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Introdução 

O presente documento constitui o Relatório Final do “Estudo de Avaliação Intercalar do 

Programa PPT – Português Para Todos (2011-2012)”, adjudicado pelo Alto Comissariado 

para as Migrações ao DINÂMIA’CET/IUL – Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeco-

nómica e o Território do Instituto Universitário de Lisboa. O estudo foi realizado entre No-

vembro de 2013 e Julho de 2014, por uma equipa coordenada por Nuno Dias e co-

coordenada por Maria Assunção Gato. 

Respeitando as normas e os conteúdos previstos no caderno de encargos, o presente Rela-

tório apresenta em versão concludente, os métodos, os resultados, as contingências, as 

conclusões e as consequentes recomendações referentes ao exercício avaliativo que inci-

diu, tal como previsto, sobre as ações de PPT com início em 2011 e 2012. 

O produto final da avaliação reflete uma operação que se estendeu e cruzou as ações e o 

envolvimento dos três níveis principais ao longo dos quais o Programa PPT é executado: 

entidades beneficiárias; entidades formadoras; e o universo de formandas/os. A cada con-

texto corresponderam metodologias de recolha de informação e dimensões analíticas dis-

tintas. As vicissitudes de cada um dos contextos e dos dados recolhidos implicaram uma 

vigilância e uma readaptação permanentes dos guiões metodológicos utilizados.  

Em simultâneo com o trabalho sobre estas três componentes, a avaliação estendeu-se 

igualmente ao Organismo Intermédio, através de auscultação e colaboração com a equipa 

de avaliação. Paralelamente, também se realizaram contactos com vários outros stakehol-

ders, em particular associações com estruturas de relacionamento com populações estran-

geiras ou de origem estrangeira no âmbito da formação, com o intuito de identificar espa-

ços de ligação entre os objetivos específicos do Programa PPT e a presença consolidada no 

terreno destas mesmas associações. 

A audição das entidades beneficiárias permitiu identificar padrões de proximidade e distân-

cia relativas tanto à administração e planeamento do Programa, quanto à sua organização 

e operacionalização. As entidades formadoras, independentemente da entidade beneficiária 

de tutela, parecem ter convergido na lista de principais aspetos a rever, como se observará 

adiante. A análise de conteúdo das entrevistas às entidades de ambos os tipos destacou 

algumas dimensões que valem a pena ser ponderadas no quadro geral da avaliação pro-

posta. Em conjunto com a resposta directa às questões de avaliação, igualmente apresen-

tadas no sumário executivo sem prejuízo do seu aprofundamento no capítulo respetivo 

deste relatório, a realização de uma análise SWOT e a sua representação em diagrama 

permitem visualizar as diferentes lógicas entrecruzadas no passado e nas possibilidades de 

futuro do Programa PPT. 

O desenho da amostra do universo de formandas/os, pré-requisito da aplicação do questi-

onário elaborado, obrigou a sucessivos trabalhos de afinação da matriz de trabalho extraí-
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da do SIIFSE (Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu) e que redunda-

ram também num conjunto de recomendações particulares. Não obstante a dilatação de 

tempo entre a realização das ações e o exercício de avaliação, a análise dos dados recolhi-

dos por via do questionário aplicado a uma amostra de formandas/os permitiu produzir 

uma ferramenta imprescindível para avaliar a execução do Programa PPT ao nível da expe-

riência das/os formandas/os. Além da análise univariada e bivariada foi ainda possível rea-

lizar, com as reservas referidas, uma análise de clusters. A análise de clusters torna possí-

vel identificar uma diferenciação relativa no conjunto de respondentes ao inquérito aplica-

do e confirmar, também por essa via, algumas hipóteses consequentes do trabalho reali-

zado com os formadores/as em diferentes regiões.  

Em resumo, a estrutura do relatório final respeitará as diretrizes inscritas no caderno de 

encargos para este efeito e, para além desta nota introdutória, está organizada em quatro 

pontos principais: no primeiro apresenta-se o âmbito e os objetivos da avaliação; no se-

gundo apresenta-se a metodologia de avaliação adotada, nomeadamente, os instrumentos 

de recolha, tratamento e análise da informação, a par com a justificação das respetivas 

etapas; no terceiro são apresentados os resultados da avaliação obtidos nos diferentes 

estádios do Programa, com o objetivo de responder às questões de avaliação; finalmente, 

no quarto ponto são apresentadas as conclusões da avaliação e as respetivas recomenda-

ções, discriminadas por destinatário. 

2. Âmbito e Objetivos da Avaliação 

2.1 Objeto da Avaliação 
	
O conhecimento e o domínio da língua dos contextos de recepção tem sido evidenciado por 

algumas instituições europeias como um domínio merecedor de estatuto prioritário no de-

senho das políticas públicas de enquadramento do fenómeno migratório. Esse diagnóstico 

tem sido traduzido no reconhecimento quer de uma relação direta entre o domínio da lín-

gua e os processos de integração das populações imigrantes nos contextos de acolhimento, 

quer enquanto base elementar de acesso à cidadania e a todos os mecanismos sociais que 

lhe são inerentes. 

Desta forma, e no âmbito de políticas promotoras de coesão social, o exercício da língua do 

país de acolhimento não só será imprescindível enquanto meio de mitigação dos fatores de 

vulnerabilidade que habitualmente afetam partes significativas de contingentes imigrantes, 

como veículo de capacitação desses contingentes para uma participação mais efetiva nos 

diferentes espaços da sociedade civil que, reciprocamente, poderá igualmente beneficiar de 

dinâmicas mais democráticas e qualitativamente mais representativas da diversidade que a 

constitui. 
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O Conselho Europeu tem sido um dos principais promotores dos discursos ligados à inter-

culturalidade e ao ensino da língua do país de acolhimento a populações estrangeiras. Este 

é o órgão a partir do qual se tem desenvolvido um conjunto significativo de programas e 

instrumentos de apoio à criação e organização de políticas de ensino/formação para popu-

lações estrangeiras e os seus descendentes.  

Em Portugal – que desde a década de 1990, até muito recentemente, foi um país essenci-

almente marcado por uma dinâmica constante de crescimento e de diversificação dos flu-

xos de entrada de populações estrangeiras – as políticas de imigração tiveram também 

uma orientação significativa em matéria de programas de acesso à aprendizagem do por-

tuguês. O primeiro programa dirigido ao ensino formal da Língua Portuguesa a populações 

estrangeiras, Portugal Acolhe, decorreu entre 2001 e 2008, sob a responsabilidade do Ins-

tituto do Emprego e Formação profissional (IEFP, I.P.). Em 2008 essa iniciativa é alargada, 

através de um outro programa que lhe sucede e recebe a designação de PPT – Português 

Para Todos. A responsabilidade de gestão sobre essa nova plataforma transita então para o 

ACIDI – entretanto renomeado Alto Comissariado para as Migrações, I.P. (ACM) – enquan-

to Organismo Intermédio do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH), no âmbi-

to das ações desenvolvidas no Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), nomea-

damente, o Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, nas Tipolo-

gias 6.61, 8.6.62 e 9.6.63. Neste eixo do POPH foram reunidos vários instrumentos políticos 

visando o apoio à inserção social e profissional através de respostas integradas e de base 

territorial no domínio da formação e emprego, visando alcançar um público alargado e de-

vidamente referenciado, no âmbito do qual também se situa a população imigrante. Com 

efeito, quer a integração socioprofissional desta população, quer a necessidade de lhe diri-

gir políticas específicas constituiu uma prioridade de intervenção definida no Eixo 6 e no 

qual se enquadra o PPT enquanto resposta com abrangência territorial extensível a todo o 

Portugal continental.  

Em termos tutelares, tratou-se de uma iniciativa conjunta entre a Presidência do Conselho 

de Ministros, o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e o Ministério da 

Educação e Ciência, sendo operacionalizado através das seguintes entidades: Direcção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com as respetivas Direções Regionais e 

Escolas da rede pública; IEFP, I.P. onde se incluem centros de gestão direta e de gestão 

participada ou centros protocolares.  

Assim, desde 2008 que o Programa PPT vem, continuadamente, desenvolvendo ações de 

formação que visam a criação de competências em Língua Portuguesa por parte de popula-

ções estrangeiras residentes em Portugal. Genericamente, trata-se de uma política pública 

																																																								
1	A	Tipologia	6.6	refere-se	à	Região	de	Convergência,	que	engloba	o	Norte,	Centro	e	Alentejo.	

	

2	A	Tipologia	8.6.6	diz	respeito	à	região	do	Algarve.	

	

3	A	Tipologia	9.6.6	compreende	a	região	de	Lisboa.	
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enquadrada no âmbito maior de políticas dirigidas à incorporação de populações estrangei-

ras e que, não apenas tem vindo a servir um universo crescente e variado de utentes co-

mo, no momento atual, parece manter-se em contraciclo com a tendência de retração ob-

servada nas dinâmicas migratórias em Portugal.  

Em conformidade com o Regulamento de sustentação4, o Programa PPT tem por missão o 

patrocínio e o desenvolvimento gratuito de ações de formação em Língua Portuguesa para 

imigrantes residentes em Portugal, com idade igual ou superior a 18 anos5 e que se encon-

trem em situação regular ou em vias de regularização. Requisitos estes que decorrem do 

enquadramento com a legislação em vigor relativa às políticas de integração de imigran-

tes6, aos regimes de atribuição e aquisição da nacionalidade portuguesa7 e de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional8.  

O desenvolvimento gratuito de ações de formação em Língua Portuguesa compreende atu-

almente – e desde 2010, na sequência do II Plano para a Integração dos Imigrantes (PII)9 

– dois níveis de certificação, devidamente ajustados ao Quadro Europeu Comum de Refe-

rência para as línguas (QECR): o nível A2 que consiste num curso de português básico ao 

nível do Utilizador Elementar e o B2 que corresponde a um nível de português para Utiliza-

dores Independentes e que visa proporcionar aos imigrantes um maior domínio sobre a 

língua do país de acolhimento e, consequentemente, uma participação cidadã mais ativa e 

engajada com a realidade que os envolve.  

Ambos os cursos compreendem uma carga horária total de 150 horas, de um intervalo 

recomendado entre as 150 e as 200 horas, e são ministrados de acordo com os respetivos 

Referenciais de Formação – O Utilizador Elementar no País de Acolhimento10 para o Nível 

A2 e o Utilizador Independente no País de Acolhimento11 para o Nível B2. No que diz res-

peito à exigência formal do conhecimento da Língua Portuguesa, a obtenção da Certifica-

ção de Formação de nível A2 é um dos requisitos para obtenção da autorização de residên-

																																																								
4	Despacho	nº18476/2008	de	10	de	Julho.	

	

5	O	limite	mínimo	dos	18	anos	é	aplicada	pelo	IEFP,	I.P.	uma	vez	que	as	escolas	da	rede	pública	aceitam	formandos	a	partir	dos	15	anos.	

	

6	Resolução	nº	63-A/2007	de	3	de	Maio.	

	

7	Decreto-Lei	nº237-A/2006	de	14	de	Dezembro.	

	

8	Lei	nº27/2007	de	4	de	Julho.	

	

9	O	Segundo	PII	está	suportado	na	Resolução	do	Conselho	de	Ministros	n.º74/2010	de	17	de	Setembro	e	veio	reforçar	muitas	das	medidas	assumidas	no	Plano	

anterior	(Resolução	do	Conselho	de	Ministros	n.º63-A/2007).	Assim	e	no	que	diz	respeito	à	promoção	da	aprendizagem	da	língua	no	país	de	acolhimento,	o	atual	

PII	não	só	deu	continuidade	ao	Programa	PPT,	como	também	o	alargou	aos	níveis	B1	e	B2.	

	

10	Mª	José	Grosso,	Ana	Tavares	e	Marina	Tavares,	O	Português	para	Falantes	de	Outras	Línguas:	o	Utilizador	elementar	no	país	de	acolhimento	(Lisboa:	Ministé-

rio	da	Educação,	DGIDC	2008).	

	

11	Mª	 José	 Grosso,	 Ana	 Tavares	 e	Marina	 Tavares,	 O	 Português	 para	 Falantes	 de	 Outras	 Línguas:	 o	 Utilizador	 independente	 no	 país	 de	 acolhimento	 (Lisboa:	

Agência	Nacional	para	a	Qualificação,	2009).	
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cia permanente, do estatuto de residente de longa duração e da aquisição de nacionalidade 

portuguesa12.  

O curso de Português Técnico é dirigido a imigrantes já com algum domínio sobre a língua 

portuguesa, nomeadamente os portadores do nível de certificação A2, com a necessidade 

de aprofundar conhecimentos e adquirir maior proficiência linguística com carácter especia-

lizado e orientado para determinadas áreas de atividade profissional. As áreas previamente 

identificadas enquanto segmentos privilegiados de emprego de mão-de-obra imigrante são 

as seguintes: Comércio; Hotelaria e Restauração; Cuidados de Beleza; Construção Civil e 

Engenharia Civil. A formação em Português Técnico no âmbito de cada uma destas áreas é 

igualmente feita de acordo com um Referencial específico, elaborado sob a égide do IEFP, 

I.P. que é a entidade responsável pela operacionalização destes cursos, através da rede de 

Centros de Formação Profissional. O tempo total de formação em qualquer das quatro 

áreas corresponde a 25 horas, no final das quais é possível obter uma certificação – Certi-

ficado de Português para Fins Específicos. 

O cofinanciamento dos cursos de PPT pelo Fundo Social Europeu (FSE) permite, caso com-

preendam um determinado número de horas diárias de formação (3 horas ou mais), o pa-

gamento de subsídio de alimentação e/ou transporte a formandas/os que reúnam as con-

dições de elegibilidade, acolhimento e bolsas de formação (se aplicável). Não obstante a 

crescente procura das ações de formação em língua portuguesa por parte da população 

imigrante – e cuja continuidade se prolonga desde o início do Programa PPT em 2008 até 

ao momento atual – os dados relativos a 2012 revelam uma diminuição no número total de 

ações aprovadas comparativamente a 2011, registando-se um decréscimo de 9 ações de 

nível A2 e 18 de nível B2. No total, em 2012 aprovaram-se menos 27 ações em Língua 

Portuguesa, sendo esta diminuição mais acentuada no caso do Português Técnico, onde se 

verifica uma quebra para menos de metade das ações, tal como se pode observar no Qua-

dro 1. 

QUADRO 1  
Ações de Formação Aprovadas no Âmbito do PPT (2011-2012) 

 Ações Língua Portuguesa Ações 
P. Técnico  Total Nível A2 Nível B2 

  Nº % Nº % Nº 
2011 380 278 73 102 27 20 

2012 353 269 76 84 24 8 

Total (2011/2012) 733 547 75 186 25 28 

Fonte: Fonte: ACM, I.P. 

Contudo, importa referir que esta diminuição no número total de ações de formação apro-

vadas no âmbito do PPT não tem uma correspondência direta com a variação no número 

total de ações de formação realizadas (Quadro 2), com o número total de formandas/os 

abrangidos/as ou com o total de certificações obtidas (Quadro 3).  

																																																								
12	Portaria	nº1262/2009	de	15	de	Outubro.	
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Com efeito, os dados do Quadro 2 revelam que nos dois anos em análise foram realizadas 

mais 186 ações para além das aprovadas, com uma clara preponderância do nível A2 

(mais 243 ações realizadas do que aprovadas) sobre o B2 (menos 74 ações realizadas re-

lativamente às aprovadas). É ainda de sublinhar o decréscimo na realização de ações de 

Português Técnico face às aprovadas. 

QUADRO 2   
Ações de Formação Realizadas no Âmbito do PPT (2011-2012) 

 Ações Língua Portuguesa Ações 
P. Técnico  Total Nível A2 Nível B2 

  Nº % Nº % Nº 
2011 456 412 90 29 6 15 

2012 463 378 82 83 18 2 

Total (2011/2012) 919 790 86 112 24 17 

Fonte: ACM, I.P 

 
Analisando apenas os dados relativos à execução do Programa observa-se que, em 2012, 

foram realizadas mais 7 ações do que em 2011, sendo de destacar o significativo aumento 

verificado nas ações de nível B2 (mais 54 ações em 2012) por um lado, e a redução do 

Português Técnico a duas ações apenas, por outro. A desproporção entre o total de ações 

aprovadas e realizadas explica-se, sobretudo, pelos desfasamentos temporais registados 

entre a candidatura ao Programa por parte das entidades formadoras e a sua aprovação 

por parte das entidades beneficiárias, o que pode influenciar o número de interessados e, 

consequentemente, a capacidade de realização das ações por parte das primeiras. A repar-

tição das ações, em alguns casos, por ano civil e, noutros casos, por ano letivo contribui 

também para um desencontro entre os números antecipados e os números finais. 

Relativamente aos formandas/os abrangidos/as ou certificados/as, os dados revelam que 

entre 2008 e 2012, o número total de formandas/os abrangidos/as pelo Programa PPT tri-

plicou e o número de formandas/os que obtiveram certificação quintuplicou (Quadro 3). 

Verifica-se ainda que as diferenças observadas entre homens e mulheres ao nível das cer-

tificações é consequência direta da proporcionalidade dos formandos abrangidos por géne-

ro, sendo de destacar a relativa preponderância das mulheres face aos homens entre os 

anos de 2008 e 2011 e a inversão desta situação em 2012. 

QUADRO 3  
Participantes no Programa PPT (2008-2012) 

Programa 
PPT 

2008 2009 2010 2011 2012 

Total H M Total H M Total H M Total H M Total H M 

Nº total de 
formandas/os 3385 1544 1841 6202 2861 3341 8282 3884 4398 8891 4334 4557 10982 6118 4864 

Nº de for-
mandas/os 
c/certificação 939 391 548 2347 1035 1312 2521 1091 1430 3973 1825 2148 5185 2891 2294 

Fonte: ACM, I.P. 
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O substancial aumento do número de formandas/os abrangidas/os pelo Programa PPT 

comparativamente ao número de ações de formação realizadas deve-se, essencialmente, 

ao aumento do número de formandas/os por ação. Este redimensionamento acontece co-

mo consequência da aplicação da Portaria nº 216-B/2012 de 18 de Julho, segundo a qual o 

número de formandas/os necessários à organização de uma ação não pode ser inferior a 

26 nem superior a 30. A constituição de grupos de formação com um número de forman-

das/os inferior ou superior aos limites redefinidos implica uma autorização por parte do 

respetivo órgão tutelar e sob proposta do serviço territorialmente competente, a título ex-

cecional e devidamente fundamentada em critérios de cobertura geográfica. De acordo 

com as entidades beneficiárias e entidades formadoras, esta é uma alteração que teve um 

impacto significativo sobre a organização e o planeamento das ações de PPT.  

O Programa PPT cobre todo o território nacional continental, encontrando-se seccionado 

em cinco grandes regiões – Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve. De acordo com os 

dados apresentados nos Quadros 4 e 5 e Figuras 1 e 2, a região de Lisboa (Tipologia 9.6.6. 

do POPH) detém uma posição de destaque, face às restantes, no que diz respeito ao nú-

mero de ações de formação em Língua Portuguesa aprovadas e realizadas para ambos os 

níveis, bem como nas ações de Português Técnico.  

A sobrerepresentação de Lisboa na distribuição regional das ações de PPT não pode ser 

separada da evidência histórica da maior concentração de população imigrante na área 

metropolitana de Lisboa.  

QUADRO 4  
Repartição das Ações de Formação Aprovadas e Realizadas 

 por Regiões, em 2011 
 Ações Aprovadas  Ações Realizadas 

Regiões Total Nível 
A2 

Nível 
B2 

P. Téc-
nico 

 Total Nível 
A2 

Nível 
B2 

P. Téc-
nico 

(2011) Nº % Nº Nº Nº  Nº % Nº Nº Nº 
Norte 68 18 43 25 1  118 26 99 19 0 

Centro 54 14 36 18 3  55 12 48 6 1 

Alentejo 35 9 26 9 2  9 2 9 0 0 

Lisboa  179 47 131 48 14  161 35 147 0 14 

Algarve 44 12 42 2 0  113 25 109 4 0 

Total  380 100 278 102 20  456 100 412 29 15 

Fonte: ACM, I.P. 

Comparando as ações aprovadas com as realizadas nas diferentes regiões, é de destacar a 

diferença negativa nas ações realizadas no Alentejo e a diferença bastante positiva verifi-

cada no Algarve. Estes números refletem a distribuição desigual das populações imigrantes 

pelo território nacional, em conjunto com uma série de contingências regionais que condi-

cionam o acesso destas populações às ações de formação em PPT. 
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QUADRO 5  
Repartição das Ações de Formação Aprovadas e Realizadas  

por Regiões, em 2012 
 Ações Aprovadas  Ações Realizadas 

Regiões Total Nível 
A2 

Nível 
B2 

P. Téc-
nico 

 Total Nível 
A2 

Nível 
B2 

P. Téc-
nico 

(2012) Nº % Nº Nº Nº  Nº % Nº Nº Nº 
Norte 53 15 40 13 1  95 21 71 24 0 

Centro 47 13 30 17 1  68 15 52 16 0 

Alentejo 26 7 23 3 0  21 5 20 1 0 

Lisboa  182 52 135 47 3  194 42 158 34 2 

Algarve 45 13 41 4 3  85 18 78 7 0 

Total  353 100 269 84 8  463 100 379 82 2 

Fonte: ACM, I.P. 
 

Numa análise comparativa mais detalhada entre os dois anos em avaliação é possível veri-

ficar que apenas duas regiões registam um aumento no número de ações de formação 

aprovadas em 2012 face a 2011, ainda que muito pouco significativa. Essas regiões são 

Lisboa e Algarve, com mais 3 e 1 ação respetivamente. Numa posição contrastante estão 

as restantes regiões, em que no Norte são aprovadas menos 15 ações, no Alentejo 9 e no 

Centro 7. 

FIGURA 1  
Distribuição das Ações de Formação PPT Aprovadas por Regiões  

(2011-2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: DINÂMIA’CET – IUL. 
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FIGURA 2  
Distribuição das Ações de Formação PPT Realizadas por Regiões  

(2011-2012) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET – IUL. 

 

Quanto às ações realizadas, importa desde logo destacar o expressivo aumento verificado 

no Alentejo em 2012 (com mais 12 ações), acompanhado da região Centro (mais 13 

ações) e região de Lisboa (mais 33 ações). Tanto a região do Algarve como a região Norte 

registam um decréscimo em 2012 face a 2011, que é de menos 28 e menos 23 ações res-

petivamente. A esta flutuação entre os dois anos em análise não será alheia a conjugação 

de fatores já referidos atrás e que vão desde os tempos de resposta às candidaturas por 

parte das entidades beneficiárias, aos tempos próprios de organização e atuação das enti-

dades formadoras, passando pela dimensão da procura e pela capacidade de oferta de 

ações PPT nas diferentes regiões do país. 
 

