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Apresentação

A pedido Direcção Geral de Formação Vocacional (DGFV), o CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos

Económicos realizou, entre Agosto de 2003 e Janeiro de 2004, um estudo sobre os Centros de Reconhecimento,

Validação e Certificação de Competências (RVCC) de que resultou a presente edição. O Estudo centrou-se

na análise do percurso sócio-profissional dos adultos certificados até 31 de Dezembro de 2002.

Os principais efeitos de um processo de RVCC remetem, tipicamente, para certas dimensões pessoais de carácter

eminentemente subjectivo (reforço do auto-conhecimento, da auto-estima e da auto-valorização do indivíduo;

reconstrução ou mesmo definição do seu projecto pessoal e profissional).

Estes efeitos de “primeira ordem” têm, por sua vez, um impacto positivo em termos da inserção dos adultos

no mercado de trabalho: em particular, quando o processo de RVCC contribui de forma intensa para essas

dimensões subjectivas, a probabilidade de um adulto desempregado encontrar uma ocupação remunerada

aumenta de forma significativa. Os efeitos benéficos do processo de RVCC estendem-se igualmente aos

indivíduos empregados, que são os que procuram maioritariamente o Sistema de RVCC.

Paralelamente, a maioria dos adultos certificados pensa vir a prosseguir estudos e muitos dos que já o fazem

não tinham ingressado no Sistema com esse propósito.

Pela procura a que tem vindo a ser sujeito, pela realidade do País e, sobretudo, pelos efeitos observados, o

Sistema de RVCC, apesar de algumas questões de âmbito operacional de que tem padecido, corresponde a uma

iniciativa – não apenas inovadora (no contexto europeu) – mas também pertinente e com espaço próprio no

âmbito das políticas educativas, de emprego e de inserção social.



CIDEC

O CIDEC é uma Pessoa Colectiva de Utilidade Pública fundada em 1984 por docentes e investigadores

universitários que procuravam responder à necessidade de promover uma maior interpenetração entre as

competências da universidade e o meio envolvente.

Prosseguindo o objectivo específico de desenvolver a Investigação e a Prestação de Serviços no domínio das

Ciências Sociais, o CIDEC dispõe de um conjunto de cerca de 50 colaboradores permanentes. Conta ainda com

um corpo de mais de 300 colaboradores, formadores e consultores nas mais diferentes áreas de conhecimento,

que com ele colaboram regularmente.

Para assegurar a gestão de um vasto fluxo de solicitações de diferentes entidades da Administração Pública,

Central e Local, de Associações Empresariais e de Empresas, o CIDEC desenvolveu uma estrutura flexível e

dinâmica de prestação de serviços à comunidade, organizada em tornos dos seguintes campos de actuação em

que se especializou:

• Estudos e Investigação Aplicada;

• Formação Intra-empresarial;

• Formação Comparticipada;

• Consultoria e Assistência a Empresas.

Em particular, a intervenção do CIDEC no âmbito da investigação sócio-económica aplicada tem sido

desenvolvida em torno de cinco eixos fundamentais de trabalho:

• Estudos de identificação de potencialidades locais e regionais;

• Estudos de avaliação e acompanhamento de políticas públicas (programas e projectos);

• Estudos sobre o mercado de trabalho e os recursos humanos;

• Estudos sectoriais, nas áreas da indústria, comércio, turismo e serviços;

• Estudos na área do ambiente e desenvolvimento sustentável.

Desde Janeiro de 1996, no quadro de um acordo estabelecido com a Câmara Municipal de Lisboa, o CIDEC

tem a sua actividade centrada no Palácio Pancas Palha, em Lisboa, com uma área de 2.000 m2. Dispõe ainda

de Centro de Documentação de apoio às actividades de Ensino e Formação, de Investigação e de Consultoria,

bem como de núcleos regionais em Faro, Évora, Leiria e Braga, que incluem um centro de formação.

Em 1997, o CIDEC viu consagrado pelo Governo o seu estatuto de Utilidade Pública.



ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 7

2. METODOLOGIA 9

2.1. PESQUISA DOCUMENTAL 9

2.2. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE RVCC 11

2.3. INQUÉRITO AOS ADULTOS CERTIFICADOS E AOS CENTROS DE RVCC 11

2.4. ENTREVISTAS 13

2.5. ESTUDOS DE CASO 14

2.6. REUNIÃO COM UM PAINEL DE ESPECIALISTAS 15

3. ENQUADRAMENTO: O RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

DE COMPETÊNCIAS EM PORTUGAL 16

3.1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO,

VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 16

3.2. INDICADORES DE REALIZAÇÃO FÍSICA A 31 DE DEZEMBRO DE 2002 20

3.3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS ADULTOS INQUIRIDOS 24

4. PERTINÊNCIA DO SISTEMA NACIONAL DE RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO

E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 26

5. EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO 32

5.1. IMPACTO DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO EM DIMENSÕES PESSOAIS

DE CARÁCTER SUBJECTIVO 32

5.2. EFEITOS DA CERTIFICAÇÃO NA TRANSIÇÃO ENTRE DIFERENTES

ESTADOS FACE AO MERCADO DE TRABALHO 34

5.2.1. Análise não condicional 34

5.2.2. Análise condicional 44

5.2.3. Evolução das taxas de desemprego e emprego 48

5.3. EFEITO DA CERTIFICAÇÃO NA PROGRESSÃO DA CARREIRA 49

5.4. EFEITO DA CERTIFICAÇÃO NO PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS 53

6. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE RVCC – ALGUNS ASPECTOS

DE CARACTERIZAÇÃO 55

6.1. DIVULGAÇÃO 55

6.2. O PROCESSO DE RVCC 57

6.3. AS EQUIPAS DE RVCC 58

6.4. PRINCIPAIS DIFICULDADES SENTIDAS PELOS CENTROS 59

6.5. PERSPECTIVAS FUTURAS DO SISTEMA DE RVCC 60

7. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 61

8. BIBLIOGRAFIA 63



9. ÍNDICES 64

9.1. ÍNDICE DE QUADROS 64

9.2. ÍNDICE DE GRÁFICOS 67

9.3. ÍNDICE DE FIGURAS 67

10. ANEXO 68

10.1. NOTA METODOLÓGICA SOBRE O ESTUDO DAS TRANSIÇÕES ENTRE ESTADOS

FACE AO MERCADO DE TRABALHO 68

10.1.1. Análise não condicional 68

10.1.2. Análise condicional 70

10.2. INSTRUMENTOS DE NOTAÇÃO 79



7

1. Introdução

Na sequência do Concurso Público n.º 1/2003/DGFV da Direcção Geral de Formação Vocacional (DGFV), o

CIDEC – Centro Interdisciplinar de Estudos Económicos realizou um estudo sobre os Centros de Reconhecimento,

Validação e Certificação de Competências (RVCC).

Esse estudo, que decorreu entre Agosto de 2003 e Janeiro de 2004, pretendeu, em última instância:

- Analisar o percurso sócio-profissional dos adultos certificados até 31 de Dezembro de 2002 após

a respectiva certificação;

- Analisar a pertinência do Sistema Nacional de RVCC, dadas as necessidades existentes de estimular

a aprendizagem ao longo da vida e de promover a certificação de conhecimentos e competências (como

forma de vencer os atrasos estruturais existentes na sociedade portuguesa em termos de escolarização,

qualificação e literacia);

- Analisar a operacionalização do Sistema Nacional de RVCC, através da avaliação da qualidade do

modelo de gestão, acompanhamento e financiamento dos Centros de RVCC e dos sistemas de informação

de suporte à gestão e das actividades desenvolvidas por esses centros;

- Analisar a realização, mediante a avaliação dos indicadores de realização física e de resultados previstos

no Complemento de Programação do PRODEP III para a Acção 4.1 (“Certificação de conhecimentos

/ competências adquiridos ao longo da vida”), bem como dos indicadores de realização financeira dessa

acção.

