Itália
42%

54%

62%

62%

62%

69%

53%

61%

64%

69%

79%

21%

20%

22%

28%

30%

32%

33%

Suécia

Espanha

França

Portugal

Reino Unido

Alemanha

Grécia

30%

Ø 27

Hard skills

Matemática básica

Inglês

Conhecimento teórico
das disciplinas

Comunicação escrita

Literacia digital

Experiência prática

Competência Importância

Não completaram estágio

Soft skills

Liderança

Criatividade

Análise e problem solving

Comunicação oral

Trabalho em equipa

Completaram um estágio



Acreditamos que a situação de maior 
inclusão, logo desde o primeiro ano, dos 

alunos dentro do que é a profissão de 
hotelaria seja uma mais-valia para eles. 

Isto porque os cenários curriculares 
são praticamente os mesmos, e as 

necessidades operacionais do dia a dia 
não são aquelas de que os profissionais 

e a hotelaria precisam. O que quer 
dizer que nos leva algum tempo 

depois a voltar a formar estes alunos. 
Como a área da hotelaria só se aprende 

praticando, tentamos ao máximo que 
eles venham ter connosco logo desde 

o primeiro dia de aulas.

Esmeralda Correia, HR Manager – Learning no Pestana Hotel Group

Os alunos estão em contacto com 
a empresa desde o 10.º ano. É uma mais- 
-valia para os alunos, para os professores, 

para a escola e para o mercado de 
trabalho. Na área tecnológica, o que é hoje 

uma coisa, amanhã é outra. Em termos 
de formação tecnológica, até dos próprios 
professores, esta partilha com a empresa 

favorece-nos, porque assim podemos 
fornecer conhecimentos atualizados.

José Soalheiro, diretor do curso de Eletrónica, Automação e Computadores 

PRIMEIRAS  
IMPRESSÕES
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Modelo de governo do programa

Coordenação Isabel Hormigo, Professora 

Apoio à Coordenação Joana Ribeiro e Castro,  

Consultora em projetos de responsabilidade social das empresas 

Equipa de acompanhamento IDESCOM

Equipa de Auditoria/peritos Fernando Almeida, Consultor Independente

João Fonseca, Consultor Independente

Luís Santa Maria, Professor

Silvina Ferro Palma, Professora

Abílio de Jesus Guerreiro, Professor

Avaliador Externo Pedro Martins, Professor

O programa Ser Pro tem por base uma rede de parcerias que o tornam único. 

Com o mesmo objetivo reúnem-se as vontades de escolas, empresas, autarquias e 

politécnicos no desenvolvimento de cada curso; e cada uma das partes com tarefas 

distintas e em articulação com a coordenação do programa. 

A escola, no âmbito da sua autonomia, traça o desenho curricular e adequa 

as matrizes dos cursos, em articulação com as empresas, de forma a permitir uma 

certificação de nível 4 atual. Deve ainda garantir aos alunos um apoio suplementar, 

caso estes queiram prosseguir estudos no ensino superior. Em linha com os obje-

tivos do Conselho Diretivo, associaram-se, no início do projeto, oito escolas, número 

que se estima que cresça já no próximo ano letivo.

As empresas disponibilizam-se a colaborar no desenho curricular, a articular 

com as escolas a formação técnica e a criar momentos de intervenção que propor-

cionem aos alunos um maior contacto com as especificidades técnicas dos cursos, 

bem como a aceitar alunos em formação em contexto de trabalho. Neste momento, 

são parceiras 31 empresas, o que traduz o empenho do tecido empresarial nacional 

e regional no desenvolvimento destes cursos.

O município presta apoio institucional na identificação das áreas de maior 

relevância e das empresas com melhores condições para esta parceria. A fase piloto 

arrancou com cinco municípios parceiros.

Os institutos politécnicos que dão apoio no acompanhamento especializado 

de cada curso verificam os recursos necessários e uma possível formação de cursos 

TeSP (Técnicos Superiores Profissionais) que permitam o eventual prosseguimento 

de estudos dos alunos envolvidos.

O papel do Ser Pro, na concretização, é o de: incentivar a que os parceiros 

se juntem para analisar as necessidades regionais de formação de jovens e se 

acrescentem soluções; promover contactos com autarquias e institutos politéc-

nicos para obter apoios logísticos e técnicos, garantindo a qualidade dos cursos; 

ajudar no desenho e concretização de matrizes curriculares de acordo com as 

necessidades, recursos técnicos e disposições legais existentes. Após estes 

passos, o Ser Pro acompanha o programa, por forma a ajudar à sua concretização 

e à avaliação dos resultados. 