2.2 Objetivos 
 

Os objetivos deste exercício avaliativo intercalar estão organizados na sua dimensão quan-

titativa e definida pelo caderno de encargos a partir da análise das ‘realizações e dos resul-

tados das intervenções apoiadas’, traduzidos em indicadores que permitam aferir o ‘grau 

de execução do Programa e de aproximação aos objetivos operacionais previstos’. Relati-

vamente aos indicadores de realização, os mesmos apontam para o cumprimento das me-

tas de consolidação do PPT redefinidas no âmbito do II Plano para a Integração de Imi-

grantes, que fez aumentar o objetivo de 1200 formandas/os abrangidos/as por ano defini-

dos no POPH, para o número de 4500 formandas/os por ano, intencionados para o triénio 
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2010/2013. Resumindo, de acordo com os números oficiais, se concorrer para a avaliação 

do sucesso do Programa apenas o cumprimento de metas de realização - redimensionadas 

em 2010 pelo então ACIDI, I.P de acordo já com uma procura acima da antecipada pelo 

POPH para os dois anos anteriores - o PPT é detentor de um êxito invulgar no âmbito das 

políticas públicas orientadas para a população imigrante.  

Para além da dimensão quantitativa, é igualmente objetivo desta avaliação perceber o im-

pacto das ações de formação em Língua Portuguesa e de Português Técnico ao nível da 

integração da população imigrante abrangida, quer em termos profissionais, quer em ter-

mos sociais e familiares. 

Importa todavia, escrutinar a estrutura operacional do Programa ao nível dos diferentes 

níveis que o compõem. Esse escrutínio é o método necessário para captar o efeito de fato-

res internos e externos ao Programa no cumprimento dos seus objetivos e na identificação 

de efeitos inesperados das ações.  

A auscultação às entidades beneficiárias e formadoras previu identificar as dinâmicas de 

operacionalização do PPT no quadro de relação entre os dois tipos de entidades envolvidas, 

de modo a compreender o impacto destas no planeamento, organização e execução das 

ações. O inquérito por questionário procurou, por um lado caracterizar o universo da popu-

lação abrangida pelo PPT e, por outro lado, e mais importante, a relação desta população 

com o Programa num conjunto de dimensões críticas para a incorporação das populações 

imigrantes nos contextos de acolhimento: representações e experiência de integração; 

relação com o mercado de trabalho; usos e domínios da língua; e, por último, a relação 

com o contexto formal do PPT. 
 

3. Metodologias 

3.1 Referenciais Metodológicos 
	
O domínio da língua do contexto de acolhimento é uma condição indispensável à participa-

ção das populações imigrantes nas diferentes dimensões da vida pública. A possibilidade 

de exercício de uma cidadania plena, tanto para a população estrangeira como para a na-

cional, está dependente de relações pessoais e sociais, de relações e atividades profissio-

nais, do acesso às instituições, aos serviços, ao trabalho, à formação, ao lazer, à cultura, 

etc.13  

O reconhecimento da língua enquanto mecanismo de importância central na superação das 

desvantagens competitivas que as populações imigrantes enfrentam no mercado de traba-

lho concretizou-se na vertente de intervenção “empregabilidade e igualdade de oportuni-

																																																								
13	Rainer	 Baubock,	 Bernhard	 Perchinig	 e	Wiebke	 Sievers	 (eds.),	 Citizenship	 Policies	 in	 the	 New	 Europe	 (Amsterdam:	 IMISCOE/Amsterdam	University	 Press,	
2007).	

 



Estudo de Avaliação Intercalar do Programa PPT – Português para Todos	
DINÂMIA’CET-IUL – CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AMUDANÇA SÓCIO-ECONÓMICA E O TERRITÓRIO 

 

	17 

dades dos imigrantes”, do eixo prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Soci-

al – do Programa Operacional de Potencial Humano (POPH). Por esta via foram alocados 

recursos para a concepção de estruturas de criação de competências formais e de certifica-

ção ao nível do domínio da língua do contexto de acolhimento. O PPT, enquanto sucedâneo 

do Programa Portugal Acolhe, materializa esta política pública ativa de incorporação de 

populações imigrantes, cuja abrangência se estende a todo o território nacional continen-

tal, envolvendo uma ampla rede pública de entidades, equipamentos e pessoas.  

Não obstante a existência de uma relação positiva entre a aprendizagem da Língua Portu-

guesa e os percursos dos cidadãos imigrantes no mercado de trabalho nacional– a oferta 

de cursos de Português Técnico constitui um reflexo desse entendimento – ela não se es-

gota nessa dimensão específica. É antes, transversal ao conjunto de domínios que com-

põem o núcleo de direitos constituintes da prática da cidadania. De um modo geral, os en-

traves à fixação de populações imigrantes e ao acesso à cidadania contribuíram, em vários 

contextos de acolhimento, para produzir uma estrutura social organizada ao longo de li-

nhas de demarcação de grupos sociais específicos. O isolamento decorrente dessas estru-

turas só pode ser debelado por via de um trabalho ativo de desconstrução dos estereótipos 

e preconceitos prevalentes nessas mesmas sociedades14. O ensino da língua do contexto 

de acolhimento a populações estrangeiras – como ferramenta apontada à promoção de 

coesão social por via da equalização e da melhoria da qualidade da participação destas 

populações na sociedade civil – coadjuvará, por princípio, este desígnio.  

O processo de avaliação que conduzimos procurou ter em atenção um conjunto de resulta-

dos obtidos previamente em outros contextos analíticos e teve como princípio uma vigilân-

cia crítica permanente sobre as fundações políticas e sociais dos conceitos mais frequen-

temente utilizados nos estudos sobre realidades migratórias (e.g. integração, sociedade de 

acolhimento, comunidade(s) imigrante(s), etc.) e a importância da sua não transferência 

passiva para a análise dos dados e as conclusões consequentes. Como tal, todo o exercício 

avaliativo assentou num quadro teórico-epistemológico de base. Esse quadro parte de uma 

orientação teórica que entende o universo conceptual da pesquisa sobre migrações como 

um espaço de múltiplas tensões em torno das opções sobre as definições e os significados 

das variáveis que determinam as possibilidades da condição imigrante na atualidade. Os 

próprios referenciais integracionistas-assimilacionistas – que continuam a plenificar uma 

parte significativa dos discursos de diferentes atores públicos sobre imigração – fazem par-

te de um quadro normativo que a matriz intercultural pretende superar. Assim, ao nível 

científico, durante a investigação assumiu-se o encargo de trabalhar as realidades-objeto 

em função das relações observadas sem presumir a validade das categorias operativas ao 

nível do senso-comum. 

																																																								
14	Floya	Anthias	e	Cathie	Lloyd,	Rethinking	Anti-racisms.	From	theory	to	practice	(London:	Routledge,	2002).	
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Significa isto que, no âmbito deste estudo, a utilização do designativo ‘populações imigran-

tes’ surge como referência ao universo de estrangeiros residentes em território nacional, 

aludindo a um estatuto de cidadania sem referenciais nacionais, constatando a diversidade 

de modos de incorporação, atitudes e valores presentes no interior e acima das categorias 

comummente utilizadas e, simultaneamente, rejeitando descritivos homogeneizadores – 

e.g. ‘comunidades’. Neste sentido, e dado que se trata de uma avaliação a uma política 

pública de ensino da língua portuguesa a populações estrangeiras, pareceu evidente que, 

mais do que encontrar pontos de ancoragem interpretativa preordenados por uma matriz 

de nacionalidades, seria importante identificar as variáveis preponderantes no processo de 

aprendizagem da língua e, subsequentemente, do modo como essa aprendizagem se tra-

duziu em maior autonomia dos indivíduos nos diferentes espaços sociais que habitam.  

O projeto metodológico proposto é formado por vários instrumentos de recolha e organiza-

ção da informação com o objectivo de identificar os diferentes níveis que determinam o 

curso do Programa mas, também, de sistematização de resultados e de produção de reco-

mendações com vista à orientação futura do Programa PPT. 

 

3.2 Produção de Dados 
 

3.2.1	Análise	Documental	

O primeiro momento na execução do programa metodológico previsto para a realização  do 

projeto de avaliação correspondeu à identificação, organização e análise do quadro opera-

cional e legislativo de enquadramento do programa PPT e do universo teórico e administra-

tivo no qual este é pensado e executado. As principais reflexões, debates e orientações 

sistematizadas em torno da necessidade de criação de mecanismos de facilitação do acesso 

a instrumentos de aprendizagem da língua dos contextos de acolhimento, coevas da inau-

guração em Portugal da intervenção pública no domínio das políticas da língua, surgem no 

âmbito das atividades do Conselho da Europa (COE). Desde 1999 que o COE tem vindo a 

desenvolver um Guia Para o Desenvolvimento de Políticas de Ensino Linguístico na Europa 

no sentido de uma maior integração europeia das políticas e métodos de apoio ao ensino 

de línguas15. A análise dos documentos16 produzidos no âmbito da Unidade de Políticas 

Linguísticas (Language Policy Unit) do COE revelou um aumento da reflexão e da concerta-

ção europeia relativamente ao investimento público na promoção formal e operacional do 

ensino da língua dos contextos de recepção entre populações migrantes na viragem do 

século. Neste contexto, o desenvolvimento do Quadro Europeu Comum de Referência para 

																																																								
15	Em	2002	é	apresentada	uma	versão	piloto	do	Guide	for	the	Development	of	Language	Education	Policies	in	Europe	do	qual	são	publicadas,	nos	anos	seguin-
tes,	diferentes	revisões	–	até	2007,	ano	da	publicação	definitiva	(http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_niveau3_EN.asp#TopOfPage).	

	
16	Ver	índice	de	referências	bibliográficas	para	listagem	dos	documentos	considerados.	
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Línguas17 permitiu a criação e a estabilização de um conjunto de normas, referenciais e 

manuais no sector do ensino da língua que agilizaram a definição de políticas públicas de 

incorporação das populações migrantes. Sobretudo, a diversidade de trabalhos publicados 

no círculo de atividades promovidas pelo COE, tem contribuído para um maior entendimen-

to da relevância multidimensional da variável linguística enquanto factor preponderante 

das dinâmicas de incorporação e de sociabilização das populações imigrantes e para um 

reflexo deste entendimento na transferência de orientações europeias para os quadros le-

gislativos nacionais. 

Algumas pesquisas recentes, que se revelaram centrais para o desenho do plano de avalia-

ção e para a interpretação dos dados recolhidos e produzidos, têm partido de premissas 

semelhantes e têm produzido conclusões que apontam no sentido da reciprocidade de in-

fluências entre a aprendizagem de uma língua e um vasto conjunto de variáveis que se 

entendem como determinantes dos processos de incorporação das populações migrantes 

nos contextos de recepção. O estudo de DeKeyser (2013), por exemplo, embora centrado 

na análise da relação entre a variável idade e a aprendizagem de uma segunda língua en-

contra como factores determinantes desse processo outras variáveis associadas ao contex-

tos de aprendizagem, nomeadamente características individuais, afectivas, identitárias, as 

relações sociais no contexto de acolhimento mas também as relações com indivíduos da 

mesma nacionalidade. Os trabalhos que conduziram às conclusões de Ramírez-Esparza et 

al. (2012) salientam as especificidades dos contextos de aprendizagem de uma segunda 

língua por imigrantes com baixos níveis de instrução. Por sua vez, o estudo de Dewaele 

(2005) considera a importância de uma abordagem metodológica triangular entre dados 

qualitativos, dados quantitativos e a perspectiva dos sujeitos da aprendizagem como fun-

damental para compreender o impacto do conhecimento da língua dos contextos de aco-

lhimento no percurso social das populações imigrantes. Estes trabalhos recomendam ainda 

um investimento intensivo na preparação dos formadores no sentido da sua dotação de 

competências para lidarem com as especificidades individuais de cada aprendente e tam-

bém na adequação continuada dos materiais formativos aos grupos de formandos. Os re-

sultados das investigações realizadas no âmbito da aprendizagem adulta de uma língua 

não-materna convergem no sentido de enfatizarem a importância de um contexto motiva-

cional dependente de um conjunto de variáveis estruturais que se assumiram como fun-

damentais para o desenho dos instrumentos de pesquisa, em particular porque estas vari-

áveis teriam igualmente de ser ‘identificadas’ na auscultação direta realizada aos beneficiá-

rios. 

Ao nível nacional, e como observado no capítulo anterior, a legislação de enquadramento 

produzida no âmbito das políticas de enquadramento aos movimentos migratórios com 

destino a Portugal, em particular a partir do final da década de 90, prepararam o caminho 

																																																								
17	http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp.	
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para a emergência de uma política concertada de ensino da língua a populações migrantes. 

A criação do programa Portugal Acolhe (2001-2008) tutelado pelo IEFP, I.P. coloca em prá-

tica os desígnios do COE no que concerne ao desenvolvimento, no espaço europeu, de um 

quadro comum de investimento em políticas públicas que, pela promoção do ensino da 

língua dos contextos de acolhimento, estimulassem a qualidade da incorporação sociopro-

fissional das populações migrantes. Os Planos de Integração dos Imigrantes, em 2007 e 

em 2010, reconhecem e consolidam a importância do reforço dos mecanismos formais de 

apoio ao ensino do Português, quer para os descendentes menores no ensino formal quer 

para os adultos no âmbito das políticas de acesso à cidadania e direitos políticos. Estes 

documentos permitiram compreender o sentido das orientações gerais dos diferentes go-

vernos, na última década e meia, nesta matéria e, consequentemente, da posição das dife-

rentes entidades, e respectivos planos hierárquicos, envolvidas nos programas oficiais de 

ensino do português a populações estrangeiras.  

No terreno operacional, o cumprimento do Programa PPT é resultado da participação global 

de um conjunto alargado de actores – desde as entidades beneficiárias e formadoras a 

universo de formandas/os, passando por uma série de profissionais e técnicos que, de uma 

forma mais indireta, também contribuem para a realização do PPT e para a superação de 

múltiplas questões que vão surgindo no seu decurso. 

Não obstante ter como objeto de avaliação os anos de 2011 e 2012, este estudo apresenta 

os resultados provenientes de uma auscultação ampla, que se pretendeu rigorosa e exaus-

tiva, às entidades e públicos envolvidos no PPT. Para tal partiu-se da caracterização da 

oferta e dos dispositivos nucleares do Programa PPT, com o intuito de avaliar a adequação 

dos mesmos face aos objetivos subjacentes à sua implementação operacional, bem como 

aos resultados produzidos e os respetivos impactos, com a finalidade conclusiva de conce-

ber recomendações relevantes para a prossecução do Programa. 

Desta forma, e em termos operativos, os resultados da avaliação compreendem a produ-

ção e a análise de dois tipos de dados:  

• Dados qualitativos provenientes das experiências, percepções e opiniões recolhidas 

no âmbito de uma auscultação direta de uma amostra aleatoriamente selecionada 

dos múltiplos atores intervenientes no programa. 

• Dados quantitativos provenientes quer das entidades beneficiárias e das entidades 

formadoras envolvidas na execução do programa – e relativos sobretudo a rácios de 

execução –, quer da análise dos inquéritos por questionário realizado junto das/os 

formandas/os; 

 

3.2.2	Análise	do	Sistema	de	Informação/Base	de	Dados	

Relativamente à componente quantitativa, a base de dados de trabalho corresponde a uma 

‘extração’ de informação relativa ao universo de inscritas/os no Programa PPT, para os 
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anos 2011 e 2012, do Sistema Integrado de Informação do Fundo Social Europeu (SIIFSE). 

Este sistema é central para qualquer tipo de mapeamento ou análise imediata que se quei-

ra realizar ao PPT. Nele se concentra o conjunto da informação resultante das inscrições e 

resultados das ações de formação em todo o país, com uma bateria de elementos de ca-

racterização individual dos/as formandas/os, distribuída por região e estabelecimento de 

formação. Esta base de dados criou a expectativa de um acesso direto a esses mesmos 

elementos e, consequentemente, de uma primeira fase de análise do Programa e dos/as 

formandas/os por via do cruzamento das diferentes variáveis aí presentes.  

Todavia, surgiram desde o início do projeto espaços de dúvida relativamente ao modo co-

mo se traduziria a informação contida na base em matéria de análise. Em primeiro lugar e 

de acordo com o previsto pelo caderno de encargos, para selecionar a amostra para aplica-

ção dos questionários a partir da base recebida delimitou-se o âmbito da análise às ações 

com início em 2011 e 2012. Em segundo lugar, era necessário encontrar os números defi-

nitivos de caracterização do Programa PPT relativos aos anos em análise, de modo a poder 

ter uma ideia dos índices gerais de avaliação. Se a questão da duplicação simples de en-

tradas - resultante de ações que se prolongam para lá dos anos civis em que têm início - 

era fácil de contornar, outras particularidades da base de dados não se revelaram tão 

compassivas com as necessidades da equipa de trabalho. Esta questão surge aqui esclare-

cida, mas é igualmente parte integrante das recomendações resultantes da avaliação.  

Em síntese, os motivos pelos quais a expectativa de compreensão da diversidade de perfis 

e trajetórias constituintes do Programa não é concretizável, de modo rigoroso e completo, 

através dos dados presentes no SIIFSE estão, sobretudo, relacionados com a falta de uni-

formidade no preenchimento dos campos. Esta ausência forçou a equipa a especular sobre 

a validade de alguns dados, em particular os referentes à região do Algarve - em que sur-

gem frequentemente formandas/os com a indicação de aproveitamento em módulos unitá-

rios que compõem o programa completo de certificação de Utilizador Elementar, em alguns 

casos, sem a totalidade dos seis módulos referenciados - e os referentes à região Norte, 

onde a indicação ‘em formação’ numa percentagem significativa dos casos, após limpeza 

da base, enviesa os resultados finais e, simultaneamente, confirma a inexistência de ope-

rações de atualização da mesma por parte das entidades responsáveis. Assim e para se 

poder calcular percentagens fidedignas, foram tratadas como redundantes as entradas re-

petidas nas seguintes circunstâncias: 

• Indicação de aproveitamento, reprovação, desistência ou ‘em formação’ em ações 

de tipologia, local e data de início coincidentes; 

• Em inscrições em ações de tipologia equivalente com datas adjacentes e desistência 

numa delas, supriu-se a desistência; 

• Em entradas relativas a módulos da mesma ação manteve-se apenas a entrada cor-

respondente ao nível mais avançado; 
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• Em entradas duplicadas mas com aprovação no nível A1 e reprovação no nível A2 

foi suprida a primeira. 

Por sua vez, foram mantidas as entradas duplicadas nas seguintes circunstâncias: 

• Indicação de aproveitamento, reprovação, desistência ou ‘em formação’ em ações 

de tipologia diferenciada e local e data de início descoincidentes; 

• Indicação de aproveitamento em ações de tipologia equivalente e local e data de 

início de ação descoincidente.  

	
A operação de tratamento da base de dados de acordo com os critérios acima elencados 

traduz-se num universo estatístico com algumas diferenças relativamente aos dados ofici-

ais. Esta discrepância, resultante da eliminação de entradas duplicadas, centrou-se sobre-

tudo no ano de 2011. Em 2012, com exceção de um número elevado de formandas/os com 

informação por atualizar, em particular na região Norte, não se registaram alterações 

significativas após a aplicação dos mesmos critérios para tratamento da base de informa-

ção correspondente a 2011. O Quadro 5 permite visualizar o resultado do tratamento e 

confirmar as percentagens apuradas. 

QUADRO 6 
Situação dos/as Formandas/os 

Formandas/os 2011 2012 Total 

Nº(H) % Nº(M) % Nº % Nº(H) % Nº(M) % Nº % Nº % 

Aprovadas/os 1410 34,2 1351 32,7 2761 66,9 2361 25,9 3332 36,5 5693 62,4 8454 63,8 

Em formação 114 2,8 107 2,6 221 5,4 727 8,0 705 7,7 1432 15,7 1653 12,5 

Reprovadas/os 127 3,1 141 3,4 268 6,5 283 3,1 378 4,1 661 7,2 929 7 

Desistentes 439 10,6 439 10,6 878 21,3 597 6,5 744 8,2 1341 14,7 2219 16,7 

Total 2090 50,7 2038 49,3 4128 100 3968 43,5 5159 56,5 9127 100 13255 100 

Fonte: DINÂMIA’CET - IUL. 
 

Para além da atualização da informação definitiva relativa à certificação ou desistência 

do/a formando/a, seria importante elaborar um documento com regras padronizadas de 

preenchimento dos dados relativos ao PPT para servir as entidades formadoras, de manei-

ra a simplificar eventuais operações de análise dos dados e o cruzamento das respetivas 

variáveis. 

 

3.2.3	Inquérito	por	Questionário	a	Formandas/os	

Quanto ao inquérito por questionário aplicado a formandas/os de PPT que frequentaram os 

anos de 2011 e 2012, cumpriram-se os critérios amostrais desenhados pelo caderno de 

encargos, respeitando a distribuição percentual indicada para cada uma das cinco regiões. 

No total dos dois anos em avaliação previa-se a concretização mínima de 525 inquéritos 

realizados junto do universo de formandas/os abrangidos/as pelo Programa e de acordo 

com a distribuição representada na Figura 2. 
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FIGURA 3 
Repartição Regional da Amostra de Formandas/os a Inquirir 

(2011-2012) 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
No entanto, foram realizados mais 14 questionários junto do universo de formandas/os, 

perfazendo um total de 539 inquiridos. Esta adição deveu-se ao objetivo de estabilizar a 

amostra num patamar acima do estipulado, de forma a permitir contornar eventuais pro-

blemas que pudessem ocorrer durante a fase de validação de questionários. 

A estratégia de aplicação dos questionários foi dividida em dois procedimentos nucleares, 

com o objetivo de agilizar a componente do processo de avaliação mais exigente em maté-

ria de planificação e recursos: um de aplicação presencial e em articulação com as entida-

des formadoras; um outro de aplicação por telefone e a partir dos contactos da lista de 

formandas/os do SIIFSE. Para este efeito e tal como descrito atrás, procedeu-se a uma 

atualização permanente desta base de dados – eliminando os casos reprovados, desisten-

tes, duplicados e com contactos inativos – no sentido de a adequar às necessidades e re-

quisitos da tarefa a desenvolver. Foi igualmente confirmado no contacto telefónico o crité-

rio temporal de elegibilidade definido para aplicação de questionários – neste caso, ações 

com data de início situada entre 02/01/2011 e 31/12/2012. 