A primeira fase do Estudo, que culminou com a apresentação do Primeiro Documento de Trabalho (em 12

de Setembro de 2003), centrou-se na caracterização do âmbito da análise e na afinação das metodologias que

tinham sido sugeridas pelo CIDEC em sede de Proposta, nomeadamente, na definição dos suportes de recolha

de informação (questionários dos inquéritos e guião de entrevista).

No final da segunda fase do Estudo foi apresentado um Relatório Intermédio (em 15 de Outubro de 2003) no

qual, para além de se descrever de forma breve o Sistema Nacional de RVCC, procedeu-se à realização do

ponto de situação do desenvolvimento dos trabalhos, bem como à apresentação de alguns resultados provenientes

das entrevistas.

O presente documento final apresenta os principais resultados obtidos com a investigação, nomeadamente as

principais conclusões sobre o impacto do Sistema Nacional de RVCC em termos do percurso sócio-profissional

dos adultos certificados.

Começa-se com uma explicação da metodologia adoptada para a realização do estudo (Capítulo 2). Seguidamente,

procede-se a uma breve descrição do Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências

em Portugal (Capítulo 3) e procura-se justificar, de forma sumária, a pertinência desse sistema no contexto

português (Capítulo 4). De seguida, são apresentados os principais efeitos do processo de RVCC nos adultos

que foram certificados até ao final de 2002 (Capítulo 5). Alguns aspectos de caracterização do funcionamento
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do Sistema – de eminente utilidade, nomeadamente, para a gestão do Sistema de RVCC – foram

também objecto de tratamento especial (Capítulo 6). Por último, são apresentadas as principais conclusões do

Estudo, nomeadamente, no âmbito da análise dos efeitos da certificação e do processo de RVCC nos adultos

(Capítulo 7).

Uma nota final de agradecimento para todos os que tornaram possível a realização deste Estudo em tempo útil,

em particular para: Dr.ª Marina Collot, Dr. José Alberto Leitão, Dr.ª Ana Correia, Dr.ª Dora Cabete, Dr.ª Cristina

Paulo, Dr.ª Maria da Saúde Brito e Cunha, Dr. Ferreira Campos, Professor Manuel Madeira Grilo, Dr. José

Luís Marques, Dr.ª Adelaide Paredes da Silva, Dr.ª Cármen Ruivo, Dr.ª Ana Baptista, Mestre Carlos Baía,

Dr.ª Patrícia Ávila, Dr. Luís Alcoforado, Dr. Luís Imaginário, Dr. Eustáquio Carvalho Abrantes, e todos os

profissionais de RVCC e formadores bem como os adultos certificados que foram entrevistados no âmbito

deste estudo.

O Coordenador do Estudo,

Pedro Afonso Fernandes
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2. Metodologia

No presente capítulo são descritas as opções metodológicos utilizadas pelo CIDEC para realizar o presente

estudo. O desenvolvimento dos trabalhos teve como princípio base uma estreita articulação da equipa de trabalho

com a Direcção-Geral de Formação Vocacional (DGFV), de modo a viabilizar-se um adequado acompanhamento

do andamento dos trabalhos.

2.1. Pesquisa documental

Foi consultado um conjunto significativo de referências documentais, envolvendo documentos produzidos pela

DGFV, relatórios de execução, relatórios de actividades, legislação e regulamentos, entre outros documentos

relevantes.

No que respeita aos documentos produzidos pela DGFV, as análises incidiram essencialmente sobre as seguintes

referências:

- Roteiro Estruturante dos Centros de RVCC da DGFV/ME;

- Carta de Qualidade dos Centros de RVCC da DGFV/ME;

- Referencial de Competências-Chave (educação e formação de adultos) da DGFV/ME;

- Dossier de apoio à formação dos profissionais de RVCC;

- Orientações Técnicas números 1, 2, 3 e 4, da DGFV/ME.

Os relatórios de actividades e de execução consultados foram os seguintes:

- Relatório de actividades 2001 da Acção 4.1 do PRODEP III;

- Relatório de actividades 2002 da Acção 4.1 do PRODEP III;

- Relatório de Execução 2001 da Acção 4.1 do PRODEP III;

- Relatório de Execução 2002 da Acção 4.1 do PRODEP III.