O desenvolvimento do projeto é apoiado por duas equipas, uma de acom-

panhamento e outra de auditores. Por um lado, a equipa de acompanhamento 

(IDESCOM) que apoia, em cada curso, a articulação entre as escolas e as empresas 

e a construção do desenho curricular, depois de estabelecido o plano. É também da 

sua competência acompanhar os cursos, monitorizar as ações, informar a coorde-

nação e propor complementos enriquecedores dos cursos. 

Por outro, a equipa de auditores/peritos é responsável por acompanhar 

e aferir a qualidade técnica que se está a alcançar em cada curso, dando às 

escolas, ao longo do seu trabalho, sugestões de melhoria que consensualizam 

com a coordenação do programa. Os peritos desenvolvem o seu trabalho em três 

fases. Uma primeira de diagnóstico de dificuldades e aconselhamento técnico 

e pedagógico, com sugestões de atividades. A segunda fase é de aferição do 

acolhimento das recomendações e verificação de possíveis ajustes técnicos e, por 

último, uma terceira fase de avaliação da qualidade técnica prestada durante o ano 

letivo em cada curso. 
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PRIMEIRAS  
IMPRESSÕES

Gostava muito de programar, e quando 
soube que havia empresas associadas 

a este curso, foi mais fácil decidir. Assim, 
se precisar, vou diretamente para uma 

empresa trabalhar. Estou a adorar o curso 
e é algo que me motivou desde o início.

Mariana Robalo, aluna do curso de Técnico de Gestão  

e Programação de Sistemas de Informação

58

167 
Alunos

31 
Empresas

13
Turmas

ONDE JÁ ESTAMOS
Cursos da fase piloto do Ser Pro nas escolas

2

3
7

8

4

5

1

Lagoa
Técnico de Cozinha 
e Pastelaria & Técnico 
de Restaurante Bar 
/ 3 cursos

Moura 
Turismo Ambiental e Rural 
/ 1 curso

1

2

Sousel
Técnico de Indústrias 
Alimentares
/ 1 curso

Setúbal 
Desporto 
(com componente náutica) 
/ 2 cursos

Lisboa 
Técnico de Eletrónica, 
Automação 
e Computadores 
/ 1 curso

3

4

5

Sacavém
Técnico de Gestão 
e Programação de Sistemas 
de Informação 
/ 3 cursos

Salvaterra de Magos 
Técnico de Eletrónica, 
Automação e Comando 
(componente de agricultura 
de precisão 4.0) 
/ 1 curso

Seia
Técnico de Mecatrónica 
/ 1 curso

6

7

8

6



Se nós tivermos um ensino profissional 
mais ajustado às necessidades das 

empresas, vamos ter provavelmente maior 
fixação de empresas e assim maior oferta 
de empregos qualificados, e isso vai trazer 

população para este concelho. 

Hélder Esménio, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos

É fundamental que a escola não 
esteja a fazer o seu trabalho sozinha. 

Se a escola se conseguir juntar ou 
estabelecer parcerias com instituições 
e com empresas, penso que, sobretudo 

se as instituições e as empresas tiverem 
qualidade, a escola acaba por estar a 
receber ou a ser contagiada por essa 

qualidade. Penso também que a empresa 
pode contribuir para a inovação, para que 

a escola consiga acompanhar e inovar, 
sobretudo neste tipo de curso, que por 

natureza deveria ser inovador – um curso 
de Eletrónica, Automação e Computadores 

(que é fundamental hoje em dia).

António Cruz, diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais
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ED_ON

Metodologia dos Artigos, Estatísticas e Glossário

O projeto de informação online sobre educação – ED_ON – é outro dos pilares 

de atividade da Iniciativa Educação. Este projeto online é dividido em três secções: 

artigos, estatísticas e glossário. Cada uma delas pretende responder à insuficiência 

de informação objetiva e de base científica que esteja disponível para pais, profes-

sores, alunos, e para todos os interessados em educação.