Ainda relativamente aos procedimentos metodológicos respeitantes ao inquérito por ques-

tionário, o mesmo foi sujeito a um pré-teste numa fase inicial e que incidiu sobre 10 ques-

tionários selecionados a partir da base de dados do SIIFSE. Este pré-teste permitiu aferir a 

pertinência e a redação das questões incluídas no questionário e iniciar a construção da 

matriz de análise em SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
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3.2.4	Entrevistas	Semiestruturadas	às	Entidades	Beneficiárias	e	Formadoras	

Quanto aos dados qualitativos, as subjetividades e nuances discursivas impuseram exigên-

cias reflexivas redobradas, quer nas tarefas de organização e de tratamento, quer nas eta-

pas de análise e de interpretação. De acordo com os parâmetros de avaliação identificados 

no caderno de encargos, foram auscultadas através de entrevistas semiestruturadas as 

duas entidades beneficiárias envolvidas no Programa PPT: o IEFP, I.P. através dos Serviços 

Centrais e Delegações Regionais; a DGEstE, através dos Serviços Centrais e Direções de 

Serviços Regionais. Em cada uma das entidades beneficiárias recolheu-se o testemunho 

das/os técnicos/as mais diretamente envolvidos nos procedimentos do Programa PPT. O 

contacto direto com as entidades beneficiárias do Programa permitiu identificar as subtile-

zas operacionais e executivas que determinam o seu curso, bem como o seu impacto junto 

dos públicos-alvo. Paralelamente, foram auscultadas também com recurso a entrevistas 

semiestruturadas as 42 entidades formadoras que integraram uma amostra aleatória com-

preendendo as cinco regiões do território nacional continental. Tal amostra foi constituída 

por 27 Escolas da rede pública, 12 Centros de Formação da rede do IEFP e 3 Centros de 

Formação protocolar, tal como ilustrado na Figura 3 e apresentado no Quadro 6. Em ter-

mos de estrutura geral, as entrevistas foram organizadas em dois blocos principais: um 

primeiro composto por questões que procuravam captar o conhecimento dos entrevistados 

relativo ao enquadramento institucional das entidades e aos respectivos circuitos internos 

de gestão e operacionalização do PPT; e um segundo bloco organizado em torno de ques-

tões relativas aos contextos particulares de funcionamento do PPT, aos resultados percep-

cionados, bem como à relação e às expectativas dos entrevistados face ao PPT. 

FIGURA 4 
Repartição Regional da Amostra de Entidades Formadoras 

 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
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Algumas vicissitudes do terreno impuseram a necessidade de alterações pontuais a uma 

amostra inicialmente selecionada e que, entretanto, se estabilizou de acordo com o quadro 

a seguir apresentado, sem qualquer prejuízo para as questões que se pretendiam aferir. 

 
QUADRO 7  

Amostra de Entidades Formadoras Entrevistadas  
(Escolas e Centros de Formação) 

Escolas Norte Centro Alentejo Lisboa Algarve 
1 Escola Sec. da Trofa Agrup. Escolas D. João 

II, Caldas da Rainha 
Escola Sec. S. 
Lourenço, 
Portalegre 

EB Nuno Gonçalves Escola Sec. Silves 

2 Agrup. Escolas de Vila 
Verde, Braga 

Agrupamento de Escolas 
de Marrazes 

 Escola Sec. Eça de 
Queiroz 

Escola Sec. Júlio 
Dantas, Lagos 

3 Agrup. de Escolas Luciano 
Cordeiro, Mirandela 

EB 2/3 Rainha Santa 
Isabel, Carreira, Leiria 

 Agrup. Escolas Mar-
quesa de Alorna 

Escola Básica nº1 
Ferreiras 

4 Escola Sec. de Monserrate, 
Viana do Castelo 

Escola Secundária de 
Estarreja 

 Escola Sec. do Monte 
da Caparica 

Escola C+S do Algoz 

5 Agrup. Escolas Rio Tinto 
(EB2/3 n.º 2) 

Escola Secundária de 
Pombal 

 Escola Sec. de Santa 
Maria 

Escola Sec. Manuel 
teixeira Gomes, Porti-
mão 

6    Escola Sec. de Saca-
vém 

Escola Secundária de 
Loulé 

7    Escola Sec. de Cascais  
8    Escola Sec. de S. João 

da Talha 
 

9    Escola Sec. José Afon-
so, Loures 

 

10    Agrup.Escolas da 
Quinta do Conde (EBI) 

 

IEFP, 
I.P. 

Norte Centro Alentejo Lisboa Algarve 

1 MODATEX - Porto IEFP - CEFP de Santa-
rém 

IEFP – CEFP 
de Santarém 

MODATEX – Lisboa IEFP- CEFP de Faro 

2 IEFP - CEFP do Porto IEFP - CEFP de Águeda IEFP - CEFP 
de Beja 

INOVINTER   

3 IEFP - CEFP de Viana do 
Castelo 

IEFP - CEFP de Aveiro  IEFP - CEFP do Seixal  

4  IEFP – CEFP de Castelo 
Branco 

 IEFP - CEFP de Setú-
bal 

 

5  IEFP - CEFP de Coim-
bra 

   

 

 

As entrevistas foram sujeitas a um processo de análise de conteúdos no qual se procurou 

situar os atores inquiridos face a um conjunto de dimensões temáticas que variavam em 

função do tipo de entidade e das funções do inquirido. O objetivo desta análise foi encon-

trar regularidades e padrões nos discursos dos principais intervenientes na operacionaliza-

ção do PPT sobre essas mesmas dimensões.  

Importa ainda ressalvar a disponibilidade apresentada por todas as entidades que foram 

auscultadas para efeitos deste estudo – desde as beneficiárias às formadoras. Uma reali-

dade que pareceu não decorrer apenas das normas procedimentais dos serviços contacta-

dos mas, também do entendimento do PPT - frequente nos testemunhos recolhidos junto 

dos técnicos envolvidos - enquanto política pública de qualificação de segmentos da popu-

lação adulta ativa, com expectativas legítimas de complexificação da sua participação na 
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sociedade portuguesa. 

 

3.2.5	Entrevistas	a	Stakeholders	

No âmbito da auscultação aos stakeholders foi realizado um processo de contacto com en-

tidades associativas com experiência de desenvolvimento de ações junto de populações 

imigrantes. As associações ouvidas podem dividir-se em dois grupos: um primeiro grupo 

que - no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante (PAAI) - realizou ações 

de educação não formal em Português como língua estrangeira; um segundo grupo de as-

sociações com trabalho formativo realizado mas sem o compromisso da certificação de 

proficiência linguística. Entretanto, a irregularidade do padrão formativo verificado junto 

deste segundo grupo de associações - muitas delas mais apostadas em contribuir para 

processos informais de alfabetização de adultos – não justificou uma análise mais detalha-

da sobre as mesmas no âmbito deste estudo. 

 

3.2.6	Estudos	de	Caso	

A realização de quatro estudos de caso (apresentados detalhadamente em anexo) permitiu 

obter informação aprofundada relativamente a intervenientes e resultados particulares, de 

modo a compreender e interpretar os processos gerais em análise. Esta metodologia de 

natureza intensiva-qualitativa visa valorizar a compreensão e a explicação das dinâmicas 

multidimensionais que se inscrevem no espaço a observar, mas sem qualquer objetivo em 

termos de representatividade do universo de implementação do Programa. 

Atendendo à elevada proporção de formandas/os e ações do Programa PPT na área metro-

politana de Lisboa, tornou-se pertinente que a escolha dos casos a estudar se centrasse 

também nesta área geográfica. Consequentemente, a seleção dos casos foi feita a partir de 

um cruzamento de critérios que permitisse abranger realidades distintas, quer ao nível dos 

atores sociais envolvidos, quer dos modos de intervenção, nomeadamente, o recurso a 

alguma inovação e criatividade no âmbito das ações PPT e, a diferenciação relativa ao nú-

mero de ações desenvolvidas e tipo de entidade formadora. Daqui resultou a seleção das 

seguintes entidades: 

• Escola Secundária Eça de Queiroz – Agrupamento de Escolas Eça de Queiroz; 

• Escola Básica 2,3 Nuno Gonçalves – Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves; 

• Escola Básica do 2º e 3º ciclos das Olaias – Agrupamento de Escolas das Olaias; 

• Centro de Emprego e Formação Profissional de Setúbal. 

 

3.2.7	Análise	SWOT	

As diferentes etapas e momentos concorreram para uma análise SWOT – Strengths (For-

ças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). O 

objetivo da SWOT é a identificação sintética e organizada de elementos-chave do contexto 
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interno (Forças e Fraquezas) e externo (Oportunidades e Ameaças) em que uma determi-

nada instituição atua. Neste caso, estabeleceu-se o Programa PPT enquanto entidade à 

qual se aplicaram os princípios de análise previstos por esta ferramenta de diagnóstico. A 

análise SWOT deve ser construída e interpretada de forma integrada, de modo a que as 

prioridades e opções estratégicas identificadas resultem da leitura combinada das compo-

nentes interna e externa, contribuindo assim para um aperfeiçoamento de desempenho18. 

	
QUADRO 8    

Análise SWOT 

A
ná

lis
e 

 
In

te
rn

a S 

(Forças) 

W 

(Fraquezas) 

A
ná

lis
e 

 
Ex

te
rn

a O 

(Oportunidades) 

T 

(Ameaças) 

 

 

Assim, a leitura do instrumento diagnóstico deve identificar as vantagens enquanto ele-

mentos do Programa que devem ser potenciados, considerando também os riscos envolvi-

dos. As forças devem ser mobilizadas para alcançar as oportunidades e reduzir a vulnera-

bilidade das ameaças e, num plano defensivo, devem ser tomadas medidas para controlar 

e eliminar as fraquezas identificadas. É neste contexto que a análise SWOT aplicada ao 

universo do PPT pode ser um instrumento singular de explicitação dos fatores críticos de 

sucesso, indispensáveis no desenho das linhas de orientação futuras e da operacionaliza-

ção estratégica dos objetivos do PPT. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
18	Robert	S.	Kaplan	e	David	P.	Norton,	The	Execution	Premium:	Linking	Strategy	to	Operations	for	Competitive	Advantage	(Harvard	Business	Press,	2008),	pp.	
50-51.	
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4. Resultados da Avaliação e Análise 

de Dados 

A avaliação ao Programa PPT apresentada neste relatório é consequência de um conjunto 

de etapas de recolha, produção, tratamento e análise de dados de natureza e com propósi-

tos distintos. A existência de diferentes instituições beneficiárias e das respectivas comple-

xidades orgânicas, juntamente com a existência de vários atores com responsabilidades 

executivas e operacionais ao longo da estrutura do PPT representou uma dificuldade acres-

centada no momento de identificar relações de causalidade entre orientações administrati-

vas e tendências  verificadas no terreno. Assim, optamos por apresentar em primeiro lugar 

o enquadramento institucional relativo às diferentes entidades envolvidas no programa, de 

modo a contextualizar o espaço formal do contexto formativo. Este esboço foi conseguido 

através  da análise aos discursos e às posições da entidades beneficiárias e das entidades 

formadoras relativamente ao PPT e relativamente ao universo de formandas/os. 

Após este enquadramento a permitir uma transição informada para a leitura dos resultados 

da aplicação do inquérito a uma amostra do universo de destinatárias/os do Programa. As 

questões de avaliação definidas pelo caderno de encargos surgem após a caracterização da 

amostra da população formanda. Por imperativo metodológico e de transparência instituci-

onal a DGEstE, e respetivas Direções Regionais, e o IEFP, I.P., e correspondentes Delega-

ções Regionais, surgem analiticamente desagregadas. O mesmo critério foi aplicado, quan-

do necessário, aos contextos formativos – Escolas da rede pública e Centros de Formação. 

 

 
4.1 Entidades Beneficiárias 

 

4.1.1	DGEstE	

	
Em termos de enquadramento interno da DGEstE e respectivos circuitos de gestão e ope-

racionalização relativos ao PPT, apurou-se que nos anos de 2011 e 2012 era da competên-

cia das Direções Regionais de Educação (DRE) a apresentação das candidaturas ao PPT 

junto do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) e, depois de aprovadas, a obten-

ção da autorização junto do Ministério da Educação e Ciência (MEC). Para tal, no início de 

cada ano civil, as escolas organizavam os processos de candidatura de modo a preverem o 

número de ações a concretizar no ano letivo seguinte e a calcularem os orçamentos conse-

quentes. As DRE, enquanto mediadoras da relação entre as escolas e a tutela, detinham 

autonomia na coordenação dos processos relativos ao PPT em cada região do território 

nacional continental. A extinção das DRE, em Dezembro de 2012, e a sua conversão em 
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Direções de Serviços Regionais, sob a tutela da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Esco-

lares (DGEstE), reduziu a sua autonomia no processo de discussão com os estabelecimen-

tos escolares. A verificação de todas as candidaturas e submissão das mesmas à análise e 

aprovação do ACM, I.P. – enquanto organismo intermédio do POPH e gestor do Programa –

, juntamente com o envio dos respetivos pedidos de autorização para a abertura das mes-

mas ao MEC, passou agora a pertencer ao conjunto de responsabilidades da DGEstE. 

De acordo com a auscultação à DGEstE, o PPT é um programa importante em diferentes 

dimensões da vida das instituições escolares. Quer em termos das ofertas complementares 

de formação oferecidas na sua área de influência e no alargamento, permitido pelo pro-

grama, da relação entre a escola e a população residente nessa mesma área; quer em 

termos da dilatação do número de horários disponíveis para o corpo docente. Desta forma, 

as escolas têm vindo a apostar no PPT de uma forma consistente e continuada, não obs-

tante as dificuldades mais recentes e que, por um lado, são atribuídas à nova estrutura 

orgânica do MEC e, por outro, a problemas decorrentes do modelo de financiamento. 

Dado que o Programa PPT é cofinanciado pelo POPH (contribuição comunitária) e pelo Es-

tado Português (contribuição pública nacional) de acordo com o regulamento específico 

afeto à tipologia de intervenção nº 6.6, o financiamento obedece à repartição definida para 

os Eixos nº 6 (regiões do Norte, Centro e Alentejo), nº 8 (região do Algarve) e nº 9 (região 

de Lisboa). Admite-se, assim, que a repartição financeira afeta a cada região também po-

derá ter influência no número de ações autorizadas em cada escola, bem como no maior 

ou menor atraso no arranque das mesmas. 

No que diz respeito à estrutura do MEC e de acordo com as Direções de Serviços Regio-

nais, a cadeia burocrática e tutelar tornou-se ainda mais extensa, o que provoca acréscimo 

de trabalho e duplicação de procedimentos, incumprimento de prazos, indefinições quanto 

aos momentos do arranque das ações, problemas com os horários de formadores/as, de-

sistências de formandas/os pré-inscritos e interessados em frequentar o PPT. Em alguns 

casos, quando a ação obteve autorização para avançar, os/as formadores/as tinham os 

horários completo e as/os formandas/os disponíveis não cumpriam o limite mínimo exigido 

na legislação de enquadramento. Ainda que a contratação de formadoras/es seja permitido 

às escolas, a angariação de profissionais qualificados para horários limitados é improvável. 

Perante as sucessivas queixas das escolas, as Direções de Serviços Regionais admitem 

incapacidade para alterar a circunstância destes processos. 

Todos estes factos, agravados pela atual crise económica do país, têm levado a que várias 

escolas fiquem impedidas de avançar com as ações previstas ou que desistam de oferecer 

a formação PPT. As dificuldades traduzidas em obstáculos burocráticos estão a retirar a 

muitas escolas os estímulos para a manutenção do PPT, nomeadamente na região Centro, 

onde se tem vindo a registar uma diminuição da oferta de PPT em algumas escolas, apesar 

de continuar a haver candidatos interessados no Programa. O número mínimo de 26 for-

mandas/os por turma, a maior dispersão territorial das populações imigrantes nas regiões 
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de interior (Norte, Centro e Alentejo) e as dificuldades acrescidas de mobilidade das mes-

mas devido à ausência de transportes públicos (ou custo elevado da oferta existente) cons-

tituem dificuldades acrescidas à continuidade do PPT nestas regiões e agravam a desigual-

dade territorial no acesso a esta política pública de integração de populações imigrantes. 

 

4.1.2	IEFP,	I.P.	

 
Relativamente ao enquadramento interno do IEFP, I.P. são as Delegações Regionais que 

distribuem as ações de formação do PPT pelos respetivos Centros de Formação, de acordo 

com as capacidades de realização de cada um e em função das metas anuais previamente 

definidas pelos Serviços Centrais. Os serviços de formação funcionam também em articula-

ção com os serviços de emprego, o que facilita a organização e a programação das ações 

de PPT, na medida em que uma boa parte dos formandas/os é indicada pelos centros de 

emprego.  

Contudo, verifica-se que o PPT tem uma fraca expressividade comparativamente à oferta 

formativa disponibilizada pelo IEFP, I.P.. Os Centros de Formação são responsáveis pela 

contratação dos formadores, pela organização das ações e pelo acompanhamento dos/as 

formandas/os, incluindo o pagamento de subsídios previstos (transporte, alimentação, aco-

lhimento e bolsas de formação). Em articulação com as Delegações Regionais, os Centros 

de Formação também dispõem de alguma autonomia para organizar ações além das metas 

inicialmente previstas, caso se verifique disponibilidade do centro e procura para as mes-

mas. Dado que as ações não são organizadas em função dos anos letivos, existe maior 

capacidade de flexibilizar e intensificar os horários das ações, bem como de os adaptar às 

realidades afetas a cada centro de formação. Isto significa que as 150 horas envolvidas em 

cada ação podem ser organizadas pelos Centros de Formação com diferentes graus de in-

tensidade e adaptadas às necessidades e contingências dos/as formandas/os. Também há 

Centros de Formação que, através de protocolos com entidades locais, conseguem oferecer 

a formação PPT em locais mais próximos das populações-alvo. 

Qualquer candidatura tem de ter o respetivo financiamento assegurado. Compete às Dele-

gações Regionais validar as candidaturas e o financiamento de cada centro de formação. A 

ação só avança quando a delegação permite e, quando se verificam atrasos relativamente 

aos inícios previstos, os mesmos têm a ver, sobretudo, com a dificuldade de reunir o nú-

mero mínimo exigido de formandas/os por ação. Foi referido que o facto dos pedidos de 

exceção19 terem de ir à tutela – assim como as desistências que possibilitam o preenchi-

mento de vagas ainda na fase inicial da ação – coloca vários problemas aos centros devido 

à morosidade do processo burocrático. Os pedidos são respondidos com algum diferimento 

																																																								
19	Estes	pedidos	de	exceção	referem-se	à	permissão	para	abrir	ações	com	um	número	de	formandas/os	por	turma	inferior	a	26.	
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no tempo e, entretanto, o centro de formação ou a delegação regional tem de suportar 

inicialmente os custos da ação já iniciada. 

Verificou-se uma redução de 757 formandas/os abrangidos no PPT em 2012 face a 201120, 

tendo-se recuperado mais 408 formandas/os em 2013. As flutuações são variáveis de regi-

ão para região, tendendo-se para uma progressiva redução do número de ações nas regi-

ões de interior, quer por via da maior dispersão territorial das populações imigrantes, quer 

por via das dificuldades acrescidas de mobilidade e transportes, quer ainda pelas dificulda-

des dos Centros de Formação em conseguir estabilizar o número mínimo de interessados 

para avançar com a ação. Em regiões onde há maior dinamismo e mobilidade laboral de 

populações imigrantes verifica-se maior dificuldade em conseguir 26 formandas/os para 

abrir a ação, bem como mais desistências no decurso das mesmas. 

O facto do perfil dos/as formandas/os do IEFP, I.P. ser um pouco diferente dos das escolas 

da rede pública – maior proporção de desempregadas/os e pessoas com maior urgência 

em conseguir a certificação de nível A2 para efeitos de obtenção de autorização de resi-

dência permanente e nacionalidade – também contribui para que a oferta de formação em 

PPT do IEFP, I.P. esteja essencialmente concentrada no nível A2 e que decorra num regime 

mais intensivo. Quanto ao curso de Português Técnico, foram abrangidos 244 forman-

das/os em 2011, 30 em 2012 e nenhum/a em 2013. Além das áreas profissionais apresen-

tarem algum desfasamento face às transformações em curso no mercado de trabalho, o 

número mínimo de 26 formandas/os por turma e a ausência de apoios são justificações 

apresentadas para explicar a ausência de ações realizadas nesta oferta formativa. 

 

4.2 Resultados do Inquérito a Formandas/os 
 

Terminado o trabalho de campo relativo à aplicação do inquérito aos/às formandas/os dos 

cursos de formação PPT, obteve-se uma matriz final com 539 questionários.  

A introdução da informação na base de dados foi objeto de validação, tendo sido verificada 

a introdução de 10% dos 539 questionários, correspondendo esta percentagem a um nú-

mero de 40 questionários. Foram assinaladas e corrigidas todas as discrepâncias, tendo-se 

encontrado uma taxa de erro de introdução inferior a 0,5%, pelo que se considerou valida-

da a introdução dos questionários. Respeitando as indicações do caderno de encargos, a 

maioria dos questionários foi aplicada a residentes da região de Lisboa (202), seguindo-se 

as regiões Norte (120), Algarve (111), Centro (93) e Alentejo (13). 

 

 

 

 

																																																								
20	De	acordo	com	os	dados	fornecidos	pelo	IEFP,	I.P.	em	2011	foram	abrangidos	1770	formandas/os	e	em	2012	o	total	de	formandas/os	foi	de	1013,	aumentan-
do	em	2013	para	1421.	
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FIGURA 5  
Distribuição dos/as Formandas/os por Região (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

4.2.1	Caracterização	Sociodemográfica	

Começando pela sociografia da amostra, foram inquiridos/as 216 homens e 323 mulheres, 

correspondendo a uma proporção de 40,1% e 59,9%, respetivamente. O maior número de 

respondentes pertencentes ao sexo feminino é coerente com a evolução do universo de 

participantes no programa PPT até ao ano de 2011. 

 

FIGURA 6 
Distribuição dos/as Formandas/os por Sexo (%) 

  
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

	
A distribuição das idades revela que a média de idades dos/as inquiridos/as ronda os 35,8 

anos. Este dado aponta para os segmentos da população em idade ativa como os principais 

beneficiários do PPT, com metade destes nos intervalos entre os 31 e os 41 anos. 
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FIGURA 7 
Distribuição dos/as Formandas/os por Idade (N) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

Observam-se ainda diferenças significativas entre os perfis etários de homens e de mulhe-

res, sendo que estas estão, em média, mais concentradas em escalões jovens do que os 

primeiros21. 

O nível de instrução dos/das formandas/os é, na generalidade, elevado: mais de 85% des-

ta amostra tem habilitações ao nível secundário ou superior; 11% tem o 3º ciclo do Ensino 

Básico e as restantes situações são residuais. 