Relativamente à legislação e aos regulamentos, foram analisadas as seguintes referências:

- Despacho conjunto n.º 262/2001 de 22 de Março, que define o regime de acesso aos apoios a conceder

no âmbito da Acção 4.1;

- Portaria n.º 1082-A/2001 de 5 de Setembro, que cria a rede nacional de Centros RVCC;
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- Portaria n.º 286-A/2002 de 15 de Março, que altera a Portaria n.º 1082-A/2001 de 5 de Setembro;

- Decreto-lei n.º 387/99 de 28 de Setembro, que cria a Agência Nacional de Educação de Adultos;

- Regulamento do processo de acreditação das entidades promotoras dos Centros de RVCC;

- Guião de candidatura a acreditação de entidades potenciais promotoras de Centros RVCC – 2003;

- Formulário de identificação da entidade candidata;

- Decreto-lei n.º 208/2002 de 17 de Outubro - Lei orgânica do Ministério da Educação.

Em termos de outros documentos relevantes analisados, destaca-se:

- “A Aprendizagem dos Adultos em Portugal”, Relatório Nacional e Nota de Síntese sobre Portugal,

ANEFA, Lisboa, Setembro de 2002;

- “Au-delá du discours: politiques et pratiques de formation des adultes”, OCDE, 2003;

- “Tornar o Espaço Europeu de Aprendizagem ao Longo da Vida uma Realidade”, Comunicação da

Comissão, COM(2001) 678, Comissão das Comunidades Europeias, Bruxelas, 21 de Novembro de

2001;

- “Portuguese national consultation process in the framework of Memorandum on Lifelong Learning

– Portuguese national report”, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e da Solidariedade

e Ministério da Juventude e do Desporto;

- “A literacia em Portugal – resultados de uma pesquisa extensiva e monográfica”, Ana Benavente et al., 

ICS – Fundação Calouste Gulbenkian – Conselho Nacional de Educação, Lisboa, 1996;

- Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal – PRODEP III e respectivo Complemento

de Programação;

- Documentos/bases de dados necessários à caracterização da situação de partida (INE – Censos 2001

e Estatísticas do Emprego; OCDE – Labour Market Statistics e Literacy in the Information Age; CE

– Employment in Europe; Eurostat – Anuários; outras fontes);

- Planos Nacionais de Emprego (PNE);

- Plano Nacional de Acção para a Inclusão (PNAI);

- Recomendações em Matéria de Avaliação Intercalar dos PO relativamente às Medidas FSE, IGFSE,

Fevereiro de 2002.
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2.2. Sistema de Informação do Sistema de RVCC

Procedeu-se à análise da estrutura dos dados existentes no sistema de informação que liga em rede os Centros

de RVCC e a DGFV. Deste modo, constatou-se que estariam garantidos, em suporte digital, os dados fundamentais

para o Estudo, nomeadamente, uma base de dados que comporta dados de execução física, tais como, número

de adultos inscritos, em balanço de competências, validados, certificados, encaminhados para formação,

descriminado por diferentes variáveis (género, escalão etário, Centro, região, entre outros aspectos).

Esta informação, complementada pela que foi possível extrair a partir de algumas fontes documentais referidas

anteriormente bem como da obtida via questionário, cobriu grandemente as necessidades de informação

quantitativa.

2.3. Inquérito aos adultos certificados e aos Centros de RVCC

Na sequência da apresentação e discussão do Primeiro Documento de Trabalho, foi possível afinar e melhorar,

em estreita articulação com a DGFV, os questionários dos inquéritos dirigidos aos Centros de RVCC e aos

adultos certificados até 31 de Dezembro de 2002. Foram inquiridos estes dois universos, ou seja, a totalidades

das respectivas unidades estatísticas.

Em anexo, apresenta-se um exemplar de cada questionário aplicado.

Os questionários foram remetidos por via postal pelo CIDEC, entre a 2.ª e a 3.ª semana de Outubro de 2003,

de acordo com as bases de dados fornecidas pela DGFV para o efeito. Em ambos os casos, os questionários

foram acompanhados de uma carta de apresentação e de um subscrito sem franquia – RSF (para devolução do

questionário após o seu preenchimento).