Os artigos publicados noticiam investigações científicas recentes, sobretudo 

em duas das principais áreas científicas modernas que podem informar a educação: 

cognição e aprendizagem, e economia da educação. A elaboração destes artigos 

está a cargo de um grupo de especialistas portugueses e internacionais. O objetivo 

é que os textos tenham uma linguagem mais acessível ao grande público e que 

cheguem assim ao maior número de pessoas que, não sendo especialistas da área, 

se interessam por educação, e ficam, desta forma, a par das mais recentes desco-

bertas científicas neste campo.

Por definição, os artigos são preparados para uma duração de leitura inferior 

a 10 minutos. Os textos podem ser acompanhados de infografias, já que a visuali-

zação permite transformar grandes e pequenos conjuntos de dados em informa-

ções visuais que são mais fáceis para o cérebro humano entender e processar. 

Aquando do lançamento do site – a 22 de outubro, em simultâneo com a apre-

sentação pública da Iniciativa Educação – estavam publicados 12 artigos. 

De início, pretendeu-se criar uma cadência bissemanal de publicação de novos 

artigos, com uma publicação nova às terças-feiras e outra às quintas-feiras. Assim, 

após o lançamento e até ao final de 2019, foram publicados mais oito artigos, 

incluindo, por exemplo, o texto de Paul Kirschner e Pedro de Bruyckere sobre o mito 

das crianças serem nativos digitais.

O ED_ON tem também uma secção de estatísticas com dez indicadores que 

sintetizam e acompanham a evolução do estado da educação no nosso país. Estes 
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indicadores são explicados pela equipa de especialistas composta por João Marôco, 

José Ferreira Gomes e Luísa Loura, e coordenada por Isabel Hormigo. O objetivo 

imediato é que estes indicadores sejam uma síntese de estatísticas e dados que 

ajudam a compreender o que se passa na educação. Numa segunda fase, serão 

desenvolvidos mais dados que permitam estudos comparativos e de evolução.

Os indicadores explicados nestes dez mosaicos oferecem informação abran-

gente sobre a realidade nacional em todo o ensino obrigatório, ao mesmo tempo 

que ajudam a situar Portugal na Europa e no mundo. Desde que o site foi lançado 

e até ao final do ano, foi apenas atualizado o indicador dos testes internacionais, 

com a saída dos dados do teste PISA no início de dezembro de 2019. Todos os indi-

cadores vão sendo atualizados à medida que os dados oficiais são publicados.

As secções dos artigos e das estatísticas são complementadas por um 

glossário. Aqui podem ser consultadas as definições de alguns dos termos mais 

técnicos ou menos comuns usados pelos autores dos textos e das estatísticas. 

Apesar de os textos terem como objetivo 

o uso de linguagem mais acessível, 

nem sempre isso é possível de 

conjugar com a correção e o 

rigor científicos. A forma 

de não comprometer 

nenhum desses obje-

tivos foi criar, no site, 

esta secção onde os 

termos mais técnicos 

são explicados 

aos leitores.

Os dez artigos mais lidos foram:

1   «Como evitar as desvantagens de ser um bom professor?» (952 visualizações)

2   «Dar um passo atrás para dar dois à frente? O impacto das retenções no aprovei-

tamento escolar» (865 visualizações)

3   «Estarão os alunos portugueses preparados para estudar, trabalhar e viver num 

mundo digital?» (798 visualizações)

4   «Para o cérebro, aprender é inevitável» (561 visualizações)

5  «Alerta, mito! As crianças não são nativos digitais» (543 visualizações)

6   «Aprendizagem espaçada: aprender sem «esquecer tudo a seguir ao teste»» 

(493 visualizações)

7  «Ler em papel ou num ecrã?» (343 visualizações)

8   «O caminho para aprender a ler: diferentes métodos trazem diferentes 

resultados» (333 visualizações)

9   «Como devem os alunos tirar apontamentos?» (267 visualizações)

10   «Prática da recuperação: para aprender melhor, não releia. Ponha-se à prova!» 

(232 visualizações)27 000
visualizações únicas de página

 do tráfego é através das redes sociais

tempo de leitura no site

do tráfego proveio de pesquisas 
nos motores de busca

33,5 %

01:45

29,6 % 
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ESPECIALISTAS

O ED_ON conta com  

um prestigiado conjunto  

de especialistas  

como autores.