 

FIGURA 8 
Nível de Instrução (%) 

  
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 
  

																																																								
21 Mann-Whitney U = 29533,5; z = -3,023; p = 0,003. 
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Por outro lado, quando inquiridos sobre a frequência e conclusão da escolaridade obrigató-

ria em Portugal, apenas uma pequena percentagem concluiu em Portugal o nível de escola-

ridade mais elevado, cerca de 5,4%.		

FIGURA 9 
Nível de Instrução Completado em Portugal (%) 

	
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

Os níveis de escolaridade dos pais apresentam uma tendência semelhante à dos/as for-

mandas/os, ainda que os níveis superiores sejam ligeiramente menos frequentes, indician-

do que o capital escolar familiar parece ser um elemento importante na prossecução dos 

estudos. De facto, as habilitações dos formandos estão significativa e positivamente corre-

lacionadas, de forma linear, com as habilitações, tanto dos seus pais22, como das suas 

mães23, ou seja, formandas/os com níveis de instrução mais elevados terão pais e mães 

com níveis de instrução também elevados.  

 

FIGURA 10 
Nível de Instrução dos Pais (%) 

 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 
																																																								
22 rho(404) = 0,464; p < 0,001.  
 
23 rho(429) = 0,378; p < 0,001. 
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Relativamente à estrutura do agregado familiar, esta é composta, maioritariamente 

(78,6%), por 2 a 4 elementos, sendo que cerca de 59% têm filhos residentes em Portugal, 

sobretudo um ou dois. Observa-se ainda que, em cerca de um terço dos casos, existem 

outros familiares a residir em Portugal. 

 
FIGURA 11 – Dimensão do 

Agregado Familiar (%) 

 

FIGURA 12 – Número de Filhos 
Residentes em Portugal (%) 

 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

A maioria dos/as formandas/os (43%) é natural da Ucrânia, sendo que os restantes países 

apresentam uma expressão mais reduzida: a Moldávia com 11%, a Roménia com 9% e a 

Rússia com 7%. Com uma representação abaixo dos 2% encontram-se um conjunto de 44 

outros países que, na sua totalidade, se constituem como países de origem de cerca de 

22,4% dos/as formandas/os. 

FIGURA 13 
Naturalidade das/os Formandas/os (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 
Fazendo uma agregação por naturais de países da União Europeia (excetuando a Roménia) 

e outros países, percebe-se que os primeiros representam uma fração bastante pequena 

dos/as formandas/os entrevistados/as (com cerca de 10%). 
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FIGURA 14 
Naturalidade das/os Formandas/os – UE exceto Roménia/Outra 

(%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

	
Outro dado interessante aponta para, à data da aplicação do questionário, cerca de 23% 

dos/as formandas/os ter nacionalidade portuguesa, em exclusividade ou partilhada em 

regime de dupla nacionalidade. Por sua vez, é entre os naturais da Venezuela, da Moldá-

via, da Rússia e da Ucrânia que se encontram mais indivíduos com nacionalidade portu-

guesa ou com dupla nacionalidade, sendo uma delas a portuguesa. 

	

FIGURA 15 
Naturalidade das/os Formandas/os por Nacionalidade (%) 

	
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
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Os/as formandas/os do PPT estão, em média, há 8,9 anos em Portugal, apresentando no 

entanto uma dispersão relativa elevada (que ronda os 49%) indicando que a média funcio-

na como um indicador pouco representativo da distribuição. Ou seja, há uma grande hete-

rogeneidade do tempo de permanência em Portugal entre os/as respondentes. Percebe-se 

ainda que a diferença do tempo médio de permanência em Portugal é significativamente 

diferente entre homens e mulheres24, sendo mais elevado nos homens. 

Também se encontram diferenças relativamente ao tempo de permanência em Portugal 

entre as naturalidades mais representadas na amostra. Para o conjunto destas, a mediana 

é de 10 anos, ou seja, metade destes/as imigrantes estão em Portugal há mais de 10 anos 

e a outra metade há menos de 10 anos. São os/as naturais da Ucrânia aqueles que mais 

se destacam: metade destes/as inquiridos/as está em Portugal há mais de 12 anos.  

 

FIGURA 16 
Tempo de Permanência em Portugal por Naturalidade  

  
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

	
Revelaram-se como principais motivos para a decisão de emigrar os económicos ou ligados 

ao emprego (49%) ainda que a reunião familiar (16%), acompanhar familiares (10%) e a 

sensação de insegurança e de dificuldades no país de origem (8%) tenham também um 

peso importante.  

 

 

 

 

 

																																																								
24 Mann-Whitney U = 22357,5; z = -6,909; p < 0,001. 
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FIGURA 17 
Principal Motivo para a Decisão de Emigrar (%) 

 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
 

Daí que seja compreensível o facto de uma grande proporção dos/as inquiridos/as (41%) 

afirmar não ter sido o/a responsável pela decisão de emigrar para Portugal. Aliás, existe 

uma associação significativa entre as duas questões,25 onde também se observa uma mai-

or probabilidade de terem sido razões económicas ou de emprego26 as maiores responsá-

veis pela decisão. A estas junta-se ainda o desejo de aventura ou de conhecer o mundo27 

como motivos para emigrar. Por outro lado, observa-se uma maior probabilidade dos que 

não foram responsáveis pela decisão terem emigrado por motivos de reunião familiar28 ou 

de acompanhamento de familiares29. 

A escolha de Portugal como destino migratório prende-se, em grande medida, com a per-

ceção de que neste país existem melhores perspetivas de vida, seja relativamente ao tra-

balho, à estabilidade financeira ou à segurança. Este é, aliás, o motivo mais referido nos 

três listados. Mas o facto de já ter família em Portugal também contribui bastante para a 

escolha. As questões culturais e de ambiente são também vistas como uma dimensão im-

portante, mas sem grande expressão enquanto motivação principal. 

 

 
 

  

																																																								
25 𝜒(!)!  = 141,172; p < 0,001. 
 
26 resíduo estandardizado ajustado = 7,1. 
 
27 rsa = 2,3. 
 
28 rsa = 9,0. 
 
29 rsa = 6,0. 
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FIGURA 18 
Principais Motivos para a Escolha de Portugal como Destino (%) 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Para terminar a caracterização sociodemográfica é ainda importante referir que a maior 

parte dos/as formandas/os se encontra em situação regularizada, tanto no momento de 

realização da formação como no momento atual. As situações de irregularidade são justifi-

cadas, na grande maioria das vezes, como situações em que se aguarda pelo desenvolvi-

mento de processos de renovação das autorizações de residência. Contudo, as situações 

de irregularidade são residuais: 29 casos durante a frequência do curso e 22 atualmente. 

 

FIGURA 19 
 Presença Regularizada no Início 

da Frequência do Curso (%) 

 

FIGURA 20 
Presença Regularizada no Momen-

to Atual (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

	
4.2.2	Integração	–	Representações	e	experiência	relativa	

No que diz respeito à perceção dos/as formandas/os quanto à dificuldade que sentiram na 

chegada a Portugal relativamente a diversos aspetos (numa escala de 0 a 10, onde 0 cor-

responde a nenhuma dificuldade e 10 a muita dificuldade), percebe-se que os maiores 

problemas se relacionam, em média, com questões mais formais onde o domínio da língua 

da sociedade de acolhimento assume alguma centralidade. Além da língua, são as dimen-

sões de natureza institucional como a legalização, o acesso à nacionalidade, o reagrupa-
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mento familiar e a obtenção de emprego e de equivalência a diplomas que surgem mais 

assinaladas. Dimensões de carácter mais relacional (como a relação com os colegas de 

trabalho, os patrões ou os serviços ou ainda a perceção relativamente a situações ou expe-

riências de racismo ou discriminação) parecem não representar de forma expressiva um 

obstáculo importante para a população tratada30.  

 

FIGURA 21 
Dificuldade (Média) Sentida na Chegada a Portugal 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

 

 

 

Ainda no que concerne às representações e experiências da população inquirida, são várias 

as dimensões destacadas como importantes para o processo de integração nos contextos 

de acolhimento. Nos dados analisados percebe-se que é atribuída importância elevada a 

todos os itens mencionados (com médias entre os 7,2 e os 9,2 pontos, numa escala de 0 a 

10, onde 0 corresponde a nenhuma importância e 10 a muita importância). No entanto, 

são dimensões que se poderiam designar de bem-estar básicas - como a língua, a regulari-

zação, o emprego, a saúde e a habitação - que congregam os valores médios mais eleva-

dos. Ainda de destacar o facto de, mesmo que tida como importante, a questão da obten-

ção da nacionalidade ser a menos relevante deste conjunto. 

 

 
 
 
 

																																																								
30 Como sugerem, aliás, os resultados do mais recente diagnóstico sobre a condição imigrante em Portugal. Jorge Malheiros e Alina Esteves (coord.), Diagnóstico da 
Situação da População Imigrante em Portugal: Desafios e Potencialidades (Lisboa: Acidi, 2013). 
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FIGURA 22 

Importância Média Atribuída a Fatores de Integração 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

De forma a perceber como se estruturam as redes de sociabilidade desta população serão 

ainda analisados aspetos como as atividades extralaborais e de tempos livres, os contextos 

familiares ou os relacionamentos próximos. O aprofundamento desta análise permitirá 

compreender em que medida a questão linguística é um fator correlacionável com diferen-

tes tipos de sociabilidades e, consequentemente, inibidor ou promotor de diferentes agen-

cialidades. As atividades de tempos livres mais mencionadas são os passeios, o convívio 

com amigos e a leitura de jornais, revistas ou livros em português; a participação em as-

sociações e a prática de desportos coletivos são as atividades menos referidas. 

 

FIGURA 23 
Atividades de Tempos Livres (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
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No que diz respeito a outro tipo de atividades de ocupação de tempos livres, observa-se 

que muitos dos/as inquiridos/as participam, em Portugal, em associações de imigrantes 

e/ou associações desportivas. Já no país de origem sobressai sobretudo a participação em 

associações desportivas. No entanto e de um modo global, observam-se níveis de partici-

pação associativa baixos, tanto em Portugal como no país de origem. 

 

FIGURA 24 
Atividades Associativas (%) 

  
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

No que diz respeito aos relacionamentos interpessoais mais próximos, percebe-se que nos 

contextos do bairro e do trabalho, os/as inquiridos/as se relacionam sobretudo com portu-

gueses. Já no que diz respeito ao lazer, é visível um equilíbrio no relacionamento com por-

tugueses e com imigrantes da mesma nacionalidade. Quanto ao contexto da formação PPT, 

como seria expectável dada a composição diversificada das turmas, a maior parte diz ter-

se relacionado sobretudo com imigrantes de outras nacionalidades. 

 

FIGURA 25 
Relacionamento Próximo (%) 

	
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL	

	
	 	

0" 2" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16"

Associação"polí3ca/par3dária"

Junta"de"freguesia"

Jornal/revista"

Sindicato"

Associação"despor3va"

Associação"de"trabalhadores"

Associação"de"imigrantes"

Associação"de"condomínio"

Associação"de"bairro"

Portugal"

País"de"origem"

0" 20" 40" 60" 80" 100"

Trabalho"

Bairro"

Curso"

Lazer"

Imigrantes"da"mesma"nacionalidade" Imigrantes"de"outras"nacionalidades"

Portugueses" Vários"



Estudo de Avaliação Intercalar do Programa PPT – Português para Todos	
DINÂMIA’CET-IUL – CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AMUDANÇA SÓCIO-ECONÓMICA E O TERRITÓRIO 

 

	43 

4.2.3	Trajetória	profissional	

No que respeita à situação face ao emprego, atualmente, uma parcela importante dos/as 

inquiridos/as (35,4%) encontra-se em situação de desemprego, ainda que mais de metade 

(56%) esteja empregada. 

 

FIGURA 26 
Situação Profissional Atual (%) 

 

FIGURA 27 
Primeiro Emprego em Portugal 

(%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL	

 
 

De entre os/as empregados/as ou trabalhadores/as-estudantes é ainda de notar alguma 

mobilidade laboral tendo em conta que 65% tem, neste momento, um emprego diferente 

do primeiro que teve quando chegou a Portugal. 

Ainda entre os/as empregados/as e trabalhadores/as-estudantes, numa agregação feita 

com base na Classificação Nacional de Profissões, predominam o pessoal dos serviços e 

vendedores (com 24%, que incluem o trabalho em lojas e a prestação de cuidados) e ain-

da os trabalhadores não qualificados (com 22%, que incluem os sector das limpezas). Têm 

ainda importância os operários, artífices e trabalhadores similares (com 20%, que incluem 

operários/as da construção civil e da indústria) e os especialistas das profissões intelectu-

ais e científicas (com 16%, que incluem, por exemplo, professores e médicos). Fazendo 

uma desagregação por sexo, encontra-se uma relação significativa,31 sendo que às mulhe-

res estão associadas as categorias profissionais de pessoal administrativo e similares;32 

pessoal dos serviços e vendedores;33 e também dos trabalhadores não qualificados.34 Aos 

homens estão associadas as categorias de agricultores e trabalhadores qualificados da 

agricultura e pescas;35 operários, artífices e trabalhadores similares;36 e ainda a de opera-

dores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem.37 

																																																								
31 𝜒(!)!  = 94,402; p < 0,001. Excluindo as categorias referentes aos Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa; e 
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio já que apresentam frequências residuais (n<10). 
 
32 rsa = 2,1. 
 
33 rsa = 6,1. 
 
34 rsa = 2,1. 
 
35 rsa = 3,2. 
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FIGURA 28 
Atividade Profissional Atual (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

As atividades profissionais desenvolvidas pelos/as inquiridos/as aquando da sua chegada a 

Portugal correspondem sobretudo às categorias dos operários, artífices e trabalhadores 

similares (33%), dos trabalhadores não qualificados (21%) e do pessoal dos serviços e 

vendedores (17%). Fazendo uma desagregação por sexo, encontra-se uma relação signifi-

cativa38, sendo que às mulheres estão associadas as categorias profissionais de pessoal 

dos serviços e vendedores39 e também dos trabalhadores não qualificados.40 Aos homens 

estão associadas as categorias de agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e 

pescas;41 operários, artífices e trabalhadores similares42 e ainda a de operadores de insta-

lações e máquinas e trabalhadores da montagem.43 

É ainda de referir que 8% dos/as inquiridos/as nunca trabalhou em Portugal, o que corres-

ponde a 41 pessoas.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																																																																																																																																																	
36 rsa = 6,1. 
 
37 rsa = 4,5. 
 
38 𝜒(!)!  = 198,827; p < 0,001. Excluindo as categorias referentes aos Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresa; e 
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio já que apresentam frequências residuais (n<10). 
 
39 rsa = 6,3. 
 
40 rsa = 7,3. 
 
41 rsa = 3,1. 
 
42 rsa = 11,7. 
 
43 rsa = 2,9. 
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FIGURA 29 
Primeiro Emprego em Portugal (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Verifica-se que a maioria dos/as inquiridos/as se manteve na mesma categoria profissio-

nal. Entre o primeiro emprego que teve em Portugal e o emprego atual verificou-se uma 

mobilidade ascendente em 24% dos casos. Para estes valores contribuem, em grande me-

dida, a passagem de trabalhadores/as da categoria dos não qualificados para a de pessoal 

dos serviços e ainda a de operários, artífices e trabalhadores similares para a de agriculto-

res e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca. Também é de notar alguns casos 

que, estando atualmente na categoria de especialistas de profissões intelectuais e científi-

cas, tiveram outras como primeira categoria profissional em Portugal, nomeadamente pes-

soal administrativo ou dos serviços. Em 19% das situações, pelo contrário, registou-se 

uma mobilidade profissional descendente, nomeadamente na passagem de agricultores e 

trabalhadores qualificados da agricultura e pesca para operadores de instalações e máqui-

nas e trabalhadores da montagem e ainda de operários, artífices e trabalhadores similares 

para trabalhadores não qualificados. 

FIGURA 30 
Mobilidade entre Categorias Profissionais (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
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Uma parte muito significativa dos/as inquiridos/as (43%) obteve esse emprego num prazo 

muito curto após a chegada a Portugal ou já chegou com trabalho ou o encontrou rapida-

mente (em menos de um mês). Cerca de 24% demorou bastante mais tempo, mais de seis 

meses. Os restantes 33% obtiveram o seu primeiro emprego entre um e seis meses após a 

chegada. 

FIGURA 31 
Tempo até Encontrar o Primeiro Emprego em Portugal (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

A maioria dos/as respondentes refere que este foi conseguido através de amigos (55%), 

logo seguido de familiares (22%), confirmando a importância das redes de sociabilidade na 

organização das relações sociais e profissionais das populações imigrantes. É ainda de no-

tar alguma importância da resposta a anúncios de emprego (9%). 

 

FIGURA 32 
Meio de Acesso ao Primeiro Emprego em Portugal (%)

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

A grande maioria dos/as inquiridos/as (62%) encontrava-se empregada durante a frequên-

cia do curso, embora não sejam desprezáveis os perto de 33% que se encontravam em 

situação de desemprego. É ainda de referir que cerca de um terço dos/as inquiridos/as 

(34%) mudou de emprego ou começou a trabalhar após a conclusão do curso. 
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FIGURA 33  
Situação Profissional Durante o 

Curso (%) 

FIGURA 34 
Mudou de Emprego ou Começou 
a Trabalhar Depois do Curso (%) 

  
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

O rendimento mensal líquido dos respondentes empregados é, na generalidade, baixa, com 

42% dos/as inquiridos/as empregados/as e trabalhadores/as-estudantes a auferirem me-

nos de 500€ mensais e onde pouco menos de 22% recebe acima dos 750€. 

  

FIGURA 35 
Remuneração Líquida Mensal Média (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Quanto a sair de Portugal, a maior parte dos/as inquiridos/as (85%) mostra-se pouco fa-

vorável a esta hipótese. Os motivos referidos apontam para a existência de redes sociais já 

estabelecidas e consolidadas, já que incluem motivações como a sensação de integração 

social, a presença de família em Portugal e a existência de filhos pequenos e/ou na escola; 

também o facto de ter emprego e se considerar numa situação estável tem relevância na 

opção de não sair de Portugal.  
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FIGURA 36  
Motivos Apontados para Perma-

nência em Portugal (%) 

FIGURA 37 
Motivos Apontados para Sair de 

Portugal (%) 

  
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

Os restantes 15% que se revelam favoráveis à ideia de sair de Portugal referem sobretudo 

motivações de ordem económica, relacionadas com a dificuldade em encontrar emprego e 

com a crise económica em geral. 

 

4.2.4	Contexto	linguístico	

Relativamente ao enquadramento linguístico dos/as inquiridos/as, pode dizer-se que um 

pouco mais de dois terços possuía já algum conhecimento da Língua Portuguesa previa-

mente à frequência do curso. 

 

FIGURA 38 
Conhecimento da Língua Portuguesa Antes do Curso (%) 

 
 Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
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Desses, uma evidente maioria utilizava o Português em todos os contextos referidos, com 

exceção para o contexto familiar. Aí apenas 19% afirma falar em Português com os filhos e 

menos ainda (16%) com o cônjuge. Voltando a considerar todos os/as inquiridos/as, me-

tade passou a utilizar o Português para ler jornais ou revistas e ainda em diferentes servi-

ços públicos. Também no trabalho (33%) e no relacionamento com colegas de trabalho 

(32%) e com amigos (46%) a frequência do curso teve um impacto positivo. 

 

FIGURA 39 
Circunstâncias Pré e Pós PPT de Utilização do Português (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Como se observou anteriormente, em contexto familiar a Língua Portuguesa não é utilizada 

por muitos/as dos/as inquiridos/as. Aliás, na grande maioria dos casos (81%), a primeira 

língua falada em casa é a língua do país de origem. Menos de metade dos/as inquiridos/as 

(42%) afirma falar uma segunda língua em casa, sendo agora a distribuição mais equili-

brada entre o Português e a língua materna. Somente 10% referiu falar ainda uma terceira 

língua e também aqui a distribuição entre o Português e a língua do país de origem é equi-

librada.  

FIGURA 40 
Língua Falada em Casa (N) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
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No que diz respeito à perceção relativamente aos contextos em que o conhecimento da 

Língua Portuguesa é mais necessário, o trabalho é aquele que reúne maior número de res-

postas, seguido dos serviços de saúde. Com esta questão pretendia-se igualmente captar o 

espaço de sensibilidades relativamente aos fatores de motivação para a frequência do cur-

so. As percentagens apresentadas no gráfico seguinte não correspondem à parcela de res-

pondentes em cada categoria relativamente ao total de inquiridos/as. Uma vez que, no 

questionário, se pedia que se selecionasse até três itens, as percentagens correspondem 

ao peso de cada item no conjunto total de itens referidos44. 

 

FIGURA 41 
Circunstâncias de Maior Necessidade de Conhecimento da Língua 

Portuguesa (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

 

 

É também nas mesmas categorias que os/as inquiridos/as consideram que o curso mais os 

ajudou: em primeiro lugar no trabalho e depois no acesso aos serviços de saúde. As per-

centagens apresentadas no gráfico seguinte não correspondem à parcela de respondentes 

em cada categoria relativamente ao total de inquiridos/as. Uma vez que no questionário se 

pedia que se selecionasse até três itens, as percentagens correspondem ao peso de cada 

item no conjunto total de itens referidos45. 

 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
44 n=1428. 
 
45 n=1215. 
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FIGURA 42 
Circunstâncias em que a Frequência do Curso foi Mais Importante (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

	
A categoria referente a outras situações tem também alguma expressão e inclui referên-

cias aos amigos e aos serviços públicos em geral. 

 

4.2.5 Avaliação	da	ação	PPT	
Quando questionados sobre os locais de frequência da formação em língua portuguesa, a 

grande maioria dos/as inquiridos/as (87%) frequentou o curso em escolas ou noutros lo-

cais (como associações ou bibliotecas em parceria com as escolas), mas também no IEFP, 

I.P. e no Inovinter. Do total, verifica-se que cerca de 13% obteve certificação por via dos 

Centros de Formação do IEFP. 

 

FIGURA 43 
Entidade Beneficiária Responsável pelo Curso (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 
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relevância observada para a validação de terceiros, pode-se aceitar que a opinião global 

favorável dos/as inquiridos/as se verifica desde o início do Programa. 

 
 

FIGURA 44 
Meio de Conhecimento do PPT (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

A grande maioria dos/as inquiridos/as (403) obteve certificação de nível A1 e A2. Um con-

junto mais reduzido (120) obteve certificação de nível B1 e B2 e apenas 8 obtiveram certi-

ficação ao nível do Português Técnico. 

FIGURA 45 
Níveis de Certificação (N) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

No que concerne data de início das ações de formação, a amostra encontra-se equilibrada 

na medida em que 51% dos/as inquiridos/as diz ter começado em 2012 e 49% em 2011. 
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FIGURA 46 
 Ano de Início (%) 

 

FIGURA 47 
Nível de Certificação por Ano de 

Início (N) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

Cerca de 43% dos/as inquiridos/as recebia subsídio durante o curso, sendo que para mais 

de metade (55%) esse facto foi importante no momento de decidir a frequência do curso. 