Note-se que o número total de adultos certificados inquiridos (Quadro 1) apresenta uma diferença de 140 adultos

face ao valor apresentado nos Relatórios de Execução da medida 4.1 do PRODEP III. Isto acontece porque

alguns Centros só consideraram que o adulto se encontrava devidamente certificado após a homologação pela

DGFV. Porém, os dados utilizados pelo CIDEC contemplam todos os adultos certificados até ao final de 2002

independentemente do facto de terem sido homologados pela DGFV.
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De acordo com o mesmo quadro, a taxa de resposta no caso do Inquérito aos adultos certificados foi de 33,1%

em termos globais e 34,6% em termos reais (ou seja, excluindo os questionários devolvidos ao remetente por

morada errada / incompleta).

No caso dos Centros de RVCC que não haviam remetido o respectivo questionário preenchido, foi feito o

“follow-up” telefónico entre a última semana de Novembro de 2003 e a primeira semana de Dezembro do

mesmo ano, de modo a maximizar-se a taxa de resposta (81%). Sempre que solicitado procedeu-se ao reenvio

do questionário por fax. De salientar, que alguns Centros justificaram a sua não resposta com o facto de terem

iniciado a respectiva actividade somente em 2003, considerando-se, por isso, fora do período de incidência do

Estudo.

Os elementos constantes dos questionários recebidos foram gravados numa base de dados, tomando em

consideração a pré-codificação das perguntas fechadas bem como a codificação das perguntas abertas (efectuada

por proximidade semântica das respostas).

A informação assim gravada foi tratada com o apoio de programas de análise estatística multivariada (SPSS

e STATA). No caso da estimação econométrica do modelo de duração do desemprego, recorreu-se ao programa

GAUSS1.

A par do extremo cuidado que foi colocado na construção e na revisão/aperfeiçoamento dos questionários, o

controlo de qualidade foi aplicado tendo em conta os seguintes procedimentos:

- Revisão visual de todos os questionários de modo a detectarem-se eventuais incongruências nas

respostas;

- Validação da gravação de dados;

- Validação por análise de consistência lógica da base de dados.

1   
Para uma referência completa da metodologia utilizada no cálculo do modelo de duração de desemprego, bem como no desenvolvimento

da análise não condicional de transição entre estados do mercado de trabalho, consultar o Capítulo 10.
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2.4. Entrevistas

O CIDEC realizou entrevistas junto de oito centros de RVCC bem como junto da Estrutura de Apoio Técnico

ao Gestor da Intervenção Operacional da Educação.

Os oito centros de RVCC foram seleccionados em estreita articulação com a DGFV e de forma a garantir, na

medida do possível, o cumprimento de três critérios:

- Distribuição geográfica;

- Diversidade da natureza das entidades promotoras;

- Atribuição de certificações a adultos até ao final de 2002.

As entrevistas realizadas (ver Quadro 2) tiveram como interlocutor o coordenador de cada Centro de RVCC

e, em alguns casos, também outros elementos da equipa de RVCC (profissionais RVCC e/ou formadores).
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2.5. Estudos de caso

Em paralelo com as entrevistas, os estudos de caso junto de uma amostra de 15 adultos certificados foram um

instrumento de recolha de informação privilegiado no desenvolvimento do Estudo, sobretudo, pela natureza

qualitativa da informação que permitiram obter.

A selecção dos adultos certificados foi feita em estreita articulação com os oito centros de RVCC entrevistados

de modo a garantir, na medida do possível, a obtenção de informação sobre os efeitos concretos da certificação

de competências adquiridas ao longo da vida para um conjunto de percursos de vida que englobasse casos

interessantes e diversificados2.

A validação dos principais resultados obtidos através do Inquérito aos adultos certificados foi, desde logo, um

dos objectivos subjacentes à realização dos Estudos de Caso.

