
MATRIZ – INDICADORES – DIREITO À EDUCAÇÃO 

 Educação Universal e 
Obrigatória 

Acesso ao Secundário e ao 
Ensino Superior 

Currículo e Recursos 
Educativos 

Oportunidades educativas e 
Liberdade 

Estruturais  Plano de ação para a implementação da escolaridade obrigatória e gratuita para todos 

 Período de duração da escolaridade obrigatória 

 Duração e cobertura de uma política nacional de educação para todos 

 Duração e cobertura de uma política nacional para o ensino profissional e técnico 

 Instrumentos jurídicos internacionais na área dos direitos humanos pertinentes para a liberdade e segurança ratificados pelo Estado Português 

 Tipo de acreditação da instituição de direitos humanos segundo as regras de procedimento do Comité de Coordenação Internacional das Instituições 
Nacionais 

Processo  Número de alunos 
matriculados/inscritos *+/ 

 Número de alunos matriculados 
no ensino secundário em 
modalidades de 
educação/formação orientadas 
para jovens *+/  

 Distribuição percentual dos 
alunos matriculados entre os 6 e 
os 18 anos, pela natureza 
institucional do 
estabelecimento+/ 

 Taxa de escolarização dos 
jovens com idades 
compreendidas entre os 6 e os 
18 anos + 

 Taxa de escolarização, segundo 
os níveis de ensino + 

 Taxa de jovens adultos com o 
ensino secundário +/ 

 Taxa de alunos abrangidos pela 
ação social escolar */  

 Percentagem de alunos 
abrangidos pelas Atividades de 
Enriquecimento Curricular  

 Distribuição de crianças 
inscritas na educação pré-

 Número de alunos 
matriculados/inscritos *+/ 

 Número de alunos inscritos no 
Ensino Superior *+/ 

 Número de alunos matriculados no 
ensino secundário em modalidades 
de educação/formação orientadas 
para jovens *+/ 

 Percentagem de alunos 
matriculados em vias 
profissionalizantes de nível 
secundário – Jovens *+/ 

 Taxa de escolarização, segundo os 
níveis de ensino +  

 Taxa de jovens adultos com o 
ensino secundário + 

 Número de alunos que concluíram o 
Ensino Secundário (Jovens) +/  

 Participação no ensino superior, 
segundo o nível de escolaridade 
atingido pelos pais + 

 Distribuição dos alunos 
matriculados jovens, pela natureza 
institucional do estabelecimento +/ 

 Distribuição dos adultos em 
atividades de educação e formação, 
por nível de ensino, pela natureza 

 Investimento em educação 

 Salário dos professores 

 Número médio de alunos por turma 
* 

 Número de estabelecimentos de 
ensino * 

 Número de docentes e não 
docentes * 

 Rácio alunos/professor * 

 Taxa de alunos abrangidos pela 
ação social escolar 

 Percentagem de alunos 
abrangidos pelas Atividades de 
Enriquecimento Curricular  

 Número de alunos com 
necessidades educativas especiais 
* 

 Distribuição dos adultos em 
atividades de educação e 
formação, pela natureza 
institucional do estabelecimento  

 Distribuição dos alunos 
portugueses inscritos no ensino 
superior a estudar no estrangeiro, 
por país de destino 

 Número médio de alunos por 
computador e por computador 
com ligação à Internet 

 Percentagem de agregados 
domésticos com acesso a 
computador e a Internet 

 Percentagem de indivíduos que 
utilizam computador 

 Percentagem de estudantes que 
utilizam computador  

 Percentagem de indivíduos que 



 Educação Universal e 
Obrigatória 

Acesso ao Secundário e ao 
Ensino Superior 

Currículo e Recursos 
Educativos 

Oportunidades educativas e 
Liberdade 

escolar, pela natureza 
institucional do 
estabelecimento *+/ 

 

institucional do estabelecimento +/ 

 Número de adultos matriculados 
*+/ 

 Percentagem da população adulta 
que concluiu o ensino secundário + 

 Participação dos adultos (25-64 
anos) na aprendizagem ao longo da 
vida + 

 Percentagem da população entre os 
30 e os 34 anos que concluiu o 
ensino superior 

 Percentagem da população que 
concluiu, pelo menos, o ensino 
secundário, por faixa etária (dos 
25-34 anos; 55-64 anos)  

 Percentagem da população que 
concluiu o ensino superior, por 
faixa etária (dos 25-34 anos; 55-64 
anos) 

utilizam computador na 
escola/Universidade  

 Percentagem de indivíduos que 
utilizam a Internet  

 Percentagem de estudantes que 
utilizam a Internet  

 Percentagem de indivíduos que 
utilizam Internet na 
escola/Universidade 
 

 

Resultado  Rácio raparigas/rapazes */ 

 Taxa de Abandono Escolar 
Precoce 

 Taxa de retenção e desistência 
*+/ 

 Rácio raparigas/rapazes */ 

 Número de diplomados no ensino 
superior *+ 

 Taxa de retenção e desistência * 

 Taxa de conclusão do ensino 
secundário *+ 

 Taxa de conclusão de cursos de 
nível “licenciatura” *+ 

 Número de diplomados no ensino 
superior, em matemática, ciências 
e tecnologias por 1000 jovens (20 a 
29 anos)  

 Número de novas escolas públicas 

 Número de escolas públicas 
intervencionadas 

 Número de escolas e instituições de 
ensino superior * 
 

 Taxa de empregabilidade dos 
diplomados entre os 20 e os 34 
anos 

 Percentagem de alunos com 15 
anos com fracas competências em 
leitura, matemática e ciências 

 

Nota: Segmentação dos dados por (devido aos necessários critérios de qualidade dos dados, em cada ano e para cada caso, as segmentações terão de ser analisadas/confirmadas): 

* natureza do estabelecimento  
+ sexo 
/ nacionalidade 
Outras possíveis segmentações: por rendimento e por tipologia urbana/rural  

 