 
FIGURA 48 

Subsidiação de Frequência das Ações (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Existe, no entanto, evidência da existência de uma relação entre a importância do subsídio 

e o nível de rendimento líquido mensal.46 Numa análise mais fina, percebem-se relações 

significativas entre rendimentos mais elevados (acima dos 750€) em que os subsídios não 

são considerados importantes para a decisão47 de frequentar o PPT e, por oposição, entre 

níveis de rendimento mais baixos (até aos 500€) e o facto do acesso ao subsídio ser im-

portante para a frequência do curso.48 

Sem surpresas, o domínio do português, tanto falado como escrito, encabeçou as expecta-

tivas dos/as inquiridos/as relativamente à frequência do curso (82% em ambos os casos). 

O acesso ao mercado de trabalho constitui-se também como uma questão importante para 

mais de dois terços dos/as respondentes (68%). O acesso à nacionalidade foi também 

considerado relevante, mas apenas para pouco mais de metade dos/as inquiridos/as 

(55%). Considerando apenas os/as empregados/as e os/as desempregados/as, não foi 
																																																								
46 χ(!)!  = 10,210; p = 0,006. 
 
47 rsa = 3,1. 
 
48 rsa = 2,0. 
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encontrada relação estatisticamente significativa entre a situação profissional antes da fre-

quência do curso e as expectativas relativamente ao mesmo49. 

FIGURA 49 
Expectativas Relativamente à Frequência do Curso (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

No que diz respeito concretamente ao curso, a maior parte dos/as inquiridos/as (32%) 

considerou ter tido um nível de dificuldade médio (5 numa escala de 0 a 10, onde 0 cor-

responde a muito fácil e 10 a muito difícil). Não foi encontrada qualquer diferença significa-

tiva de avaliação entre homens e mulheres nem qualquer relação com a idade. Também 

não foi encontrada relação entre a avaliação do grau de dificuldade do curso e a satisfação 

global com o mesmo. 

FIGURA 50 
Dificuldade (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

Um dos aspetos que se pretendia captar prende-se com o horário de realização dos cursos 

e uma eventual flexibilidade apontada por alguns/umas formadores/as como importante 

para alguns casos. A grande maioria dos/as inquiridos/as frequentou o curso em horário 

pós-laboral, ou seja, com hora de início entre as 18:00 e as 22:00. Segundo os/as inquiri-

dos/as, os métodos de avaliação mais utilizados foram as provas escritas ao longo do curso 

(97%); exame escrito final (95%); trabalhos individuais (92,6%); e provas orais ao longo 

do curso e trabalhos individuais (ambos com 91%). Neste ponto não houve discrepâncias 

significativas e os/as inquiridos/as manifestaram uma empatia significativa com as meto-

dologias de avaliação selecionadas, uma vez que muito poucos/as consideram que alguma 
																																																								
49 χ(!)!  = 5,942; p = 0,312. 
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delas tenha sido insuficientemente utilizada ou considerada na avaliação. Ainda assim, o 

método que é referido como podendo ter sido insuficientemente usado ou considerado são 

as provas orais ao longo do curso (16%).  

 
FIGURA 51 

Métodos de Avaliação (%) 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Genericamente, os níveis de satisfação dos/as inquiridos/as são bastante elevados, osci-

lando, em média, entre os 7,4 e 9,7 (numa escala de 0 a 10, onde 0 corresponde a total-

mente insatisfeito e 10 a totalmente satisfeito). Os níveis (médios) mais elevados de satis-

fação relacionam-se com os/as formadores/as, tanto ao nível da sua competência pedagó-

gica como da sua empatia. Também em relação a outras componentes do curso a satisfa-

ção é bastante elevada, como é o caso da dimensão mais organizacional, que inclui a dis-

ponibilidade de horários, os conteúdos, as instalações, os materiais de apoio, a composição 

das turmas/grupos de formação (quer em termos numéricos quer de diversidade de nacio-

nalidades) e ainda o acompanhamento por parte da instituição. Ainda com níveis de satis-

fação bastante elevados encontra-se o impacto no relacionamento interpessoal, seja com 

os colegas de trabalho, com os vizinhos ou mesmo com os filhos.  

Ainda que com níveis de satisfação médios também elevados, as dimensões que parecem 

ter sido menos satisfatórias relacionam-se com o domínio da língua por parte dos colegas 

de turma e a disponibilidade destes para a realização de trabalhos complementares. 
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FIGURA 52 
Satisfação Média nas Diferentes Dimensões do PPT 

 
Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Também o impacto na situação profissional não mereceu uma avaliação tão satisfatória 

como a maioria das dimensões, o que pode ser compreensível pelo facto de se tratar de 

um tipo de impacto mais difuso e cujos resultados podem não ser tão imediatamente visí-

veis no curto prazo. Todas estas apreciações traduzem-se num nível global médio de satis-

fação muito elevado (9,1). 

É ainda de notar que não foram encontradas quaisquer diferenças significativas de satisfa-

ção média entre os anos de início do curso. Ainda que os níveis de satisfação sejam bas-

tante elevados para todas as dimensões em análise, é possível agrupar os/as respondentes 

segundo a sua semelhança ou dissemelhança em relação à satisfação manifestada.  

Foi então realizada uma análise de clusters50, exploratória numa primeira fase, que permi-

tiu perceber a existência de dois grupos. Analisando os centróides dos clusters, ou seja, a 

média da satisfação de cada grupo em cada uma das dimensões, percebe-se que o cluster 

1 é composto por inquiridos/as com níveis de satisfação mais baixos que os/as do cluster 

2. Numa perspetiva exploratória, os testes da ANOVA permitiram perceber que as variáveis 

que contribuem mais significativamente para a separação dos grupos são, em primeiro 

lugar, as respeitantes ao impacto na vida profissional e, em seguida, as relativas ao impac-

to no modo como se comunica com os vizinhos e com os colegas de trabalho. A empatia 

dos/as formadores/as é aquela que menos contribui para a definição dos clusters indician-

do que, neste aspeto, os/as inquiridos/as não se diferenciam substancialmente.  

  

																																																								
50 Foram testados três métodos de agrupamento hierárquico – mediana, Ward e furthest neighbor – com a distância euclidiana ao quadrado como medida de cálculo 
das distâncias. Os três resultados apontaram para uma solução com dois clusters. O agrupamento final foi realizado através do algoritmo k-means. 
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FIGURA 53 
Centróides dos Clusters para a Satisfação com as  

Diversas Dimensões do PPT 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

	
Nesse sentido, é importante perceber quais as principais características de cada um destes 
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com várias dimensões do PPT – situam-se ao nível do impacto do curso na situação profis-

sional e no relacionamento e comunicação com colegas, vizinhos e filhos, sendo o cluster 2 

aquele que apresenta níveis mais elevados de satisfação. Esta situação pode decorrer do 

facto de este cluster caracterizar um contexto profissional menos favorável que o cluster 1 

– várias categorias profissionais que não especialistas de profissões intelectuais, remune-

ração baixa, algum tempo até encontrar um emprego, receber subsídio foi importante para 

a decisão de frequentar o curso, questões económicas ou de emprego como motivações 

para a emigração – e do impacto do curso na situação profissional poder ser mais notório.  

Com efeito, também é neste grupo que existe uma maior preponderância de indivíduos 

que dizem que o curso os/as ajudou no trabalho, o que apenas vem confirmar a perspetiva 

assumida com a implementação do Programa PPT, desde o primeiro momento.  

É ainda possível perceber que no cluster 1 os/as inquiridos/as são mais escolarizados/as 

que no cluster 2. Também no que diz respeito às redes sociais os clusters parecem diferen-

ciar-se. 

Os/as do cluster 1 têm, sobretudo, agregados familiares mais pequenos e ainda que as 

relações sociais tenham importância (as atividades de tempos livres incluem o convívio 

com amigos), não parecem ter uma expressão preponderante noutras dimensões. Aliás, 

parece ser a família o núcleo de sociabilidades mais relevante: um dos principais motivos 
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país escolhido por já ter aí família; a família como um dos meios para a obtenção de em-

prego e ainda a família como uma das circunstâncias em que o curso mais ajudou. 

Pelo contrário, no cluster 2 parece haver um núcleo de sociabilidades mais alargado, com 

agregados familiares de maior dimensão, onde a decisão de emigrar especificamente para 

Portugal teve em conta a presença no país de amigos ou conhecidos. Os amigos foram 

ainda importantes não só na obtenção do primeiro emprego em Portugal, como também no 

contacto com o PPT. 

FIGURA 54 
Clusters dos Participantes no PPT 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL 

 

Com a moderação que deve acompanhar as conclusões de qualquer opção metodológica, 

parece seguro interpretar, a partir da análise de clusters, que, para as/os inquiridos/as 

participantes no PPT, a perceção de ganho com a frequência do curso é tanto maior quanto 

menos favoráveis forem os condicionamentos estruturais a que estão sujeitos/as.  
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. Mobilidade profissional 
descendente
. Não pensa sair de PT - 
Portugal;
. Curso ajudou no trabalho, 
colegas, acesso à segurança 
social;
. Algum conhecimento da 
língua
. Conhecimento do curso 
através de amigos, familiares e 
SEF/ Segurança Social/ 
Conservatória dos Registos 
Centrais.
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4.3 Questões de Avaliação 
 

Para a resposta direta às questões de avaliação referenciadas no caderno de encargos são 

convocadas as análises da totalidade dos materiais recolhidos e produzidos nas diferentes 

fases da pesquisa. Em alguma das questões, dada a natureza operacional do Programa e a 

especificidade burocrática dos contextos administrativos e formativos em análise, optou-se 

por diferenciar o universo das Escolas e dos Centros de Formação e Protocolares. 

 

4.3.1	O	desempenho	do	Programa	PPT	em	matéria	de	realizações	e	resultados	é	

satisfatório?		

Sim, o desempenho do Programa tem vindo a apresentar, progressivamente, resultados 

muito satisfatórios, quer em termos do número de pessoas abrangidas em todo o país, 

quer em termos do número de pessoas que obtêm a certificação, não obstante algumas 

alterações ocorridas ao nível da regulamentação do Programa e da operacionalização do 

mesmo ao nível das entidades responsáveis. 

 

Escolas 

De um modo geral, as escolas entrevistadas contam com uma larga experiência na forma-

ção em PPT, remontando o início da mesma a anos anteriores aos cingidos pela avaliação. 

Como tal, muitas são já escolas de referência nas suas regiões, pelo que não necessitam 

de um investimento alargado na divulgação do Programa junto dos públicos-alvo. As popu-

lações imigrantes são as principais responsáveis pela divulgação desta oferta formativa 

através do “passa-palavra”, funcionando as boas experiências de ex-formandas/os para 

atrair muitos outros interessados. Desta forma, as escolas têm sempre contado com um 

número de pré-inscrições que ascende a capacidade prevista no número de ações que to-

dos os anos têm candidatado. Muito embora em algumas regiões tenham sido salientadas 

alterações ao nível das nacionalidades dos/as formandas/os e respetivos perfis, a quanti-

dade de interessados que continua a chegar às escolas mantém-se constante. 

Até ao ano de 2012/2013, o número de ações desenvolvido nas escolas da amostra não 

sofreu alterações muito significativas. Algumas conseguiram até dar continuidade às solici-

tações dos/as formandas/os, conseguindo desdobrar a formação em turmas de nível A2 e 

de B2, não obstante o forte predomínio do A2 e ao qual não são alheias as motivações re-

lacionadas com a obtenção da certificação para efeitos de autorizações de residência e 

acesso à nacionalidade portuguesa. 

Relativamente aos procedimentos envolvidos no PPT e que preparam as ações, compete a 

cada escola, em articulação com a DGEstE, definir previamente o número de acções a can-

didatar para o ano letivo seguinte e os respetivos níveis. Este planeamento decorre das 

experiências anteriores, do conhecimento da realidade social e territorial em que a escola 
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está inserida e das pré-inscrições entretanto recolhidas. Antes da extinção das cinco Dire-

ções Regionais de Educação (DREs)51, os processos de candidatura elaborados em cada 

escola eram remetidos às respetivas DREs, cuja autonomia e competências lhes permitiam 

ser as interlocutoras diretas junto do ACM, I.P e do MEC para todos os tramites relaciona-

dos com o processo e execução do Programa PPT. A partir do momento em que as DREs 

são extintas, compete à DGEstE centralizar todo esse trabalho de intermediação, não isen-

tando as Direções de Serviços Regionais (antigas DREs) de entrarem também no processo 

enquanto mediadoras, não obstante a sua perda de autonomia. 

Atendendo ao Programa PPT, verificou-se que a nova estrutura orgânica do Ministério da 

Educação não foi benéfica relativamente aos procedimentos administrativos, nem à buro-

cracia envolvida nos mesmos. De acordo com o Decreto-Lei nº266-G/2012 de 31 de De-

zembro, o objetivo que levou à extinção das DREs foi conceber uma estrutura orgânica 

simplificada e flexível, que aprofundasse a autonomia das escolas através de modelos des-

centralizados de gestão. Contudo e segundo os testemunhos apurados, não só as escolas 

não ganharam qualquer tipo de autonomia relativamente ao PPT, como algumas se viram 

impedidas de continuar a oferecer estas ações. Ao invés da simplificação, a estrutura orgâ-

nica ganhou mais um elo de mediação no âmbito da DGEstE, tendo sido acrescentada mais 

burocracia ao processo e centralidade às decisões. 

Estas observações resultam, objetivamente, do crescente desfasamento temporal observa-

do no arranque das ações PPT nas escolas relativamente ao início dos anos letivos, dado 

todo o planeamento que sujeita o Programa PPT a funcionar num regime extensivo e em 

sintonia com o calendário letivo. Na realidade, este desfasamento constitui o principal pro-

blema apontado ao processo PPT e que, sendo comum a todas as regiões do país, tem tido 

maiores repercussões na região que executa mais ações – Lisboa - e em regiões de interior 

- Centro e Alentejo – onde os impactos resultam agravados devido a uma série de desvan-

tagens inerentes a estes territórios. 

É ao MEC que compete autorizar as ações PPT em cada escola, depois de cada candidatura 

ter sido verificada pela DGEstE e aprovada pelo ACM, I.P. Aquando da candidatura, cada 

escola já tem definido, entre outros elementos, um orçamento e um horário para os pro-

fessores que irão garantir as ações. Enquanto as autorizações não chegam à escola, com-

petirá à direção da mesma distribuir os horários do ensino regular pelos professores que, 

no caso de terem de assegurar horários completos, deixam de estar disponíveis para as 

ações de PPT que vierem a ser autorizadas entretanto. Acresce a este facto o recente im-

pedimento das escolas para contratar professores externos para o PPT. Quando todos estes 

factos se conjugam, as ações de PPT previamente candidatadas e já com formandas/os 

pré-inscritos não têm condições para serem realizadas, gorando as expectativas de todos 

																																																								
51 Decreto-Lei nº 266-G/2012 de 31 de Dezembro. 
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os envolvidos e podendo até representar o fim definitivo do Programa PPT em escolas de 

referência.  

O arranque das ações PPT no ano letivo de 2011/2012 registou alguns atrasos, que varia-

ram entre dois a seis meses, obrigando posteriormente a um reajustamento dos horários 

das ações, de forma a compatibilizar com o final do ano letivo. Mais graves foram os ar-

ranques das ações no ano de 2012/2013 onde, além dos consideráveis atrasos com que as 

autorizações concedidas pelo MEC chegaram à maioria das escolas da amostra, também se 

verificaram casos em que as escolas não receberam as autorizações, nem qualquer expli-

cação sobre a ausência das mesmas. Foi o que se passou na Escola Secundária de S. Lou-

renço em Portalegre, na Escola Secundária de Cascais, na Escola Secundária de S. João da 

Talha e na Escola Secundária de Santa Maria em Sintra. Nesta última atribui-se a esta 

inesperada interrupção a redução de 6 turmas em 2011/2012 (4 de nível A2 e 2 de nível 

B2) para 4 turmas em 2013/2014 (2 de A2 e 2 de B2) considerando-se esta situação muito 

lesiva para a escola e para um elevado número de candidatos destinados às mesmas 6 

turmas que deveriam ter sido autorizadas. 

Noutros casos, quando as autorizações por fim chegaram às escolas, já não havia profes-

sores com horário disponível para assegurar o PPT e, contrariando o que acontecera em 

anos anteriores, não foi possível contratar professores externos. Foi o que sucedeu na Es-

cola Básica nº2 de Rio Tinto que, não obstante uma extensa lista de candidatos inscritos, 

experiência acumulada e reconhecida através de louvor atribuído pela ex-DRE do Norte, 

teve de cancelar a ação prevista. Na Escola Básica 2/3 Rainha Santa Isabel em Carreira e 

na Escola Básica nº 2 de Marrazes (Região Centro) verificou-se a mesma situação. No total 

foram mais de 90 candidatos que ficaram sem a formação em PPT e sem outras opções 

próximas, numa área em que os transportes públicos são muito escassos. Estas situações 

foram encaradas como afrontadoras para com as escolas, para com o trabalho e investi-

mento desenvolvido pelos professores no PPT e, sobretudo, para com os muitos candidatos 

inscritos. 

 

Centros de Formação e Centros Protocolares 

Em relação aos Centros de Formação o processo é iniciado com a comunicação, às Delega-

ções Regionais e aos Serviços Centrais do IEFP, da quantidade de ações antecipadas para o 

ano civil seguinte. Aos Serviços Centrais cabe a distribuição de metas de realização pelas 

cinco regiões Esta estimativa fundamenta-se nas experiências de anos anteriores e no nú-

mero de inscrições em lista de espera. Em alguns casos, o espaço físico é um fator consi-

derado limitativo no planeamento do número de ações, nomeadamente nos Centros Proto-

colares, verificando-se também casos em que as parcerias com empresas ou associações 

têm influência no planeamento devido às solicitações de formação que lhes são feitas. 

A candidatura do projeto de financiamento para as ações em PPT não constitui uma dificul-

dade para os centros, sendo semelhante às candidaturas a outras formações. O plano de 
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financiamento cobre as despesas para os formadores/as, materiais e instalações, e quando 

se justifica, os subsídios de transporte e/ou alimentação para os formandas/os. A plata-

forma de inserção de dados (SIIFSE) é considerada pouco amigável devido ao facto de só 

permitir trabalhar um utilizador de cada vez e bloquear frequentemente. Por outro lado, 

referiram igualmente que não houve qualquer formação prévia quando a plataforma foi 

introduzida e os manuais de apoio saíram anos depois.  

Em geral, a divulgação do Programa PPT é feita no website do IEFP, I.P. e através dos Cen-

tros de Emprego. Também existem parcerias com outros serviços que trabalham com o 

público-alvo (CNAI, CLAII) e associações de imigrantes locais. Verifica-se que há um nú-

mero considerável de formandos que chega diretamente aos centros através do “passa-

palavra”. Em alguns casos a divulgação ativa tornou-se desnecessária devido ao crescente 

número de interessados que procuram diretamente os Centros de Formação. 

A quantidade de ações realizadas tem diminuído devido ao aumento do número mínimo de 

formandas/os por turma (que passaram de 15 para 26), verificando-se que a procura con-

tinua a superar a oferta, quer nos Centros de Formação, quer nos Centros Protocolares. 

Por vezes esta procura motiva os Centros de Formação a formular pedidos às Delegações 

Regionais para aumentar o número de ações/ano. 

Nos casos em que existem listas de espera, os centros recorrem a vários critérios para 

selecionar os formandas/os: a ordem de inscrição, a urgência em obter a certificação para 

fins de legalização e a situação de desemprego são os mais comuns. Quando acontecem 

desistências numa fase inicial da ação, os Centros procuram a rápida substituição com ou-

tros interessados. Nas zonas do interior do país verifica-se que o número mínimo de 26 

formandas/os por turma tende a atrasar o início das ações pela dificuldade acrescida em 

completar turmas, agravando-se as dificuldades com a maior mobilidade dos imigrantes 

que constituem mão-de-obra sazonal no sector agrícola. Outro constrangimento é a fraca 

rede de transportes públicos, de um modo geral e, num horário pós-laboral em particular. 

Também por este motivo, em alguns pontos do país houve a necessidade de realizar a 

formação em locais mais próximos das populações-alvo, através de protocolos realizados 

com entidades locais que cederam espaços para esse efeito. Mesmo assim tem-se verifica-

do desistências relacionadas com a questão dos transportes, que nem sempre são compa-

tíveis com o horário da formação. 

As 150 horas que totalizam a ação de formação em PPT podem decorrer em horários muito 

variados e com maior ou menor grau de intensidade52. Dado que as mesmas funcionam 

por ano civil, existe a preocupação dos Centros em evitar coincidir as ações com os meses 

de Verão (altura em que muitos formandas/os têm mais trabalho) e com o período do Na-

tal (altura em que muitos formandas/os viajam até ao país de origem).  

																																																								
52 As ações que decorrem em horário laboral podem ter uma carga horária até 7 horas por dia e decorrer nos 5 dias da semana. Em horário pós-laboral as ações podem 
decorrer em 3 ou 4 dias por semana, 3 a 4 horas por dia. 

 



Estudo de Avaliação Intercalar do Programa PPT – Português para Todos	
DINÂMIA’CET-IUL – CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AMUDANÇA SÓCIO-ECONÓMICA E O TERRITÓRIO 

 

	63 

A contratação dos formadores/as é da competência de cada Centro e, normalmente, os 

Centros procuram manter os mesmos formadores ao longo dos anos devido ao reconheci-

mento da experiência dos resultados e das competências profissionais. No que diz respeito 

às competências específicas pedidas aos formadores/as, as práticas são muito diversas. Há 

centros que só recrutam formadores/as que frequentaram formação realizada pelo IEFP, 

I.P. e dirigida para os formadores/as do PPT e há centros que não exigem uma formação 

específica, ficando ao critério do/a formador/a a participação nas formações/workshops 

oferecidas pelo ACM, I.P. 

 

Em síntese – a avaliação global do Programa é bastante positiva na categoria de resulta-

dos. A certificação de formandas/os ultrapassou as metas definidas e tem aumentado, con-

sistentemente, em termos absolutos e proporcionais. Todavia, apesar dos dados oficiais 

relativos à certificação serem inequívocos quanto à superação dos níveis de certificação 

propostos como metas do Programa, é necessário rever a metodologia de preenchimento 

dos dados relativos à base de dados do Sistema Integrado de Informação do Fundo Social 

Europeu (SIIFSE), no sentido de se uniformizarem os critérios de introdução e de atualiza-

ção dos dados dos formandas/os. Somente com essa alteração será possível a monitoriza-

ção imediata e comparada da evolução do PPT no que são parâmetros nucleares da sua 

execução (tipo de ação, nacionalidade, nível de instrução, avaliação do formando/a, etc.).  