2   
De salientar, que três dos adultos contactados para a realização de um estudo de caso não compareceram no dia, hora e local

previamente marcados. Um dos casos ocorreu com um adulto certificado através do Centro incubado na TERCIFORMA tendo sido

possível remarcar a entrevista e dessa forma realizá-la; uma segunda situação ocorreu no âmbito de um adulto certificado pelo Centro

incubado na EHT de Coimbra tendo sido o mesmo substituído por um outro; uma terceira situação ocorreu no Centro incubado na

ACB, não tendo sido possível repor o estudo de caso inicialmente marcado. Porém, o CIDEC cumpriu a realização de 15 Estudos de

Caso tal como havia sido referido em sede de proposta.
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2.6. Reunião com um painel de especialistas

Tendo em vista, por um lado, a discussão da pertinência do processo de reconhecimento, validação e certificação

de competências adquiridas ao longo da vida e, por outro lado, a validação dos principais resultados da

investigação, o CIDEC realizou uma reunião com um painel de especialistas na última fase dos trabalhos

(15 de Dezembro de 2003).

Contou com a presença, para além dos representantes do CIDEC e da DGFV, da Dr.ª Patricia Ávila, do

Dr. Luís Alcoforado, do Dr. Luís Imaginário e do Dr. Eustáquio Carvalho Abrantes.
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3. Enquadramento: O Reconhecimento, Validação e Certificação

de Competências em Portugal

3.1. Breve caracterização do processo de Reconhecimento, Validação

e Certificação de Competências

Subjacente à criação do Sistema Nacional de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências

(Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro) está o objectivo de acolher e orientar os adultos maiores de 18

anos, que não possuam o 9.º ano de escolaridade, para processos de reconhecimento, validação e certificação

de competências adquiridas ao longo da vida, tendo em vista a redução dos défices de qualificação escolar e

profissional e a contribuição para a eliminação da sub-certificação.

A validação e certificação de competências reporta-se a um Referencial de Competências-Chave que está

organizado por três níveis (B1, B2 e B3) tomando por referência a correspondência com o 1.º, 2.º e 3.º Ciclos

do Ensino Básico (CEB). O referencial assenta em quatro áreas de competências-chave, denominadas Linguagem

e Comunicação (LC), Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Matemática para a Vida (MV) e

Cidadania e Empregabilidade (CE). Por exemplo, se um adulto obtiver reconhecimento e validação ao nível

B1 das quatro áreas de competências-chave, poderá obter uma certificação legalmente equivalente ao 1.º CEB.

Este sistema tem vindo a concretizar-se na criação de uma rede de Centros de RVCC no território nacional,

desde Novembro de 2000. Prevê-se que no ano 2006 estejam instalados 84 Centros co-financiados em todo o

território nacional (continental) a um ritmo médio de 14 Centros por ano no período 2002-2006.

A criação da Rede Nacional de Centros de RVCC tem sido co-financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE),

no âmbito da Medida 4 / Acção 4.1 – Reconhecimento, validação e certificação de conhecimentos e competências

adquiridos ao longo da vida, do Eixo 2 – Apoio à transição para a vida activa e promoção da empregabilidade,

do Programa Operacional da Educação (PRODEP III).3

De salientar que no âmbito da Directriz 4 – Promover o desenvolvimento do capital humano e aprendizagem

ao longo da vida do Plano Nacional de Emprego (PNE), a dinamização do Sistema de RVCC é um dos eixos

estratégicos.

No ano 2000 foram convidadas dez entidades a apresentar uma candidatura tendo em vista a criação de Centros

de RVCC. Esse convite resultou na criação de seis Centros em observação4 nesse mesmo ano, que ajudaram

a conceptualizar todo o Sistema, nomeadamente a construir um dos documentos orientadores do Sistema

(“Roteiro Estruturante dos Centros de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências”).

3   
No âmbito da Acção 4.1 do PRODEP III são elegíveis encargos com formandos; encargos com formadores; encargos com pessoal

não docente; encargos com a preparação, desenvolvimento e acompanhamento das acções; rendas, alugueres e amortizações; despesas

de avaliação; e aquisição de formação ao exterior.

