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SÍNTESE COMPARATIVA - PROGRAMAS ELEITORAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO  

PARTIDOS Insucesso escolar Oferta formativa  Ação social 
escolar 

Educação Especial Professores 

PSD/CDS.PP 
(PàF) 

•  Aumento da oferta do pré-

escolar desde os 4 anos, 

preparando a entrada dos 3 

anos 

• Lançamento de programa 

nacional de “Tempos Livres” em 

parceria com autarquias e 

instituições diversas 

•  Plano nacional de combate ao 

insucesso e abandono escolar 

com intervenção precoce 

•  Reforço da autonomia das 

escolas – incentivo na atribuição 

de créditos horários em função 

dos progressos (redução de 

retenções e resultados escolares 

de avaliação externa) 

• Certificação em línguas 

estrangeiras 

• Adaptação crescente da escola 

ao mundo digital 

• Incentivo ao desenvolvimento 

de escolas independentes com 

projetos diferenciadores  

• Garantir equilíbrio de avaliações 

externas de caráter sumativo, 

sob a forma de provas nacionais 

no final de cada ciclo de ensino, 

com as avaliações internas 

 

 

 

 

• Alargamento da oferta 

vocacional a todas as 

regiões do país 

• Reforço da formação 

técnica e científica e 

artística 

• Reforço do CQEP 

(Centros de 

Qualificação e Ensino 

Profissional) 

• Criação de equipas 

multidisciplinares 

(apoio social escolar, 

prevenção e 

orientação) 

 

• Clarificação da 

identificação de alunos 

NEE 

• Maior rigor na 

formação especializada 

de educação especial e 

recrutamento de 

professores 

• Promover 

articulação entre setores 

de educação, segurança 

social e saúde 

• Reforço da autonomia das escolas 

(contratação e renovação de docentes 

contratados) 

•  Redefinição dos perfis profissionais e de 

formação do corpo docente de modo a 

aumentar a qualidade da formação inicial 

• Valorização do papel das lideranças 

pedagógicas (direções) 

• Melhorar o atual modelo de avaliação 

docente, através da avaliação do seu 

portfólio profissional  
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PARTIDOS Insucesso escolar Oferta 
formativa  

Ação social 
escolar 

Educação 
Especial 

Professores 

PS • Aumento da oferta no pré-

escolar para crianças entre 3 e 5 

anos 

• Promoção de maior articulação 

entre 3 ciclos do ensino básico 

• Consolidação das atividades de 

enriquecimento curricular 

• Apoio ao desenvolvimento de 

processos de avaliação interna 

• Reavaliação dos exames no 1º 

ciclo  

• Reavaliação da realização  

dos exames no 1º ciclo 

 

• Desenvolvimento de sistema de 

aquisição e retorno de manuais 

até se atingir gratuitidade 

• Promoção da descentralização e 

desburocratização do sistema 

educativo 

• Promoção das TIC e recursos 

digitais  

• lançamento de um “Polo de 

Competitividade e Tecnológico 

para a inovação educativa”, 

através de uma plataforma de 

colaboração entre escolas, 

empresas, laboratórios e 

sociedade 

civil 

• simplificação da administração 

central da educação para maior 

autonomia das escolas 

 

• Programas de 

desenvolvimento do 

ensino experimental (áreas 

técnica, artística, 

tecnológica, ed. Física) 

• Alargamento de 

cursos e qualificações no 

nível secundário e pós-

secundário 

• Financiamento de 

rede de escolas 

profissionais com recursos 

a programas plurianuais de 

financiamento 

• Criação de 

programa que consolide, 

desenvolva e melhore o 

ensino artístico 

especializado, recorrendo 

a parcerias 

•  

• Programa de 

educação e formação de 

adultos – desempregados 

de longa duração, 

precariedade laboral, 

alfabetização, língua 

inglesa, TIC, etc. 

 

• Reforço da ação social 

escolar recorrendo à 

articulação com as 

equipas educativas (apoio 

escolar, social) 

 

• Aquisição e retorno de 

manuais escolares com 

progressiva gratuidade 

• Avaliação e 

reformulação das 

prestações sociais criando 

um modelo de prestação 

única para a 

deficiência/incapacidade 

que agregue as atuais e que 

inclua uma componente 

fixa, dependente do 

rendimento do agregado e 

do grau de incapacidade da 

pessoa, e uma componente 

variável e em atualização, 

respeitante às despesas do 

agregado com a 

reabilitação 

• aposta educativa 

numa escola inclusiva de 

2.ª geração que deverá 

intervir no âmbito da 

educação especial e da 

organização dos apoios 

educativos às crianças e aos 

jovens que deles 

necessitam 

• Valorização do estatuto dos formadores do 

ensino profissional 

• Incremento da estabilidade docente, através 

do incentivo à localização de professores a 

zonas menos atrativas, promovendo a 

redução da rotação dos professores por 

diferentes escolas 

• Aposta no desenvolvimento profissional 

docente através de articulação com 

Instituições do ensino superior e centros de 

formação 

• Revisão do processo de recrutamento docente 

e suspensão da PACC 
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PARTIDOS Insucesso 
escolar 