A discrepância de períodos e horários registados a nível nacional tanto pode ser interpreta-

da como uma vantagem do PPT – que assim torna a oferta mais flexível e mais apta a in-

tegrar uma diversidade de candidatos/as – quanto uma restrição, impedindo a continuida-

de da frequência das ações em caso de mudança temporária ou definitiva de residência, o 

que para uma população com mobilidade elevada não é um fator despiciendo.  

Os comentários das diferentes entidades envolvidas reforçam ainda, no plano pessoal, a 

realidade presente nos números. Em sala de aula/formação, a operacionalização do Pro-

grama tem funcionado de modo satisfatório e os resultados do inquérito aplicado a uma 

amostra do universo de formandas/os confirmam o testemunho das entidades formadoras. 

 

4.3.2	Quais	os	fatores	críticos	que	explicam	esse	desempenho	e	as	consequências	

do	mesmo	para	a	prossecução	dos	objetivos	e	prioridades	do	Programa	PPT?	

Os fatores críticos mais positivos são: uma oferta formativa institucional de carácter formal 

que cobre todo o território continental, através de Escolas da rede pública e Centros de 

Formação do IEFP; o acesso a subsídios de apoio à formação; o interesse, reconhecimento 

e empenho por parte da população imigrante em termos da aquisição de competências em 

Língua Portuguesa pra fins de integração social e laboral; o acesso à formação em horários 

pós-laborais; o investimento institucional e pessoal por parte das entidades formadoras e 

dos responsáveis diretos pela formação no Programa PPT; o profissionalismo e a dedicação 



Estudo de Avaliação Intercalar do Programa PPT – Português para Todos	
DINÂMIA’CET-IUL – CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AMUDANÇA SÓCIO-ECONÓMICA E O TERRITÓRIO 

 

	64 

de formadores/as, quer ao nível dos materiais didáticos que complementam os Referenci-

ais, quer ao nível das estratégias pedagógicas desenvolvidas. 

Os fatores críticos menos positivos são: o aumento do número de formandas/os por tur-

ma; a grande heterogeneidade existente dentro dos grupos de formação (de proficiência 

linguística em português, de níveis de instrução, de culturas, de ritmos de aprendizagem). 

 

Escolas 

No âmbito das práticas didáticas e formativas utilizadas pelos/as formadores/as de PPT, 

verificou-se uma grande homogeneidade não só nos procedimentos, como também nas 

preocupações e nas dificuldades. O diagnóstico inicial aos conhecimentos e níveis de profi-

ciência de formandas/os é uma prática corrente e útil, sobretudo no caso de haver mais 

ações na mesma escola, tornando possível a organização dos/as formandas/os em turmas 

mais homogéneas. 

A observação dos temas e das diretrizes que constam dos Referenciais é outra das práticas 

seguidas pelos formadores/as. No entanto, todos desenvolvem um trabalho complementar 

de construção de materiais próprios e mais adaptados às especificidades de cada turma. 

Na ausência de um manual de PPT, o recurso ao fornecimento de materiais fotocopiados é 

uma opção generalizada. Os momentos de avaliação definidos ao longo das 150 horas de 

formação também são cumpridos de uma forma geral, dependendo de cada formador/a e 

também de cada escola a solicitação/organização de trabalhos complementares (como 

portfólios, apresentações orais, exposições, trabalhos de grupo, etc.). 

Quanto aos resultados obtidos, verifica-se que são raras as reprovações ao nível do A2. Em 

situações de formandas/os com grandes dificuldades no acompanhamento e aprendizagem 

do português é mais comum acontecer a desistência, seguida de nova reinscrição no ano 

seguinte. Ainda assim, o número de desistências não é elevado (rondando uma média de 3 

a 4 pessoas por turma) e é atribuído a causas muito específicas: retorno ao país de ori-

gem, mudança de emprego ou início da atividade profissional, mobilidade espacial por exi-

gência da profissão. No caso de formandas/os europeus reformados com segunda residên-

cia em Portugal (e que no universo do PPT constituem apenas uma minoria), as desistên-

cias devem-se sobretudo ao elevado absentismo e à diferença de motivações que os levam 

a frequentar o PPT. 

A predominância de formandas/os provenientes da Europa de Leste é uma realidade trans-

versal às cinco regiões. Este facto tem contribuído para os bons resultados que têm sido 

obtidos na aprendizagem do português, uma vez que estes/as formandas/os são caracteri-

zados/as pelas elevadas qualificações trazidas dos países de origem e que contribuem para 

o seu bom desempenho, bem como pela perseverança e interesse na aprendizagem do 

português. Entretanto, nos últimos anos têm chegado ao PPT outras nacionalidades cuja 

representatividade numérica começa a concorrer com os europeus de Leste (como é o caso 

de chineses, paquistaneses, indianos, marroquinos, africanos e outras). Além de mais bai-
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xas qualificações trazidas dos países de origem, de uma forma geral, também existem difi-

culdades acrescidas devido às grandes diferenças de alfabetos e alguns aspetos culturais 

que obstam a uma integração mais efetiva na sociedade de acolhimento e a um exercício 

mais regular da Língua Portuguesa. 

Tanto a diversidade de nacionalidades como a de competências formativas e de níveis de 

proficiência na Língua Portuguesa contribuem para a grande heterogeneidade que caracte-

riza as turmas de PPT, de Norte a Sul do país. Esta heterogeneidade é saudada enquanto 

aspeto muito positivo e enriquecedor, tanto para formadores/as como para formandas/os e 

demais comunidade escolar. Contudo, o número elevado de formandas/os por turma im-

posto pela Portaria nº216-B/2012 de 18 de Julho é unanimemente apontado por todas as 

entidades formadoras como bastante prejudicial à formação PPT, quer para os/as formado-

res/as - que têm que duplicar esforços de forma a conseguir equilibrar tantas diversidades 

e responder às dificuldades específicas de cada formando/a - quer para os/as forman-

das/os que, além de outras componentes, saem prejudicados/as na prática da oralidade 

devido às dimensões das turmas.  

Paralelamente, o número mínimo de 26 formandas/os por turma é unanimemente aponta-

do como uma das principais dificuldades à implementação de mais turmas de nível B2. Por 

cada ação de A2 realizada existe sempre um número variável de interessados em conti-

nuar a formação. Normalmente, só as escolas que realizam várias ações de nível A2 con-

seguem assegurar turmas para B2 no ano letivo seguinte. Enquanto a certificação de nível 

A2 é necessária para aceder às autorizações de residência permanente no país e à obten-

ção da nacionalidade, a de nível B2 visa apenas aprofundar a proficiência no português. 

Daí o grande desfasamento entre o número de ações de A2 em detrimento das de B2. 

 

Centros de Formação e Centros Protocolares 

Relativamente aos Centros de Formação e aos Centros protocolares o Referencial é consi-

derado muito extensivo face ao total de 150 horas de formação, optando os/as formado-

res/as por uma adaptação em conformidade com as necessidades dos grupos de formação 

e de cada formando/a, recorrendo a uma diversidade de materiais considerados relevan-

tes. A generalidade dos materiais didáticos são construídos e coligidos pelos/as formado-

res/as, baseando-se no Referencial que, de um modo geral, serve de guia temático. Uma 

outra limitação apontada ao Referencial é a sua alegada inadequação a realidades não-

urbanas.  

Quando os Centros conseguem iniciar mais de uma ação, recorrem a um teste de diagnós-

tico para dividir os formandas/os em grupos mais homogéneos em termos de nível de pro-

ficiência em português e de nacionalidades. Apesar dos Centros de Formação registarem 

uma crescente procura pelo nível B2 por parte de Formandas/os que concluem o nível A2, 

o IEFP, I.P. raramente disponibiliza essa oferta formativa. Quanto ao Português Técnico, 
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não têm sido realizadas ações por falta de procura. Nos Centros Protocolares a prioridade é 

também o nível A2, não havendo procura suficiente para abrir ações de nível B2. 

O ambiente na sala de formação é tranquilo, sublinhando-se a partilha que se estabelece 

entre formandas/os e formadores/as e classificando-se a diversidade de nacionalidades 

como bastante enriquecedora. Mesmo assim é necessária uma constante atenção por parte 

do/a formador/a para a promoção da igualdade de género e para a interação entre os gru-

pos de diferentes nacionalidades. Os laços de afinidade e amizade que se criam entre for-

mandas/os ao longo da formação permitem a entreajuda entre todos e resulta em benefí-

cios para os que têm mais dificuldades em acompanhar a formação. No entanto, em certos 

casos, o recurso excessivo à língua materna entre formandas/os da mesma nacionalidade 

também dificulta a aprendizagem do português. 

Durante a formação são realizados trabalhos individuais e trabalhos em grupo. Além disso 

procuram-se criar dinâmicas de grupo através de atividades paralelas, como jantares, visi-

tas de estudo, festas, etc. A avaliação é contínua e feita por módulos. Os exames para ob-

ter os níveis A1 (após 75 horas) e A2 (após 150 horas) são sempre com recurso a testes 

escritos. Em alguns casos, a oralidade é avaliada durante a formação e, noutros casos 

também através de um exame. 

A assiduidade faz parte da avaliação, havendo um limite de faltas a respeitar e para além 

do qual não é possível obter a certificação. No caso de formandas/os que recebem subsí-

dios, faltar a uma hora de formação/dia equivale a não receber o subsídio referente àquele 

dia. As reprovações são muito raras mas acontecem sempre algumas desistências devido a 

motivos muito variados: retorno ao país de origem, mudança de emprego ou início da ati-

vidade profissional, mobilidade espacial por exigência da profissão, trabalho sazonal, difi-

culdades económicas, dificuldades de transporte, constrangimentos familiares, etc.. Em 

geral os/as formandas/os que desistem ou reprovam voltam no ano seguinte para comple-

tar a formação. 

Nos últimos anos tem-se notado uma maior diversidade na nacionalidade dos/as forman-

das/os devido à alteração dos fluxos migratórios, chegando maior número de africanos/as 

e asiáticos/as à formação e com níveis de escolaridade mais baixos que os europeus de 

Leste. Segundo os/as formadores/as, esta mudança também causa dificuldades acrescidas 

na formação em PPT devido ao desconhecimento do alfabeto. No caso de europeus de Les-

te, os problemas são mais os vícios de língua que já se adquiriram em vários anos de per-

manência em Portugal e que são difíceis de ultrapassar. Em contrapartida, os níveis de 

escolaridade mais elevados que trazem do país de origem contribuem para que avancem a 

um ritmo mais rápido no PPT, sendo a diferença de ritmos na turma também um problema 

para o/a formador/a. 

A grande heterogeneidade existente em turmas de 26 a 30 formandas/os não só exige 

mais trabalho e esforço ao/à formador/a, como é impeditiva do acompanhamento mais 

individual que muitos necessitam, levando por vezes à sua desmotivação e desistência. A 
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componente da oralidade é apontada como a que sai mais prejudicada devido à nova di-

mensão das turmas que, simultaneamente, também tem consequências ao nível do total 

de horas de formação, tornando-se as 150 horas insuficientes.  

O atual número de formandas/os por turma (26 a 30) é unanimemente avaliado como pre-

judicial para a qualidade da formação, não obstante os resultados obtidos pelos/as for-

mandas/os serem avaliados como significativamente positivos. Esta situação decorre, so-

bretudo, da maioria dos/as formandas/os apresentar um nível de proficiência na Língua 

Portuguesa consideravelmente bom antes do começo da formação. Além da escolaridade, a 

idade é considerada o fator mais determinante em relação ao sucesso na formação, penali-

zando formandas/os mais velhos/as. O uso frequente da Língua Portuguesa no quotidiano 

dos/as formandas/os também tem efeitos sobre o sucesso na formação. 

 

Em Síntese – Existem vários fatores que explicam e contribuem para a concretização das 

metas do PPT. A análise SWOT apresentada no capítulo final deste relatório permite visua-

lizar os fatores críticos com influência negativa e positiva no Programa. A valorização do 

conhecimento da língua por parte dos/as formandas/os; os incentivos à participação, por 

via do cumprimento do critério do certificado de conhecimento da língua necessário ao pro-

cesso de obtenção da autorização de residência permanente ou de naturalização; os subsí-

dios sociais; o horário pós-laboral; o investimento dos/as formadores/as na relação com 

os/as formandas/os são fatores que, entre outros, se destacam na perspetiva dos/as for-

mandas/os relativamente à organização e ao curso das ações. 

O contacto com as entidades formadoras e com formandas/os revelou ainda que as ações 

de PPT permitem o desenvolvimento de competências linguísticas num enquadramento 

institucional favorável à aquisição e partilha de conhecimento e experiência. Esse contexto 

de confiança - fundamental para uma população que frequentemente carece de recursos 

de acesso a espaços de sociabilidade das sociedades de acolhimento - é um dos fatores 

que permite, em casos de prestação insuficiente para a certificação numa dada ação, o 

reingresso posterior de formandas/os em ações seguintes.  

O inquérito realizado confirma esse contexto. Mais de 50% dos/as respondentes afirmam 

ter tido conhecimento do curso através de amigos e familiares. Este é, simultaneamente, 

um fator positivo e negativo para o Programa. Positivo na medida em que a procura conti-

nuada significa que o impacto percecionado pelos/as formandas/os que terminam a ação 

se traduz numa transmissão da experiência como exercício relevante; negativo na medida 

em que pode indicar que há canais formais de divulgação que podem não estar a ser ex-

plorados na medida da cobertura possível. 

A operacionalização do Programa e os Referenciais parecem adequados à maioria dos pú-

blicos. Apesar de não se detetar relação entre a satisfação global com as ações e o nível de 

exigência das mesmas, as populações imigrantes com níveis de literacia mais baixos são – 

de acordo com a experiência dos/as formadores/as – as que tendem a desistir com mais 
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frequência e o motivo parece assentar, justamente, na inadequação do Referencial dos 

níveis A1/A2 a essa população.  

 

4.3.3	Quais	os	contributos	efetivos	das	intervenções	apoiadas	para	a	concretiza-

ção	dos	objetivos	do	Programa	PPT,	em	cada	uma	das	suas	prioridades	estratégi-

cas?	O	impacto	das	intervenções	é	sustentável?		

	
Para o período em avaliação o impacto das intervenções apresenta-se sustentável. Conti-

nua a verificar-se uma procura do Programa PPT superior à oferta, sobretudo nas regiões 

do país onde o número de imigrantes é mais elevado, ao mesmo tempo que se registou 

junto das entidades beneficiárias e formadoras disponibilidade e investimento na prossecu-

ção dos objetivos do Programa. Da parte dos/as formandas/os que obtiveram certificação a 

avaliação é globalmente positiva na relação que estabelecem com as diferentes dimensões 

das suas vidas, do trabalho à família passando pela sua integração. Junto dos/as formado-

res/as envolvidos no PPT os impactos também resultam bastante positivos, tanto em ter-

mos de envolvimento profissional quanto pessoal. Estas dimensões merecem, todavia, um 

maior aprofundamento. 

 

Escolas 

Apesar das escolas não terem dados objetivos que permitam avaliar os impactos do Pro-

grama PPT nos formandas/os certificados relativamente à melhoria das suas condições 

laborais e/ou de vida, existe uma opinião unanime por parte dos/as formadores/as que 

sublinha uma amplitude de mais-valias proporcionadas através do PPT. Em primeiro lugar, 

a aprendizagem da Língua Portuguesa, quer com vista à integração da população imigrante 

no mercado de trabalho, quer para facilitar o acesso desta população a todos os organis-

mos, entidades e serviços que constituem a sociedade portuguesa (é o caso da educação e 

da necessidade de acompanhar a formação dos filhos, o acesso aos serviços de saúde, de 

emprego e de segurança social, o acesso à justiça, etc.). Em segundo, o acesso à naciona-

lidade e às autorizações de residência permanente em Portugal, quer por questões, labo-

rais, familiares, políticas, religiosas ou outras. Em terceiro, a multiplicação das redes de 

relações sociais entre os/as formandas/os, formadores/as e demais comunidade escolar53, 

com tudo o que isso implica em termos de troca de experiências, de conhecimento, de 

acesso a informações e a redes sociais e, também, de integração na cultura e no quotidia-

no da sociedade portuguesa. Por último, a possibilidade de continuar a aprofundar os co-

nhecimentos de português através do nível B2 e de, havendo condições, continuar a inves-

tir na formação pessoal a outros níveis. 

																																																								
53 É prática corrente nas escolas a realização de vários eventos (didáticos, culturais, sociais) no âmbito das ações PPT como: mostras de produtos e de aspetos da 
cultura dos países dos formandas/os, exposições, festas e convívios, visitas de estudo, etc. 
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A atual conjuntura económico-social existente em Portugal não permite avaliar os impactos 

do PPT em termos de acesso ao mercado de trabalho ou em termos das oportunidades de 

empregabilidade dos/as formandas/os após a certificação. Contudo, o reconhecimento das 

mais-valias em cima enumeradas através de conversas informais tidas com alguns/as for-

mandas/os comprovam o reconhecimento da importância do PPT enquanto política pública 

e a sua orientação para a integração das populações imigrantes. O acesso gratuito a esta 

formação, complementado com a possibilidade de aceder a subsídios, nomeadamente para 

transporte e alimentação no nível A2, são aspetos importantes e caracterizadores do PPT, 

apesar dos/as formadores/as, em uníssono, fazerem questão de sublinhar que não é o 

subsídio (quando ele se aplica) que motiva o interesse dos/as formandas/os pelo PPT. 

Apesar das turmas de dimensões excessivas, da heterogeneidade de níveis de proficiência 

e das dificuldades de comunicação iniciais, todos os/as formadores/as contatados/as, sem 

exceção, manifestaram o seu enorme agrado pelo trabalho que desenvolvem com as tur-

mas de PPT. Na opinião de muitos/as formadores/as, as competências formais, em conjun-

to com a sensibilidade, o gosto pela profissão e a motivação que provocam nos/as forman-

das/os constituem elementos de grande importância no sucesso do PPT. A estes elementos 

deve-se acrescentar o entusiasmo e a dedicação com que todos/as os/as formadores/as 

falaram das suas experiências, o que decerto também influi bastante no sucesso do PPT e 

na empatia que é transmitida aos/às formandas/os. 

Importa também referir a grande flexibilidade demonstrada por muitos/as formadores/as 

para se adaptarem aos horários mais convenientes à turma e, também a sua disponibilida-

de para auxiliar os/as formandas/os em assuntos relativos à formação54, mas também pa-

ra além dela. 

Também foi manifestada por alguns/as formadores/as a vontade de participarem em ações 

de formação com vista à discussão e aquisição de competências para o trabalho com naci-

onalidades particulares (chineses, indianos e marroquinos, por exemplo). As grandes dife-

renças de alfabeto, os baixos níveis de formação e de proficiência em português e maior 

desconhecimento da cultura dos/as formandas/os são aspetos que justificam esse interes-

se, a par da troca de experiências entre colegas, que é sempre vista como enriquecedora. 

Neste plano, a multiplicação de ações de formação para formadoras/es, serve igualmente 

para abordar algumas representações estereotipadas sobre nacionalidades e grupos de 

nacionalidade específicos. Embora não possa generalizar-se esta perceção, traduzida na 

prática ao universo de formadoras/es trabalhado, foram identificadas situações de estereó-

tipos ativos nos discursos sobre valores, aptidões e comportamentos em sala de aula que 

podem condicionar o contexto de aprendizagem.  
																																																								
54 Importará referir casos em que houve a necessidade de formadores/as intervirem junto das entidades empregadoras de formandas/os para facilitar a sua deslocação 
à escola e frequentar a formação. Outros em que formadores/as preparavam materiais adicionais para que certos formandas/os conseguissem acompanhar as aulas 
quando tinham de se ausentar em trabalho. Outro em que houve a necessidade de criar na escola um espaço com animadores culturais para desenvolver atividades 
com os filhos dos/as formandas/os, por estes/as não terem onde os deixar durante as aulas.  
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Centros de Formação e Centros Protocolares 

Embora os Centros de Formação e Protocolares não tenham dados objetivos sobre os im-

pactos do Programa PPT sobre os/as formandos/as, existe a perceção generalizada que o 

PPT constitui uma ferramenta importante para aumentar a sua integração na sociedade 

portuguesa. Destaca-se igualmente o efeito positivo na integração de formandas/os no 

mercado de trabalho, tanto na fase da procura, como ao assinar o contrato de trabalho e 

ao comunicar com o patrão e os colegas. Em segundo lugar, a formação é considerada 

importante a nível social, mas duvida-se que o português seja utilizado de forma regular 

por uma boa parte de ex-formandas/os.  

De um modo geral, os/as formandas/os são caracterizados como bastante motivados/as, 

mostrando expectativas elevadas e muito respeito e apreço pelo/a formador/a. Em termos 

das motivações que os levam a procurar a formação em PPT, foram destacadas a necessi-

dade de obter a certificação para aceder às autorizações de residência permanente e à na-

cionalidade, bem como de aprender a língua para uma melhor integração ao nível laboral e 

social. Por vezes, os/as formandas/os cuja motivação é o acesso à nacionalidade mostram 

menos interesse em aprender a língua de uma forma mais efetiva, aparentando maiores 

preocupações com os aspetos formais da ação, como o cumprir horários e manter a assi-

duidade. 

Os/as formadores/as mostram muita sensibilidade para com as circunstâncias sociais e 

económicas em que a maioria dos/as formandas/os se encontra e ao longo da formação 

criam-se laços entre formandas/os e formadores/as, demonstrando estes/as uma grande 

abertura e flexibilidade para adaptar horários, materiais e metodologias às necessidades 

reais dos/as formandas/os. Fora da formação é comum ajudarem os/as formandas/os a 

perceber contratos de trabalho, a tratar de correspondências variadas de organismos pú-

blicos e outros assuntos que envolvem a leitura e interpretação do português. 

Existe por parte dos/as formadores/as uma preocupação em melhorar os materiais e as 

metodologias pedagógicas para conseguir obter melhores resultados por parte dos/as for-

mandas/os. Por esse motivo fazem notar a necessidade de proporcionar encontros com 

outros/as formadores/as em PPT para troca de experiências e informações, bem como 

workshops de formação dirigidos sobretudo à diversidade de línguas e culturas que os pre-

pare melhor para aquela que é a sua realidade profissional. 

 

Em Síntese – Estando as prioridades estratégicas do Programa PPT centradas na dotação 

de competências necessárias às populações imigrantes residentes em território nacional, a 

um processo de integração positivo e com repercussões no exercício de uma cidadania ati-

va e numa presença segura no mercado de trabalho, era importante ter acesso à perceção 

subjetiva dos/as destinatários/as do PPT sobre o mesmo. 