Joana Rato é psicóloga da 
educação desde 2003 e douto-
rada em Ciências da Saúde (na 
especialidade de Neuropsicolo-
gia) pelo Instituto de Ciências da 
Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa (UCP) desde 2014. 
Trabalha no Centro de Investi-
gação Interdisciplinar em Saúde 
(CIIS) da UCP e desenvolve 
o projeto Mente, Cérebro e 
Educação, com a colaboração 
de professores de várias escolas. 
Em 2015 recebeu o Prémio de 
Mérito da Fundação D. Pedro IV. 
Os seus interesses de inves-
tigação passam pela neurop-
sicologia aplicada à educação 
com destaque para a avaliação 
neuropsicológica de crianças e 
adolescentes. É coautora do livro 
Quando o Cérebro do Seu Filho 
Vai à Escola.

Hugo Reis é economista inves-
tigador no departamento de 
estudos económicos (área de 
estudos estruturais) do Banco de 
Portugal, professor auxiliar con-
vidado na Universidade Católica 
Portuguesa, membro da unidade 
de investigação da CATÓLICA-
LISBON e do IZA – Institute for 
the Study of Labor. Detém um 
doutoramento em Economia 
pela UCL –University College 
London. Os seus tópicos de 
investigação incluem econo-
mia de educação, avaliação de 
programas, mercado de trabalho, 
microeconometria e desen-
volvimento económico, temas 
em que tem diversos trabalhos 
desenvolvidos e publicados em 
revistas científicas internacionais 
peer-reviewed, incluindo a Inter-
national Economic Review.

Gonçalo Lima foi responsável 
por recolher e tratar alguns dos 
dados para o ED_ON Estatísti-
cas da Iniciativa Educação. Tem 
trabalhado na área da economia 
de educação e política educativa. 
Foi consultor júnior no departa-
mento de educação da OCDE, 
em Paris, durante dois anos. 
Foi coautor do OECD Reviews 
of School Resources: Portugal 
2018, sobre gestão de recursos 
no sistema educativo português, 
bem como outros dois relatórios 
internacionais da instituição. Há 
um ano voltou a Portugal e tem 
colaborado com o Knowledge 
Centre for the Economics of 
Education, na Nova SBE. Gonçalo 
é licenciado e mestre em Econo-
mia pelo ISCTE.

Célia Oliveira é Doutorada em 
Psicologia Experimental e Ciên-
cias Cognitivas pela Universidade 
do Minho, com uma tese sobre 
o papel de processos atencio-
nais na Capacidade de Memória 
Operatória. Pela mesma univer-
sidade, licenciou-se em Psicolo-
gia com pré-especialização em 
Psicologia Escolar e da Educação, 
e completou um mestrado em 
Psicologia Clínica. É docente na 
Universidade Lusófona do Porto, 
onde é responsável por unidades 
curriculares no domínio da cogni-
ção (Psicologia da Memória e Psi-
cologia da Atenção) e da psico-
logia da educação (Psicologia da 
Educação e Psicologia Escolar). 
Os seus interesses e atividade 
de investigação contemplam 
os domínios da aprendizagem, 
atenção e memória humanas. 

Althea Need Kaminske (antes 
Bauernschmidt) é professora 
associada na Universidade St. 
Bonaventure (EUA). Juntou-se à 
equipa do site Learning Scien-
tists em 2018. Althea é douto-
rada pela Universidade de Pur-
due e licenciada em Psicologia 
e Linguística pela Universidade 
de Indiana. Althea baseia a sua 
investigação em questões como: 
Qual é a forma mais eficaz, e 
realista, de professores e alunos 
aplicarem a prática da recupera-
ção na sala de aula? Como é que 
os telemóveis e outros meios 
afetam a atenção e a memória?

https://www.learningscientists.org/
https://www.learningscientists.org/
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Paul A. Kirschner (1951) é 
professor emérito de Psicologia 
da Educação na Open Univer-
sity dos Países Baixos, doutor 
honoris causa na Universidade 
de Oulu, na Finlândia, e professor 
convidado na Universidade de 
Ciências Aplicadas Thomas More 
em Flandres, na Bélgica. Antes 
de se reformar, foi homena-
geado pela Open University 
dos Países Baixos na qualidade 
de professor universitário e, 
pela Universidade de Oulu, 
na Finlândia, como professor 
convidado. Publicou mais de 
350 artigos científicos e centenas 
de artigos populares e blogues 
para professores e administra-
dores de escolas. Também é (co)
autor de vários livros de sucesso, 
incluindo Ten Steps to Complex 
Learning, Urban Myths about 
Learning and Education e More 
Urban Myths About Learning 
and Education. 