Oferta 
formativa  

Ação social 
escolar 

Educação 
Especial 

Professores 

PCP-PEV • Resposta na rede pública do 

pré-escolar a crianças a 

partir dos 3 anos  

• Adoção de um modelo de 

avaliação das escolas que 

contribua para superar 

dificuldades e reforçar a 

autonomia 

• Eliminar a possibilidade de 

redução da carga horária de 

Educação Física no Ensino 

Secundário e no 3º Ciclo do 

Ensino Básico 

• Aprovação de novos 

modelos de avaliação dos 

estudantes, assentes em 

princípios de valorização da 

avaliação contínua 

• Redução do número de 

alunos por turma em todos 

os ciclos de ensino 

• revisão do regime jurídico do 

Ensino do Português no 

Estrangeiro 
 
 
 
 
 
 
 

• Reposição da 

universalidade do 

direito ao abono de 

família como direito da 

criança, reforçando os 

seus montantes 

• Aprovação de 

um plano de educação 

e formação de adultos, 

bem como de um 

programa de formação 

ao longo da vida 

• Aprovação de 

um modelo de 

financiamento público 

do ensino artístico 

especializado que 

garanta a estabilidade 

das escolas 

• Distribuição gratuita 

dos manuais escolares 

no ensino obrigatório, 

num prazo máximo de 

seis anos  

• Reposição da 

universalidade do 

abono de família para 

crianças e jovens 

• Assegurar a 

transparência das 

despesas relativas à 

Ação Social, aferindo a 

relação existente 

entre o esforço 

financeiro do Estado e 

o cumprimento dos 

fins a que se destinam 

 

• Reforço das 

transferências anuais 

do Orçamento de 

Estado visando garantir 

prestações sociais que 

asseguram direitos 

básicos aos cidadãos 

em situação de carência 

económica, pobreza 

e/ou exclusão e 

marginalização social e 

pessoas portadoras de 

deficiência, entre 

outros 

 

• Conversão em contratos sem termo, dos 

contratos a termo de todos os professores 

que satisfazem necessidades permanentes 

das escolas e desbloqueamento das 

carreiras profissionais 

• Vinculação e revogação do regime de 

requalificação do pessoal docente, 

assegurando a estabilidade 

• Revogação do processo de 

municipalização, impedindo a perda de 

autonomia administrativa e pedagógica 

das escolas ou a sua privatização 

• revisão dos regimes de formação (inicial, 

contínua, especializada) de professores 

•  Suspensão da PACC 
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PARTIDOS Insucesso 
escolar 

Oferta 
formativa  

Ação social 
escolar 

Educação 
Especial 

Professores 

BE • Universalidade e 

gratuitidade da educação 

alargada para crianças com 

três anos 

• Gratuitidade da escolaridade 

obrigatória (matrícula, 

alimentação, manuais e 

material escolar) 

• Limitação do número de 

alunos por turma (entre 20 a 

22 máx) 

• Criação de equipas 

multidisciplinares para 

combater abandono e 

insucesso escolar 

(professores, psicólogos, 

técnicos de serviço social e 

mediadores culturais) 

• Reforma curricular, 

assegurando o ensino 

multilingue, promoção do 

desporto escolar 

• revogação dos atuais 

programas de português e 

matemática 

• Promoção da 

formação de adultos 
• Reorganização 

da escola de modo a dar 

resposta aos horários 

de trabalho dos 

encarregados de 

educação 

 

• Revisão do 

decreto-lei nº3/2008, 

prevalecendo o critério 

pedagógico na avaliação 

das dificuldades de 

aprendizagem 

 

• Reforço de professores, técnicos 

especializados e funcionários, com 

contratos estáveis 

• Escolas democraticamente geridas 

 

Fontes: Programas eleitorais consultados online a 29-09-2015 

PSD -  http://www.portugalafrente.pt/assets/programa-eleitoral-paf-2015-4-8.pdf 

PS - http://www.dn.pt/DNMultimedia/DOCS+PDFS/programaeleitoral-PS-legislativas2015.pdf 

PCP-PEV - http://www.pcp.pt/sites/default/files/documentos/programa_eleitoral_pcp_legislativas_2015.pdf 

BE - http://www.bloco.org/media/manifestolegislativas2015.pdf 


