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Nota Metodológica 

1. Enquadramento 

A definição de áreas de educação e formação e de saídas profissionais prioritárias reveste-se 

de importância estratégica, tendo em vista a adequação da oferta de educação formação às 

necessidades das empresas e de desenvolvimento económico do país e de cada um dos 

territórios.  

Esta importância estratégica justifica a criação de um sistema de antecipação de 

necessidades de qualificação que, de forma sistemática e permanente, possa sustentar as 

opções sobre a rede de oferta formativa e o respetivo financiamento. A criação deste sistema 

exige a participação ativa dos stakeholders, designadamente, das associações empresariais 

representativas dos setores de atividade económica, dos sindicatos, das autarquias e dos 

diferentes operadores de educação e formação. Esse sistema, que será operacionalizado tendo 

por base os Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional, possibilitará a definição e 

divulgação de orientações únicas para todos os operadores do Sistema Nacional de 

Qualificações, no início de cada ano, as quais deverão constituir-se como um referencial para a 

definição e implementação de uma rede de oferta gradualmente mais ajustada às prioridades 

do país, a nível nacional e a nível dos diferentes territórios. 

Para o ano de 2014-2015, não estando ainda operacional o sistema de antecipação de 

necessidades de qualificação, a definição de Áreas de Educação e Formação e Saídas 

Profissionais Prioritárias foi feita nos termos que se seguem. 

 

2. Prioridades Nacionais 

A identificação de prioridades nacionais foi feita do seguinte modo: 

- Elaboração de listagem inicial pela ANQEP, IP, com base na análise sistemática de um 

conjunto de estudos quer de caráter transversal quer de caráter setorial. 

- Análise das áreas prioritárias de oferta elaborada pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP). 

- Auscultação dos parceiros sociais sobre a listagem inicial elaborada pela ANQEP, IP. Foram 

auscultados a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação do Comércio e 

Serviços de Portugal (CCP), a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), a Confederação dos 

Serviços de Portugal (CSP), a Confederação do Turismo Português (CTP), a Confederação Geral 

dos Trabalhadores Portugueses- Intersindical Nacional (CGTP-IN) e a União Geral de 

Trabalhadores (UGT). 

- Elaboração da listagem final de prioridades das áreas de educação e formação e saídas 

profissionais, a partir da análise conjugada de toda a informação recebida.  

 



 

3 
 

3. Prioridades Regionais 

No sentido de adequar a oferta formativa às características específicas de cada região, foram 

definidas, complementarmente às prioridades nacionais, prioridades para cada NUT III de 

Portugal Continental.  

Para o efeito, procedeu-se da seguinte forma: 

- Auscultação do Instituto de Emprego e Formação Profissional sobre a adequação regional das 

prioridades. 

- Inclusão das prioridades regionais indicadas pela Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE), incluindo os respetivos serviços regionais, tendo em conta quer as 

necessidades de desenvolvimento económico e do mercado de trabalho regional, quer a 

capacidade formativa instalada no território. 

- Cruzamento da análise regional com as prioridades de nível nacional, tendo em vista a 

identificação de convergências e de divergências. 

No que respeita às saídas profissionais que existem exclusivamente no Catálogo Nacional de 

Qualificações e, portanto, operacionalizáveis essencialmente nos Cursos de Aprendizagem, 

optou-se por indicar a prioridade nacional, remetendo a decisão sobre prioridades regionais 

para a rede de ofertas destes cursos, salvaguardando as necessidades específicas de cada 

território. 

 

A listagem de prioridades nacionais e regionais hierarquiza as diferentes saídas profissionais 

numa escala com os níveis 0 (não prioritária), 1 (prioridade baixa), 2 (prioridade média) e 3 

(prioridade elevada). 