Megan Sumeracki (antes Megan 
Smith) é professora auxiliar no 
Rhode Island College. Cofun-
dou o Learning Scientists em 
janeiro de 2016. Megan concluiu 
o seu mestrado em Psicologia 
Experimental na Universidade de 
Washington in St. Louis, e o seu 
doutoramento em Psicologia 
Cognitiva na Universidade de 
Purdue. As suas áreas de espe-
cialização são a aprendizagem 
e memória humana, e a aplicação 
da ciência da aprendizagem 
em contextos educacionais. 
Tenta responder a questões 
como: Que formatos de práticas 
de recuperação promovem 
a aprendizagem dos alunos? 
Que atividades de práticas da 
recuperação funcionam melhor 
para diferentes tipos de alunos? 
Porque é que a recuperação 
melhora a aprendizagem?

Ludmila D. Nunes é escritora 
científica para a Association for 
Psychological Science (APS). 
Doutorada em Psicologia pela 
Universidade de Lisboa, desen-
volveu a sua investigação na área 
de memória humana e aprendi-
zagem na Washington University 
in St. Louis, na Universidade 
de Purdue, e na Universidade 
de Lisboa. Além da investi-
gação, lecionou Introdução à 
Psicologia Cognitiva e Memória 
Humana na Universidade de 
Purdue, e foi revisora para várias 
publicações científicas.

José Ferreira Gomes é licenciado 
em Engenharia Químico-
Industrial pela Universidade do 
Porto (1970), mestre em Matemá-
tica (M.SC) e doutor em Química 
Teórica (D.Phil) pela Universidade 
de Oxford, Reino Unido (1976). 
Professor da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade do Porto de 
1968 a 2013, catedrático desde 
1985. Presidente do Departa-
mento de Química e do Conselho 
Científico da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade do Porto, 
presidente do Conselho Científico 
de Ciências Exatas da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia, 
presidente do Grupo de San-
tander (grupo de universidades) 
e presidente da Sociedade Portu-
guesa de Química. Vice-reitor da 
Universidade do Porto (1998-
2006), deputado à Assembleia da 
República (2009-11), secretário de 
Estado do Ensino Superior do xix 
Governo (2013-2015) e secretário 
de Estado do Ensino Superior e 
da Ciência do xx Governo (2015). 
Presidente do Conselho Geral 
da Universidade da Beira Interior 
(2017-) e coordenador do Projeto 
Casa das Ciências (2008-).

Jorge Sinval é um psicometrista 
que trabalha como professor 
assistente convidado no ISPA e 
na ISCTE Business School. Ensina 
Análise Estatística, Psicometria, 
Desenho de Investigação e 
Análise de Dados nos diferentes 
ciclos de estudos (licenciatura, 
mestrado e doutoramento). 
É investigador de pós-douto-
ramento na Business Research 
Unit (ISCTE-IUL) e no William 
James Center for Research 
(ISPA). Tem duplo doutoramento 
pela Universidade de São Paulo 
(doutor em Ciência) e pela 
Universidade do Porto (doutor 
em Psicologia). Atualmente 
está matriculado no 2.º ano do 
mestrado em Epidemiologia 
na Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa. Os seus 
interesses de investigação 
incluem psicometria, psicologia 
organizacional, epidemiologia e 
estudos internacionais em larga 
escala (por exemplo, TIMSS, 
PISA e PIRLS).

João Marôco é professor asso-
ciado do ISPA-IU e professor 
convidado da Nova SBE, onde 
leciona Estatística, Análise de 
Dados e Métodos de Investiga-
ção. É ainda consultor do World 
Bank em Avaliação e Estatísticas 
da Educação. Entre 2014 e 2018, 
foi vogal do conselho diretivo 
do IAVE, I.P., onde coordenou os 
estudos do PISA, TIMSS, TIMSS 
Advanced, PIRLS e ICILS e o 
desenvolvimento técnico dos 
projetos-piloto de e-Assessment. 
É autor/coautor de mais de 300 
trabalhos de investigação em 
biologia, estatística, psicometria 
e educação, e de quatro livros 
de estatística e psicometria. 
Segundo o Google Scholar, 
os seus trabalhos académi-
cos já foram citados mais de 
23 mil vezes.