O inquérito realizado permitiu captar nos/as formandas/os um sentido de opinião forte-

mente favorável ao Programa, na sua totalidade e em parâmetros mais específicos. Os 
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níveis elevados de satisfação são manifestados nas componentes de avaliação das compe-

tências técnicas dos/as formadores/as e adequação dos conteúdos, na dimensão organiza-

cional e também, na influência que o PPT teve sobre as relações sociais das/os forman-

das/os. O relacionamento interpessoal, com a família, com os vizinhos e no trabalho surge 

referenciado como uma das áreas potenciadas pela frequência das ações. Mais, a imersão 

institucional dos/as formandas/os e o contacto que a frequência das ações implica com 

formadores/as, com as equipas das Escolas ou dos Centros de Formação e com o próprio 

contexto de sala de aula/formação – ao contrariar a situação de isolamento ou segregação 

social a que algumas destas populações estão frequentemente sujeitas, justamente por 

falta de competências linguísticas – tem um efeito integrador que está eventualmente para 

além das possibilidades de mensuração de um trabalho de avaliação mais genérico mas 

que, ainda assim, foi possível verificar durante o trabalho de campo nas diferentes escolas 

contatadas e com ações em curso. 

Relativamente à sustentabilidade dos impactos do Programa, as conclusões apontam para 

uma conjuntura em que algumas transformações nas suas normas de regulação parecem 

já resultar de orientações mais conservadoras do ponto de vista financeiro. O aumento do 

número de formandas/os necessários para formação de turmas de PPT, criado pela Portaria 

216-B/2012, alterou o desenho inicial do Programa e, por conseguinte, parece ter com-

prometido uma dinâmica de ensino mais adequada à aprendizagem de uma língua por 

não-falantes de português. O efeito desta medida sobre os números efetivos do PPT só se 

poderá aferir no futuro e num cenário de continuidade do Programa. 

A questão dos apoios sociais, num contexto de contração económica e de desemprego ele-

vado, prevê-se que assuma um carácter mais determinante na medida em que, relativa-

mente aos anos de 2011 e de 2012, na amostra de trabalho, o número de formandas/os 

que recebia os subsídios de apoio estava perto dos 50%. Sobretudo em circunstâncias de 

desemprego e distância ao local de formação, a frequência das ações é muitas vezes de-

terminada pela existência desses subsídios.  

 

4.3.4	As	intervenções	apoiadas	estão	a	produzir	efeitos	não	esperados?	Em	caso	

afirmativo,	quais	são	esses	efeitos	e	de	que	modo	são	convergentes	ou	divergen-

tes	com	os	objetivos	e	princípios	do	Programa	PPT?		

Não foram detetados efeitos imprevistos relevantes associados ao Programa PPT. A única 

situação que pode configurar um resultado não antecipado é a existência de públicos imi-

grantes com características distintas daqueles para os quais o Programa está inicialmente 

pensado. Em algumas regiões, pela proximidade a localidades de concentração de popula-

ções imigrantes com origem em países comunitários (com exceção da Roménia) ou estabe-

lecimentos de ensino superior, podem encontrar-se formandas/os nas turmas de PPT com 

um perfil diferenciado do perfil mais comum do imigrante laboral. Todavia, a percentagem 
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destes imigrantes, com recursos materiais e simbólicos mais elevados, não é significativa o 

suficiente para merecer destaque por parte das entidades formadoras. No inquérito reali-

zado a percentagem de imigrantes comunitários (com exceção da Roménia) que mantém 

uma dinâmica migratória com características sociográficas distintas das que caracterizam 

os fluxos comunitários, é de 9,8%.  

Nesta matéria, há ainda um perfil residual que merece um comentário relativamente aos 

princípios do PPT. A procura das ações por parte de imigrantes iletrados tem sido registada 

como uma situação inesperada que requer um tipo de acompanhamento específico incom-

patível com o curso do planeamento das ações. Neste caso, ao contrário do perfil anterior, 

os imigrantes correspondem a um recorte identificado pelos objetivos do PPT mas o Pro-

grama não tem recursos para os enquadrar. O seu reencaminhamento para o Programa de 

Formação em Competências Básicas colide com a inadequação destes a uma população 

não-falante de português, criando um vazio institucional no que concerne à população imi-

grante iletrada ou com muito baixas/inexistentes qualificações. 

 

4.3.5	As	realizações	e	os	resultados	verificados	poderiam	ter	sido	alcançados	com	

menos	recursos	financeiros,	tendo	em	consideração	a	quantidade,	a	qualidade	e	

o	tempo	despendido	na	concretização	das	intervenções?		

A resposta a esta questão não é linear e este tipo de exercício é, em rigor, delicado de rea-

lizar e limitado pela sua natureza especulativa e de verificação improvável. Na prática, a 

mudança observada com a introdução do critério dos 26 formandas/os por turma como 

limite mínimo para a formação parece ter sido o resultado de um cálculo que visa reduzir 

custos financeiros, embora não se tenha encontrado referência a trabalhos que tivessem, 

de algum modo, sustentado essa decisão e comprovado a sua eficácia. Quanto à qualidade 

da formação, a opinião generalizada defende que o número excessivo de formandas/os por 

turma introduziu prejuízos nesse parâmetro. 

Relativamente à quantidade de tempo despendido em formação, verifica-se que os Centros 

de Formação IEFP dispõem de uma flexibilidade programática que é vantajosa para o pú-

blico-alvo e que, em certa medida, também se poderia estender às Escolas, desde que as 

mesmas tivessem maior autonomia para proceder à sua organização interna em termos de 

anos letivos, com vista a adequar a oferta formativa às especificidades da procura e dos 

territórios que contextualizam as ações. Quanto ao total de 150 horas de formação previs-

tas, as mesmas serão suficientes face a turmas mais pequenas e mais homogéneas em 

termos de conhecimentos e competências linguísticas. 

Escolas 

De forma a complementar a auscultação das entidades formadoras sobre a relação entre 

realizações, resultados e respetivos custos, considerou-se importante explorar as perce-

ções das entidades formadoras sobre a possibilidade de dinâmicas de participação mais 
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concretas com determinados stakeholders próximos das populações imigrantes (como é o 

caso de associações de imigrantes) no processo PPT. Desse questionamento resultou um 

entendimento generalizado sobre a pertinência da formação em Língua Portuguesa conti-

nuar exclusivamente nas escolas e mantendo o âmbito formal dessa formação, cabendo à 

escola a função de, em situações que o justifiquem, se deslocar até junto das populações 

de forma a criar o igual acesso a ações formais e certificadas em PPT. 

As escolas defendem ações formais desenvolvidas nos respetivos espaços, de forma a po-

der garantir a qualidade da formação e da certificação, não obstante reconhecerem o papel 

importante que os stakeholders podem assumir junto das populações imigrantes em múlti-

plos assuntos do seu interesse. Além do contacto institucional ser importante para a inte-

gração, para a formação e para a legitimação de competências, o espaço escola permite 

ainda o contacto entre pessoas, culturas e saberes muito diversos, proporcionando experi-

ências que não se verificarão no interior de grupos culturalmente mais homogéneos.  

A aprendizagem da Língua Portuguesa também sai beneficiada pela obrigatoriedade de a 

pôr em prática no ambiente escolar e como base de entendimento entre várias nacionali-

dades. Já o mesmo não se poderá garantir num espaço de formação de carácter informal, 

mais familiar e onde se falará a mesma língua materna, o que, por si só, já dificulta a 

aprendizagem do Português. Além destas desvantagens, também é sublinhado o facto das 

ações não-formais exigirem a realização de exames pela via externa (nas universidades), o 

que acrescenta dificuldades e alguns custos acrescidos para os/as formandas/os. 

Com base na experiência acumulada das escolas, a realização de uma formação certificada 

num estabelecimento de ensino público português e com profissionais de competência re-

conhecida não só confere às populações imigrantes mais segurança e confiança, como pro-

porciona práticas de sociabilidade importantes e com impactos positivos na sua autoestima 

e integração na sociedade de acolhimento. Os formandas/os deslocam-se à escola também 

para socializar com outras pessoas e culturas, sendo esta deslocação encarada por muitos 

como “acontecimento social” ou como momento especial que lhes exige cuidados redobra-

dos na apresentação pessoal, por ser uma quebra para com as suas rotinas (laborais, soci-

ais, domésticas, etc.). Desta forma, no entendimento das escolas auscultadas, partilhar a 

formação em PPT com stakeholders só deverá ser possível através de parcerias, nas quais 

a garantia da formação e respetiva certificação seja da exclusiva responsabilidade das es-

colas. 

 

Centros de Formação e Centros Protocolares 

Relativamente à possibilidade de colaboração e partilha de competências formativas entre 

Centros de Formação e stakeholders próximos das populações imigrantes, surgiram duas 

posições divergentes. Por um lado aceita-se essa possibilidade sob a condição da formação 

ser garantida por formadores/as competentes e certificados, valorizando-se a capacidade 

dos stakeholders pela maior proximidade ao público-alvo. Por outro lado, defende-se a 
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importância do contexto formal da mesma e das ações continuarem a realizar-se em insti-

tuições públicas, que garantem a credibilidade, a idoneidade e a qualidade das mesmas. 

 

Em Síntese – Sobre o aumento do número mínimo de formandas/os por turma, a opinião 

das entidades beneficiárias e das entidades formadoras é unanimemente negativa na ava-

liação que fazem sobre esse critério. Quer pelo tipo de pressão que é criada sobre o/a for-

mador/a, quer pelo maior nível de ruído que acrescenta ao contexto de formação, o au-

mento das turmas, em alguns casos para o dobro, tem um efeito inegável sobre a qualida-

de possível do trabalho realizado com as/os formandas/os. O mesmo se aplica relativa-

mente ao tempo despendido com as ações. As 150 horas são apreciadas consensualmente 

como um valor insuficiente para treinar um/a formando/a no domínio elementar de uma 

língua, numa turma numerosa e bastante heterogénea.  

Relativamente à forma como o tempo de formação é organizado, as escolas defendem, de 

uma maneira geral, maior autonomia na capacidade de adequar horários das ações PPT às 

múltiplas realidades que caracterizam grupos de formandas/os, grupos de formadores/as e 

constrangimentos territoriais de variada ordem. A formação em Língua Portuguesa deverá 

continuar a ser garantida pelas Escolas e Centros de Formação, mantendo o seu carácter 

formal e institucional. 

 

4.3.6	A	estrutura	definida	e	os	instrumentos	utilizados	no	funcionamento	do	Pro-

grama	PPT	foram	relevantes	para	atingir	os	objetivos	definidos?		

Sim, a estrutura executiva do Programa PPT parece estreitamente ligada aos resultados 

positivos registados, em particular até ao último ano em análise – 2012. Contudo, importa 

ter em atenção alguns efeitos menos positivos decorrentes de alterações ao nível da orgâ-

nica das entidades envolvidas, bem como algumas atualizações instrumentais que decor-

rem do normal dinamismo do processo migratório, por um lado, e da dinâmica processual 

da rede de entidades envolvidas, por outro.  

 

Em Síntese – De acordo com a auscultação às entidades beneficiárias, as alterações na 

orgânica do Ministério da Educação e Ciência, ocorridas em 2012, produziram efeitos sobre 

o processo de apresentação de candidaturas. Após a conversão das Direções Regionais de 

Educação em Direções de Serviços Regionais da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Es-

colares (DGEstE), estas perderam autonomia na relação de intermediárias entre as escolas 

e o organismo intermédio do POPH, o ACM, I.P. Apesar da manutenção do seu estatuto de 

intermediárias, as Direções de Serviço Regionais perdem competências em processos de 

tomada de decisão, adensando burocraticamente a cadeia de gestão do PPT nas Escolas, 

que, por sua vez, têm já experiência de administração direta de outros programas com 

enquadramento no POPH – e.g. cursos EFA e as ações do Programa Novas Oportunidades, 



Estudo de Avaliação Intercalar do Programa PPT – Português para Todos	
DINÂMIA’CET-IUL – CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AMUDANÇA SÓCIO-ECONÓMICA E O TERRITÓRIO 

 

	75 

já extinto. O excesso de entidades intermediárias na gestão operacional do PPT pode gerar 

alguns desacertos entre os interesses das/os formandas/os e o tempo demorado de certas 

tramitações que, em alguns casos, chegam a depender do Ministro da tutela. 

Quanto ao instrumento modelo indicado pelo PPT, o Referencial de Formação O Português 

para Falantes de Outras Línguas, surgem, entre apreciações genericamente positivas ao 

documento, algumas críticas relativamente aos conteúdos temáticos e gramaticais. A prin-

cipal questão prende-se com a desarmonia entre a exigência formal detalhada no Referen-

cial e a exequibilidade do mesmo em 150 horas55. O número elevado de alunos em sala, a 

diversidade de proveniências e de níveis de literacia, em conjunção com o fator tempo, 

estão a colocar um conjunto de desafios às/aos formadoras/es. Por outro lado, o atual Re-

ferencial não permite solucionar alguns desafios acima identificados (diversidade linguística 

e ausência de literacia), pelo que sugerem uma eventual revisão/adaptação dos conteúdos. 

No mesmo sentido, apesar da existência do Referencial, não existem manuais que permi-

tam aos/às formandas/os acompanhar e antecipar diretamente os conteúdos estabelecidos 

ao longo das ações. Cabe assim às/aos formadoras/es a decisão e o investimento pessoal 

nos materiais de apoio ao trabalho dos/as formandas/os dentro e fora do contexto formati-

vo. Face a esta ausência de materiais-padrão de ensino e de trabalho nas ações de PPT, a 

estrutura presente do Programa e a personalização do acompanhamento e da consequente 

avaliação/certificação representam uma vantagem óbvia face a outras experiências não-

formais cuja certificação depende de exame realizado fora do contexto da sala de aula.  

 

4.3.7	A	rede	de	estruturas/entidades	formadoras	adotada	é	a	mais	adequada	

para	a	promoção	do	Programa	PPT?		

A resposta à questão de avaliação relativa à adequação da estrutura, de acordo com os 

dados recolhidos pela equipa de avaliação, é absolutamente positiva. No entanto esta 

apreciação está condicionada ao período abrangido pela análise e, mais importante, no 

caso de se manter a oferta nos Centros de Formação e nas Escolas, à necessidade de cria-

ção de uma plataforma de promoção e facilitação de comunicação e de partilha de infor-

mação entre ambos. 

 

Em Síntese – Apesar da ampla rede de entidades formadoras que cobrem todo o território 

nacional continental e do papel extremamente positivo que esse facto representa em ter-

mos de igualdade de acesso territorial, existem duas questões, que combinadas, podem 

interferir com esta virtude. Em primeiro lugar, a já mencionada Portaria 216-B/2012, ao 

introduzir o limiar mínimo de 26 formandas/os por turma, veio restringir as possibilidades 

																																																								
55 É de referir que o Referencial sugere para o nível Utilizador Elementar um total de 150 a 200 horas. No entanto, após a inserção do Referencial no Catálogo 
Nacional de Qualificações, o percurso ficou organizado em 6 UFCD – Unidades de Formação de Curta Duração, com uma carga horária de 25 horas cada, o que totaliza 
as 150 horas.  
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reais de, em algumas zonas com menor concentração de imigrantes, se aprovarem ações 

em espaços de formação a distâncias razoáveis dos locais de residência e/ou trabalho. 

Concomitantemente, e em segundo lugar, a divisão da operacionalização do Programa pe-

las entidades formadoras tuteladas pela DGEstE e pelo IEFP, I.P. cria um efeito de disper-

são, que neste novo contexto, pode produzir um conflito de interesses no interior do PPT. 

Na medida em que Escolas e Centros de Formação da mesma localidade ou em localidades 

contíguas competem por um mesmo objetivo, esta duplicação pode impedir o início de 

ações de formação. A auscultação às entidades formadoras - tanto às Escolas quanto aos 

Centros de Formação - confirmou a ausência de comunicação entre ambos como a norma 

relativamente à gestão do Programa. 

 

Stakeholders 

Num entendimento mais abrangente da questão, em particular da adequação da estrutura 

aos desígnios do PPT e a título comparativo, importa fazer referência, neste plano, à reco-

lha de dados relativos ao Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante (PAAI) lançado 

pelo ACM, I.P. em 2013. No âmbito do PAAI algumas associações de imigrantes apresenta-

ram candidaturas que abrangiam o desenvolvimento de “Ações de Educação Não Formal 

em Português como Língua Estrangeira, com exame final realizado por entidade certifica-

da” tendo conseguido a respetiva aprovação apenas cinco associações: Associação Unida e 

Cultural da Quinta do Mocho (AUCQM); Associação de Melhoramentos e Recreativo do Ta-

lude (AMRT); Associação dos Imigrantes Romenos e Moldavos de Setúbal (FRATIA); Asso-

ciação dos Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve (DOINA); Associação Comunidade 

Islâmica da Tapada das Mercês e Mem-Martins (ACITMMM). 

Apesar de se tratar de um Programa distinto e das Ações de Educação Não Formal em Por-

tuguês como Língua Estrangeira não terem correspondência direta com o PPT, considerou-

se importante integrar esta experiência neste relatório, uma vez que permite compreender 

os circunstancialismos inerentes a uma eventual externalização do PPT, de um ponto de 

vista estrutural e operacional e, simultaneamente compreender as virtudes do modelo ins-

tituído. 

Uma nota prévia para sublinhar as dificuldades acrescidas em estabelecer contato com três 

das associações de imigrantes seleccionadas. A ausência de um telefone institucional e a 

ausência de membros nas respetivas instalações em horário de expediente foram proble-

mas persistentes. Também se considera relevante a ausência de resposta às solicitações 

para marcação de entrevista e para fornecimento de informações por correio eletrónico. 

Como tal, foi possível realizar uma entrevista presencial junto da AMRT e duas entrevistas 

telefónicas junto da DOINA e da FRATIA, tendo sido recolhida a informação respeitante às 

respetivas experiências com a Ação Não Formal. Entretanto, apurou-se junto da ACITMMM 

que a ação iniciada teve de ser interrompida devido a problemas relativos aos seus órgãos 
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dirigentes e, por último, a AUCQM não deu qualquer resposta aos contactos e solicitações 

empreendidas. 

Considerando apenas as três experiências reportadas, só a DOINA faz um balanço positivo 

da experiência e considera a possibilidade de continuar com este tipo de ação. A mesma 

contou com mais de 30 inscrições e também com algumas desistências, devido ao facto de 

ter coincidido com o período de Verão, período em que a oferta de trabalho é maior nos 

segmentos onde estas populações estão mais concentradas. De 19 formandas/os que fo-

ram a exame 16 conseguiram certificação. Alguns exames decorreram na Universidade de 

Lisboa e outros na Universidade do Algarve, devendo-se a esta a única queixa que a asso-

ciação tem a fazer sobre a sua experiência. Segundo ela, a Universidade do Algarve não 

reconheceu a DOINA enquanto representante e intermediária dos/as formandas/os, ne-

gando-se a tratar de qualquer assunto relativo aos mesmos com a associação. Os/as for-

mandas/os eram todos romenos e moldavos e terão preferido esta ação em detrimento do 

PPT devido ao regime mais intensivo com que a mesma decorreu. O formador contratado 

pela associação tinha experiência e desenvolveu uma boa relação com os/as formandas/os, 

fator decisivo na manutenção de várias/os formandas/os no Programa. Não foi reportada 

qualquer dificuldade de ordem mais processual e burocrática relativa à operacionalização 

da ação ou dos exames. Em termos financeiros, as despesas envolvidas foram pagas pela 

associação, aguardando a mesma o respetivo reembolso no momento acordado pelo ACM, 

I.P. 

Da experiência da FRATIA sobressai a certeza de que este tipo de ação não vai ter continu-

ação devido ao modelo de financiamento subjacente56. A associação queixa-se não só do 

atraso relativo ao reembolso pelo montante que teve de avançar para levar 30 forman-

das/os a exame (2100€), como também de alegadas alterações e/ou imprecisões presta-

das pelo ACM, I.P. sobre o processo de financiamento e reembolso da ação. De 30 forman-

das/os que realizaram o exame no Instituto Politécnico de Setúbal, 16 terão obtido a certi-

ficação. A formação foi dividida por duas formadoras, que também não ficaram satisfeitas 

com o montante recebido pelo trabalho realizado. Tirando os problemas financeiros, a ação 

terá decorrido com normalidade. 

Por último, a experiência da AMRT. Nesta associação houve muitos/as candidatos/as inscri-

tos/as e algumas desistências. Muitas delas deveram-se às dificuldades dos/as forman-

das/os em acompanhar a formação. Quando a formadora informou quais os/as forman-

das/os mais aptos para se candidatarem ao exame, os outros desistiram. A maioria dos/as 

formandas/os era de origem africana (Guiné-Bissau, Angola) e indiana. De 16 forman-

das/os levados/as a exame existe apenas uma certificação confirmada. Os restantes conti-

nuam sem saber o resultado uma vez que perderam o código que lhes dá acesso à plata-

forma dos resultados. Este é apenas um exemplo dos vários que se relacionam com a falta 

																																																								
56 Compete às associações que patrocinam a ação não formal avançar com o pagamento de todas as despesas (custos com formadores/as, materiais, instalações e 
exames), ficando a aguardar pelo reembolso previsto nos termos do Programa. 
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de informação/acompanhamento apontada pela associação a todo o processo que envolveu 

a Ação Não Formal.  

O exemplo mais crítico foi a notificação de três formandas/os pelo SEF no momento de 

realização do exame, devido à sua situação irregular em Portugal. Esta situação causou um 

profundo mal-estar em todos os envolvidos, a começar pela associação - que considera 

que foi mal-informada dos requisitos e procedimentos necessários para candidatar os/as 

formandas/os a exame (tendo perguntado ao ACM, I.P. que documento era necessário pa-

ra o efeito, foi-lhe respondido que apenas o passaporte, ignorando-se que os/as forman-

das/os também tinham que ter uma situação regularizada) – passando pela formadora e 

acabando nos/as formandas/os, tendo-se quebrado laços de confiança entre todas as par-

tes e provocado uma situação irremediável para as pessoas notificadas.  

A taxa de insucesso (que ainda está por comprovar) dos/as formandas/os levados/as a 

exame também será reflexo da perturbação causada pelos elementos do SEF57, que entra-

ram na sala de exame a meio da realização deste para confirmar os documentos individu-

ais. O desconhecimento por parte dos/as formandas/os sobre os procedimentos relativos 

ao exame também os terá deixado inseguros, com consequências nos resultados. A data 

do exame também foi alterada e os/as formandas/os avisados/as apenas uma semana 

antes, o que também provocou perturbações nas suas vidas, além de ter prolongado mais 

o tempo de espera face ao período de preparação para o exame. A associação contratou a 

formadora, que teve total autonomia para programar e orientar a formação. No total foram 

cumpridas 168 horas de formação58, que se realizaram entre Junho e início de Novembro 

(2013), atendendo à data fixada para o exame, antes da alteração de última hora. 