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315113210
https://www.taylorfrancis.com/books/9781315113210
https://www.amazon.com/Urban-Myths-about-Learning-Education/dp/0128015373
https://www.amazon.com/Urban-Myths-about-Learning-Education/dp/0128015373
https://www.routledge.com/More-Urban-Myths-About-Learning-and-Education-Challenging-Eduquacks-Extraordinary/Bruyckere-Kirschner-Hulshof/p/book/9780815354581
https://www.routledge.com/More-Urban-Myths-About-Learning-and-Education-Challenging-Eduquacks-Extraordinary/Bruyckere-Kirschner-Hulshof/p/book/9780815354581
https://www.routledge.com/More-Urban-Myths-About-Learning-and-Education-Challenging-Eduquacks-Extraordinary/Bruyckere-Kirschner-Hulshof/p/book/9780815354581
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Pedro Freitas é doutorando 
em Economia pela Nova SBE, 
instituição onde é membro do 
Nova Center for the Economics 
of Education, e onde obteve 
a sua licenciatura e MPhil em 
Economia. A sua investigação 
foca-se em tópicos de economia 
da educação e capital humano, 
tais como: medidas de valor 
acrescentado de professores, 
diferenciais entre notas internas 
e externas, externalidades de 
capital humano no mercado 
de trabalho, ou as razões por 
detrás da progressão nos testes 
PISA. O seu trabalho usa bases 
de microdados compreensivas, 
tanto do mercado de trabalho 
como do sistema de ensino por-
tuguês. Esteve igualmente envol-
vido na avaliação de impacto de 
diferentes projetos educacionais 
desenvolvidos em Portugal.

Pedro De Bruyckere (doutorado, 
1974) é cientista educativo da 
Universidade Arteveldehoges-
chool, em Ghent, desde 2001 
e investigador de pós-douto-
ramento da Universidade de 
Leiden, na Holanda, desde 2018. 
Coescreveu vários livros em 
holandês, nos quais desmistifica 
mitos difundidos sobre a geração 
Y e Z, a educação e a cultura 
popular. Em 2015, foi publicado, 
a nível mundial, pela Acade-
mic Press, Urban Myths about 
Learning and Education, um livro 
de que é coautor e que entrou 
para a lista do The Guardian 
como um dos dez livros que 
todos os professores devem 
ler. Em 2018, seguiu-se o seu 
segundo livro publicado a nível 
internacional: The Ingredients 
for Great Teaching. E, em 2019, 
a Routledge publicou a sequela 
de desmistificação More 
Urban Myths about Learning 
and Education. Pedro dedica-
se bastante ao seu blogue 
TheEconomyOfMeaning.com.

A NOSSA REDE  
DE PARCERIAS

Toda a atividade da Iniciativa Educação conta com a colaboração e empenho 

de reputados parceiros. Como foi desejo expresso dos promotores, a Iniciativa 

Educação não quer substituir-se ao Estado nem à sociedade nas tarefas de 

educação e formação dos jovens portugueses. E todos juntos somos poucos para 

ajudar a melhorar a educação.

Sabendo da complexidade e exigência dos desafios da educação em Portugal, 

a Iniciativa Educação deseja contribuir para a eficácia e êxito dessas tarefas, 

promovendo projetos exemplares, que colaborem na educação e formação dos 

jovens, e que possam vir a ser autossustentáveis, servindo de modelo para projetos 

semelhantes a serem desenvolvidos pelas autoridades centrais e/ou locais e/

ou pela sociedade civil. É nesta linha que tem procurado sempre desenvolver os 

seus projetos através de parcerias que possam contribuir com recursos humanos, 

materiais ou intelectuais, e congratula-se com o excelente acolhimento que teve 

por parte de diversas entidades no processo de estabelecimento dessas mesmas 

relações de colaboração.

No programa AaZ – Ler Melhor, Saber Mais destaca-se o apoio dado pelo 

Governo Regional dos Açores, que permitiu desde a primeira hora a concreti-

zação do programa em escolas de duas das suas ilhas (São Miguel e Santa Maria). 

Neste programa são também parceiros de enorme relevância a Universidade do 

Minho, o município de Moura e os agrupamentos de escolas onde o programa 

está a ser desenvolvido – Amareleja, Moura, Ginetes e Santa Maria (Açores) 

e o n.º 1 de Gondomar.

Baseado em parcerias é também o programa Ser Pro. Nos 13 cursos do país já 

em funcionamento pleno são essenciais os esforços dos agrupamentos de escolas 

de Sousel, Eduardo Gageiro, Sebastião da Gama e de Seia. Bem como das escolas 

profissionais de Moura e de Salvaterra de Magos, e da Escola Secundária António 

Damásio. A par destas escolas trabalham os municípios de Salvaterra de Magos, 

Sousel, Moura, Setúbal e Seia.

http://theconomyofmeaning.com/
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O Ser Pro é o programa que reúne mais parcerias. As empresas que cola-

boram na parte profissional dos cursos são: o Grupo Pestana, a Jerónimo 

Martins, o Matadouro Regional do Alto Alentejo, a Salsicharia Lameirinha, a Terra 

D’Alter, a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, a Herdade da Contenda, 

a Alquevatours, a Schneider Electric Portugal, a EQUINIX, a DIGINFOR, a GFI 

Portugal, a BICASCO, a For-Mar, a MAGOS Irrigation Systems, a HIDRO IBÉRICA, 

a MULTIRREGAS de Carlos Boto, a Lagoalva, a Agrimagos, a BORGSTENA, a ASAFIL, 

a AKWEL TONDELA (PORTUGAL), LDA e a Manutrial - Manutenção Industrial, Lda.

Por último, o ED_ON também conta com parcerias prestigiantes como as esta-

belecidas com o Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade 

Católica, a Universidade Lusófona do Porto, a Fundação Champalimaud, a 

Universidade Aberta dos Países Baixos, as universidades de Leiden e de Ghent, 

e o site anglo-norte-americano Learning Scientists.

Estes são os institutos e instituições onde trabalha a maior parte dos cola-

boradores na escrita dos artigos publicados pelo ED_ON. A Iniciativa Educação 

reconhece e agradece a abertura com que estas instituições receberam o desafio 

de associarem profissionais à sua marca.

ORGÂNICA

ANEXOS
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ANEXO 1 1.  Projeto privado dedica 20 milhões para educação de alunos com dificuldades, 

Beira.pt Online, 23/10/2019

2. 20 milhões para ajudar na educação, Correio da Manhã, 23/10/2019 

3.  Iniciativa Fundação apoia alunos com dificuldades, Correio do Minho, 23/10/2019 

4. Fundação investe 20 milhões para melhorar ensino, Jornal de Notícias, 23/10/2019 

5.  Salvaterra de Magos vai acolher Programa educativo da família Soares dos Santos, 

Mais Ribatejo Online, 23/10/2019

6.  Nuno Crato lidera projecto que vai investir 20 milhões de euros na educação, 

Público, 23/10/2019

7.  Apoiar meninos com dificuldades na leitura e jovens sem grandes perspetivas de futuro. 

Aí está a Iniciativa Educação, Visão Online, 23/10/2019

8. Projetos para a promoção do sucesso escolar, RTP 1 - Telejornal, 22/10/2019

9. «Iniciativa Educação», SIC - Jornal da Noite, 22/10/2019 

10. Iniciativa para a Educação, Correio da Manhã, 22/10/2019 

11.  Uma pequena revolução nasce nas escolas em Portugal. É o novo projeto da família 

Soares dos Santos, Diário de Notícias Online, 22/10/2019

12.  Fundação investe 20 milhões em programas de sucesso escolar, Jornal de Notícias 

Online, 22/10/2019 

13.  Ajudar todos os alunos a ler é a prioridade do novo projeto da família Soares 

dos Santos, Observador Online, 22/10/2019

14.  Nuno Crato lidera projecto que vai investir 20 milhões de euros na educação, 

Público Online, 22/10/2019

15.  Projectos para a promoção do sucesso escolar desenvolvidos em dezenas de escolas, 

RTP Online, 22/10/2019

16.  Projeto privado dedica 20 milhões para educação de alunos com dificuldades, 

Sapo Online - Sapo Lifestyle Online, 22/10/2019

17.  Iniciativa Educação, a nova aposta da família Soares dos Santos, Visão Online, 

22/10/2019
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Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa Educação
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