Não obstante a experiência e a certificação da associação enquanto entidade formadora no 

âmbito do POPH, a mesma faz um balanço muito crítico quanto à forma como decorreu 

todo o processo que envolveu a ação. A associação considera que não teve o acompanha-

mento necessário e quando solicitava informação ao ACM, I.P. nem sempre obteve respos-

tas imediatas, claras ou inequívocas. Não conseguiu estabelecer qualquer feedback com as 

restantes associações envolvidas no mesmo tipo de Ação Não Formal para troca de experi-

ências, considerando esse aspeto importante para o trabalho que estava a desenvolver. 

Considera ainda que não obteve da parte da Faculdade de Letras da Universidade de Lis-

boa (FLUL), entidade parceira, o acompanhamento e as respostas devidas. Perante todos 

os condicionalismos envolvidos numa formação de carácter não formal e que obriga à rea-

lização de um exame numa entidade externa, a associação considerou o modelo de forma-

ção PPT bem mais vantajoso e benéfico para os/as formandas/os. 

Em suma, estes três exemplos não permitem concluir que existe por parte das associações 

de imigrantes um investimento importante na promoção do ensino da Língua Portuguesa. 

Apesar de 4 associações (em 5) terem conseguido concluir a ação e desse facto ser repre-

																																																								
57 Não houve qualquer referência a uma situação semelhante por parte das outras associações. 
58 A indicação para este tipo de ação varia entre o mínimo de 150 horas e o máximo de 200 horas. 
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sentativo do tipo de intervenção que podem desenvolver junto das populações interessa-

das, não se verificou um discurso comprometido com a promoção do ensino da Língua Por-

tuguesa para efeitos de integração social e laboral, nem a conveniência do mesmo ser pro-

porcionado pelas associações. Perante a comparação da Ação Não Formal com o PPT, a 

única vantagem apontada foi o regime intensivo em que a mesma decorreu. Entretanto, a 

obrigatoriedade de realizar um exame numa entidade externa, nem sempre próxima59 e 

envolvendo procedimentos que não são acessíveis a boa parte do público-alvo revelou-se 

desvantajoso face às condições de certificação oferecidas pelo PPT. Somam-se a estas des-

vantagens uma série de fatores que, sendo externos à formação proporcionada pelas asso-

ciações, tiveram impactos negativos na mesma (tais como a inexperiência, a desinforma-

ção, a desorganização ou a informalidade). Por fim, os encargos financeiros que as associ-

ações têm de suportar em avanço é outro problema apontado a esta ação e que pode de-

sencadear a sua interrupção ou cancelamento. 

 

4.4 Benchmarking 
 

Portugal, no plano europeu, tem um registo marcadamente favorável no capítulo das polí-

ticas de integração das populações imigrantes. Esta certidão, validada pelo Índice de Políti-

cas de Integração de Imigrantes (Migrant Integration Policy Index – MIPEX), decorre de 

um levantamento de políticas de integração de imigrantes nos Estados-Membros da União 

Europeia e em outros territórios. A terceira e mais recente edição do MIPEX, corresponden-

te a 2011, permite comparar o desempenho e a relevância das medidas políticas disponí-

veis para enquadrar o estabelecimento das populações imigrantes num conjunto de países 

e territórios. Na última edição Portugal ocupou o 2º lugar, próximo do primeiro classifica-

do, a Suécia, contribuindo, pelo menos, para contrariar a validade de algumas antinomias 

analíticas ainda em uso como a de ‘países da Europa do Sul’/‘países intervencionistas’. In-

cidentalmente é na rubrica ‘Educação’ que Portugal obtém a sua pontuação menos expres-

siva, ligada às recomendações de maior diversidade entre professores e formadores bem 

como um maior envolvimento e treino nas necessidades específicas destas populações. 

Globalmente, o conhecimento da língua do país de acolhimento tem sido definido como 

eixo prioritário das políticas de integração60. A importância do domínio língua e o desenvol-

vimento de mecanismos de apoio à criação de estruturas de educação, treino e avaliação 

de competências linguísticas por parte de migrantes adultos tem sido manifesta na amplia-

ção do âmbito da atuação do COE, em particular por via do Programa de Integração Lin-

guística de Imigrantes Adultos (Linguistic Integration of Adult Migrants) do Gabinete de 

Política Linguística (Language Policy Unit). Os inquéritos aplicados por este gabinete nos 

																																																								
59 Alguns formandas/os do Algarve tiveram de realizar o exame em Lisboa, suportando o custo das viagens. 

 
60 OECD (2013), International Migration Outlook 2013, OECD Publishing.  
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anos de 2007, 2009 e 201361 aos Estados-Membros do Conselho mostram que aumentou o 

número de países que requerem a prova de domínio da língua para a atribuição de autori-

zação de residência. Em simultâneo, aumentou o número de países que apresentam cursos 

oficiais de ensino da língua a imigrantes adultos. O último inquérito registou 12 países, 

entre aqueles que requerem prova de competências linguísticas para efeito de obtenção de 

título de residência e que oferecem os cursos de ensino da língua à população imigrante. 

Esta tendência regista uma convergência positiva entre a matriz jurídica de acesso à cida-

dania e a conceção de políticas públicas de acesso aos recursos necessários à elegibilidade.  

QUADRO 9 
Quadro Comparativo Internacional de Modalidades de Enquadra-

mento da Língua em Políticas de Integração 
 

Categoria  Países 
Países com teste de proficiência linguística 
como pré-requisito (absoluto ou excecional) 
de entrada  

Albânia, Alemanha, Áustria, Finlândia, França, Liechtenstein, Países 
Baixos, Polónia, e Reino Unido. 

Países com obrigatoriedade de demonstra-
ção de proficiência linguística como critério 
de acesso a residência e/ou cidadania62 

Albânia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Noruega, Paí-
ses Baixos, Portugal, Reino Unido, República da Moldávia e Suíça. 

Países com oferta de cursos oficiais de ensi-
no da língua a imigrantes adultos 

Alemanha, Áustria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, 
Finlândia, França, Itália, Noruega, Portugal e República da Moldá-
via 

Países com requisito obrigatório de frequên-
cia de cursos de ‘Conhecimento da Socieda-
de’ 

Alemanha, Malta e Noruega. 

Países com frequência de cursos de ‘Conhe-
cimento da Sociedade’ em regime optativo 

Grécia, Liechtenstein, Lituânia, Países Baixos, República da Moldá-
via e Reino Unido. 

Fonte: OECD, 2014. 

	
Entre os países requerentes de prova de conhecimento da língua, varia tanto o nível de 

proficiência linguística necessária para aquisição do estatuto de residência ou cidadania (do 

A1 ao B1), quanto o número de horas necessárias para a realização de prova de certifica-

ção para os respetivos níveis. Importa ainda referir que, de acordo com os dados do último 

inquérito, neste último universo de países, 11 oferecem cursos específicos para imigrantes 

com baixos níveis de literacia ou sem treino educativo formal. 

O curso com menor duração é de 75 horas e o de maior duração de 3000 horas. Por 

exemplo, para se ter uma ideia da variância do número de horas para obtenção de certifi-

cação de proficiência de nível A2, esta pode variar entre 75 e 180 horas. No entanto, há 

que fazer a distinção entre cursos de ensino da língua e as tipologias de ‘Cursos de Inte-

gração’ que compreendem outros módulos para além dos referentes ao treino linguístico. 

																																																								
61 Claire Extramiana, Reinhilde Pulinx e Piet Van Avermaet (2014) Linguistic Integration of adult migrants: Policy and practice. Draft Report on the 3rd Council of 
Europe Survey. Council of Europe, Strasbourg, In http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/liam/Source/Events/2014/SurveyReport-LIAM-2014_EN.pdf  
 
62 Nos casos da Bélgica, Malta e Espanha embora os testes não tenham sido indicados com carácter de obrigatoriedade, podem ser apontados como critério para a 
obtenção de autorizações de permanência de longa duração. 
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5. Conclusões e Recomendações  

Neste capítulo apresenta-se uma síntese das principais conclusões analíticas e consecuti-

vas recomendações. O trabalho realizado permitiu mapear o universo de concretização do 

PPT e o conjunto de fatores críticos no seu desenvolvimento. Pese embora a circunscrição 

do período em análise ao biénio 2011-2012, as inferências permitidas pela investigação e 

análise realizadas estendem-se, acredita-se, para lá desse limite.   

Quer ao nível das entidades beneficiárias quer ao nível das entidades formadoras foi possí-

vel contactar com uma realidade nacional relativamente heterogénea ao nível do investi-

mento institucional e pessoal nas diferentes fases que compõem o PPT. A expressão menor 

do Programa em determinados contextos institucionais onde é coordenado ou executado 

pareceu, por vezes, afetar a valorização e até a compreensão de algumas das suas especi-

ficidades por parte dos técnicos contactados. Em contraste, a equipa comunicou igualmen-

te com um número significativo de responsáveis executivos e formadores cujas habilita-

ções, aptidões e dedicação ao Programa excedem as de um profissional rigoroso. O espec-

tro largo de contactos institucionais realizados pela equipa permitiu identificar, nos discur-

sos recolhidos, um conjunto de fatores consensuais que, de acordo com as equipas ligadas 

ao PPT, podem influenciar decisivamente o seu sentido. 

Os dados do inquérito por questionário sugerem quer uma valorização elevada do domínio 

da língua do contexto de acolhimento enquanto fator facilitador da integração, quer uma 

perceção bastante positiva do curso enquanto instrumento de capacitação nesse domínio. 

No sentido em que uma das prioridades estratégicas do ACM, I.P., de que é resultado o 

PPT, é justamente a promoção de meios ativos de inclusão das populações imigrantes, a 

política pública em análise parece criar as condições alargadas para que essa inclusão e 

capacitação se realizem. Tanto ao nível das competências formais, linguísticas, quanto das 

competências não-formais e que decorrem da inserção dos/as formandas/os em diferentes 

contextos de socialização interpessoal e institucional (escolas, centros de formação, cole-

gas, formadores, pessoal administrativo, etc.) e que criam espaços de interação e desen-

volvimento de aptidões para além das previstas no plano curricular das ações de PPT. Mas, 

se é certo que o desempenho do Programa PPT, em matéria de realizações e resultados, 

por relação às metas estabelecidas, se pode aceitar como bastante satisfatório, é também 

certo que outros parâmetros merecem atenção. 

Os resultados das diferentes etapas da avaliação e respetivas recomendações são, no se-

guimento das orientações previstas no caderno de encargos, apresentados, esquematica-

mente, e com referência por entidade, no quadro seguinte. 	 	
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QUADRO 10 
Síntese de Conclusões e Recomendações 

 

Entidade 
Gestora Conclusões Recomendações 

ACM, I.P.  

O nível A2 do Programa PPT e a sua 
planificação em 150 horas não está adap-
tado a populações imigrantes iletradas. 

Organizar a realização de pequenos cursos 
de preparação para o PPT (30 horas) de 
forma a acautelar as dificuldades acresci-
das de formandas/os iletrados/as. 
 

Os Referenciais são bons instrumentos 
de trabalho mas os conteúdos já revelam 
algum desfasamento perante os constran-
gimentos associados ao aumento do 
número de formandas/os por turma e à 
manutenção das mesmas 150 horas de 
formação para cada nível de proficiência. 

Atualizar os Referenciais em termos de 
conteúdos, tornando-os mais adaptados às 
realidades dos formandas/os, às necessi-
dades e dificuldades dos formadores/as, 
ao aumento da dimensão das turmas e à 
manutenção das 150 horas de formação. 
 
Conceber um manual do formando adap-
tado ao PPT e ao seu público-alvo. 
 

Apesar da existência dos Referenciais, 
compete aos/as formadores/as conceber e 
adaptar os seus materiais didáticos e 
pedagógicos de acordo com os seus for-
mandas/os e respetivas necessidades. 

Promover workshops / ações de formação 
para os formadores/as, com vista a uma 
melhor capacitação para lidar com certas 
dificuldades e contextos que se vão reve-
lando ao longo das ações e permitir a 
partilha de materiais e experiências entre 
formadores/as. 
 

A base de dados do SIIFSE é um instru-
mento fundamental à gestão do Programa 
PPT. 

Promover uma atualização atenta e per-
manente da base de dados, definindo a 
necessária uniformização de critérios 
entre todas as entidades. 
 

As ações de formação em PPT continu-
am a ser necessárias e a manter uma 
procura constante por parte do público-
alvo. A sua abrangência e capacidade de 
concretização só é possível devido ao 
investimento e dedicação das entidades 
envolvidas e respetiva estrutura, deven-
do-se boa parte do sucesso do PPT às 
competências profissionais e capacidades 
humanas e sociais dos/as formadores/as. 
 

Continuar a apostar no PPT enquanto 
Programa de Ação Formal em Língua 
Portuguesa, no âmbito das entidades devi-
damente estruturadas e certificadas para o 
efeito. 
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Entidades  
Beneficiárias Conclusões Recomendações 

DGEstE 

Compete às Escolas preparar todo o 
processo pedagógico das ações de PPT. 
Nesse sentido, elas detêm o conhecimen-
to sobre o funcionamento dos processos, 
investem trabalho, têm técnicos e forma-
dores disponíveis, materiais didáticos e 
pedagógicos, experiência acumulada e 
reconhecida, ações divulgadas e candida-
tos interessados. Contudo, os atrasos 
frequentes na obtenção das autorizações 
para realizar as ações PPT, em alguns 
casos, têm impedido a realização das 
mesmas. 

Agilizar junto do MEC as autorizações 
necessárias à abertura das ações PPT, de 
modo a que as mesmas possam começar 
na altura prevista e anunciada aos candi-
datos e com os formadores/as designa-
dos/as para o efeito.  
 

As Escolas não se podem candidatar 
diretamente ao Programa PPT enquanto 
Entidades Beneficiárias. Como tal, não 
têm acesso ao reembolso de várias des-
pesas que têm de suportar com o PPT e 
que, de outra forma, seriam elegíveis e 
reembolsáveis. 

Dar mais autonomia às Escolas, permitin-
do que elas se candidatem diretamente às 
ações e que façam a gestão das mesmas. 

Nas Escolas as ações PPT organizam-se 
de acordo com o ano letivo e, normal-
mente, em horário pós-laboral. 

Dar às Escolas a possibilidade de organi-
zarem as ações PPT num regime mais 
intensivo e adaptado às necessidades do 
público-alvo, previamente auscultado e de 
forma a contornar os constrangimentos 
provocados pela ausência de transportes 
públicos em muitas regiões do país. 

Além de ser uma formação totalmente 
gratuita, o PPT ainda possibilita o acesso 
a subsídios de transporte e/ou alimenta-
ção aos formandas/os em determinadas 
condições.  
 

A possibilidade de aceder aos subsídios 
deve ser divulgada de forma explícita ao 
público-alvo em toda a rede de Escolas 
públicas, sem exceção, de modo a permitir 
- de Norte a Sul do País e do Litoral ao 
Interior - igualdade de acesso a um recur-
so que pode ser determinante na formação 
PPT para as populações imigrantes mais 
carenciadas. 

A atual estrutura orgânica do MEC veio 
contribuir para o aumento das intermedi-
ações e procedimentos burocráticos en-
volvidos no PPT, considerando-se que 
esses factos também contribuíram para 
os sucessivos atrasos na concessão de 
autorizações para iniciar as ações e para 
a desmotivação de algumas Escolas rela-
tivamente ao PPT. 

Reduzir a excessiva burocracia envolvida 
em todo o processo PPT e reduzir a cadeia 
de entidades intermediárias, de forma a 
evitar a duplicação de documentos e pro-
cedimentos e tornar as decisões mais 
céleres. 

A Plataforma SIGO é um instrumento 
fundamental para a gestão do PPT ao 
nível de todas as Escolas da rede pública 
nacional. Contudo e uma vez introduzi-
dos os dados iniciais por parte de cada 
escola, as mesmas ficam impedidas de 
fazer qualquer tipo de alteração nos 
mesmos. 

Tornar a plataforma SIGO mais amigável 
dos utilizadores, nomeadamente, permitir 
que se possam fazer alterações sem ter 
que remeter pedidos para as mesmas à 
DGEstE, simplificar alguns procedimen-
tos, uniformizar critérios de preenchimen-
to. 
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Entidades  
Beneficiárias Conclusões Recomendações 

DGEstE 
e 

IEFP, I.P. 

Atualmente, as turmas de PPT têm de 
compreender entre 26 a 30 formandas/os.  

Permitir a redução do número de forman-
dos por turma. Seria desejável que o atual 
número mínimo de 26 formandas/os pas-
sasse a ser considerado enquanto valor 
máximo. 
Ter em consideração as diferenças regio-
nais e os constrangimentos a elas associa-
dos para efeitos de redimensionamento 
das turmas. 
Não sendo possível redimensionar o nú-
mero de formandas/os por turma, as 150 
horas de formação deveriam poder ser 
aumentadas. 

Em regiões do interior do país a ausência 
de uma rede de transportes públicos a 
operar em horários pós-laborais tem 
causado constrangimentos no acesso de 
muitas/os formandas/os às ações PPT. 

Permitir às Escolas e aos Centros de For-
mação e através de protocolos com enti-
dades locais, administrar ações de PPT em 
espaços mais próximos dos formandas/os 
se o número de interessados assim justifi-
car. 

IEFP, I.P. 

Não obstante a manifestação de interesse 
por parte de muitos ex-formandas/os em 
continuar a formação, o IEFP tem apos-
tado muito pouco na realização de ações 
de PPT de nível B2. Uma das razões 
evocadas é o número insuficiente de 
candidatos e a sua dispersão. 

Reduzir o número mínimo de forman-
das/os nas ações destinada ao nível B2, de 
forma a dar resposta a mais candidatos 
que desejam continuar a sua formação na 
Língua Portuguesa. 

As ações de Português Técnico torna-
ram-se residuais em 2012 e inexistentes 
em 2013, quer pela aparente desadequa-
ção das respetivas áreas profissionais, 
quer pela ausência de mais-valias associ-
adas a este tipo de formação específica. 

Redirecionar as ações de Português Téc-
nico para formações complementares ao 
PPT e igualmente orientadas para a capa-
citação laboral, tais como noções de in-
formática e tecnologias de informação, 
noções de legislação básica portuguesa, 
etc. 

Entidades 
Formadoras Conclusões Recomendações 

Escolas e 
Centros de 
Formação 

Profissional 

Apesar de alguns esforços desenvolvidos 
pelas Escolas e Centros de Formação na 
divulgação das ações de PPT sob diver-
sas formas e meios, o método identifica-
do como mais eficaz continua a ser o 
“passa-palavra” entre as populações 
imigrantes. 

Desenvolver parcerias entre as Escolas e 
associações de imigrantes e outras entida-
des a eles ligadas para que encaminhem 
formandas/os para o PPT. 

Em certos pontos do país as Escolas e 
Centros de Formação parecem duplicar a 
oferta em PPT e competir pelos mesmos 
formandas/os, o que pode impedir a 
realização de ações a ambos. 

Estabelecer laços de comunicação e cola-
boração entre Escolas e Centros de For-
mação no sentido de complementar as 
ofertas formativas e potenciar as compe-
tências específicas de cada um junto das 
populações imigrantes.  

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL. 

 

Expostas as principais conclusões e recomendações resultantes do processo avaliativo, 

apresenta-se a SWOT enquanto ferramenta de análise estratégica que facilita a visualiza-

ção dos fatores internos e externos cruciais para a apreciação e para a continuidade do 

Programa. O objetivo da SWOT é simplificar o processo de identificação desses fatores e 



Estudo de Avaliação Intercalar do Programa PPT – Português para Todos	
DINÂMIA’CET-IUL – CENTRO DE ESTUDOS SOBRE AMUDANÇA SÓCIO-ECONÓMICA E O TERRITÓRIO 

 

	85 

permitir assim focalizar a totalidade do processo nos critérios-chave centrais para o pro-

cesso de tomada de decisão relativa aos contextos visados. Relativamente ao PPT, esta 

ferramenta permite compreender o carácter ambivalente de alguns dos fatores e a neces-

sidade de ter em atenção, em contextos de intervenção sobre o Programa, a interdepen-

dência de outros. 

 

QUADRO 11 
Análise SWOT ao Programa PPT 

Forças Fraquezas 

− Crescente número de formandas/os; 

− Horário pós-laboral; 

− Níveis de satisfação dos formandas/os bas-

tante elevados (empatia e competências dos 

formadores/as); 

− Maioria dos formandas/os considera que o 

curso tem um nível de dificuldade médio; 

− Relação de proximidade com as populações 

imigrantes; 

− Domínio do Português identificado pelos 

formandas/os com importante fator de inte-

gração. 

− Certificação centrada maioritariamente 

nos níveis A1-A2; 

− Carácter residual do Português Técnico; 

− Maioria das/os formandas/os chega ao PPT 

através de amigos; 

− Ausência de um calendário letivo uniformi-

zado; 

− Burocracia associada à gestão e organiza-

ção do Programa; 

− Número mínimo de formandas/os por tur-

ma (26) demasiado elevado. 

Oportunidades Ameaças 

− Flexibilização na formação de turmas e ho-

rários; 

− Módulos de alfabetização; 

− Menos de 1/3 dos formandas/os tinha co-

nhecimento da Língua Portuguesa; 

− Estreitamento da colaboração com associa-

ções. 

− Referencial demasiado ambicioso para o 

número de horas previstas; 

− Diversidade de níveis de habilitações em 

contexto formativo; 

− Incapacidade de resposta a necessidades 

específicas dos formandas/os; 

− Percentagens de desistências; 

− Dificuldades nas deslocações para o espaço 

das ações. 

Fonte: DINÂMIA’CET-IUL. 

 

Em síntese, a avaliação ao Programa PPT revelou um impacto percecionado pelos públicos-

alvo bastante positivo e com consequências diretas nas relações interpessoais das popula-

ções imigrantes certificadas. Do mesmo modo, a posição das entidades beneficiárias e 

formadoras é coincidente na apreciação geral positiva que fazem do Programa e da sua 

execução. Existem, contudo, aspetos que têm influenciado o seu decurso e que podem vir 

a ter um maior impacto no mesmo. A revisão desses aspetos e o prosseguimento dos 

exercícios de avaliação são imprescindíveis à criação, consolidação e/ou recuperação da 
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qualidade da formação oferecida pelo Programa PPT. Tendo em conta a atual conjuntura 

socioeconómica, a manutenção de espaços de criação de competências formais e informais 

com efeito sobre populações mais vulneráveis do ponto de vista do acesso aos recursos 

vitais para o exercício da cidadania afigura-se, ainda, uma componente fundamental de 

boas práticas. 
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