4  
Incubados na Associação Industrial do Minho, Associação Comercial de Braga, Associação Nacional de Oficinas de Projecto, Escola

Nacional de Bombeiros, ESDIME e Centro de Formação Profissional do Seixal.
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Em 2001, foram criados 22 Centros através do Sistema Nacional de Acreditação de Entidades Promotoras de

Centros de RVCC, que vigorou a partir de então (cf. Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro, Anexo I –

Regulamento do processo de acreditação das entidades promotoras dos centros de reconhecimento, validação

e certificação de competências).

Note-se que a função de acreditação destes Centros foi inicialmente atribuída à ANEFA (Agência Nacional

de Educação e Formação de Adultos) que viria a ser extinta com a nova Lei Orgânica do Ministério da Educação

– Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 de Outubro, que veio atribuir as suas competências à Direcção Geral de

Formação Vocacional (DGFV) do Ministério da Educação.

A actividade desenvolvida pelos Centros de RVCC junto dos adultos – que apresenta muitas particularidades

consoante o Centro – organiza-se em torno de três eixos de intervenção fundamentais:

• Reconhecimento de Competências;

• Validação de Competências e

• Certificação de Competências.

No âmbito do Reconhecimento de Competências, procede-se à identificação pessoal das competências previamente

adquiridas pelos adultos, através do desenvolvimento de um conjunto de actividades, assentes numa lógica de

balanço de competências5, no qual se promovem ocasiões de identificação e avaliação de competências adquiridas

ao longo da vida. Utiliza-se, para o efeito, um conjunto diversificado de meios, variáveis consoante o Centro

(entrevistas individuais e colectivas, actividades práticas, demonstrações, jogos, entre outros), no sentido de

permitir aos adultos ocasiões de reflexão e avaliação das suas experiências de vida, pessoais e profissionais.

Importa notar que, de uma forma transversal e em geral, os Centros desenvolvem um conjunto de funções de

informação, aconselhamento e acompanhamento dos adultos – particularmente importantes no âmbito do

Reconhecimento de Competências mas não exclusivas ao mesmo.

No que respeita ao eixo da Validação de Competências, trata-se do acto formal realizado pela entidade

devidamente acreditada que decorre do pedido de validação de um conjunto de competências adquiridas ao

longo da vida, cabendo a iniciativa desse pedido ao adulto. É importante notar que, apesar do pedido de validação

ser formulado pelo adulto, o acompanhamento do processo pelo profissional de RVCC é fundamental,

nomeadamente, porque importa seleccionar, no conjunto de competências que constam do dossier pessoal, as

que são passíveis de validação nos termos do Referencial de Competências-Chave e, acima de tudo, motivar

o adulto para que ele próprio se sinta suficientemente confiante para propor o seu caso ao júri de validação6.

5   
Processo metodológico que permite a qualquer pessoa adulta, conhecer as suas potencialidades ou competências, a nível pessoal e

profissional e, simultaneamente, promover a sua autonomia.

6  
O júri de validação é composto pelos formadores, pelo profissional de RVCC que acompanhou o adulto no processo de reconhecimento

e por um avaliador externo.
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O processo de candidatura poderá culminar em uma de três situações distintas:

- Certificação, que resulta da validação completa relativamente às quatro áreas de competências chave

e aos níveis B1, B2 e B3, conduzindo ao registo da validação na Carteira Pessoal de Competências-

-Chave e à emissão de um Certificado legalmente equivalente aos diplomas do 1.º, 2.º e 3.º CEB;

- Validação, que resulta da validação parcial relativamente às quatro áreas de competências chave

e aos níveis B1, B2 e B3, conduzindo ao registo da validação das unidades de competência reconhecidas

na Carteira Pessoal de Competências-Chave;

- Formações complementares, que resultam da necessidade do adulto completar um determinado nível

através de formação de curta duração para prosseguir o processo de validação de competências em

falta. Relembre-se que cada nível (B1, B2 e B3) contempla quatro áreas de competência-chave (LC,

TIC, MV e CE) compostas por quatro unidades de competência-chave (A, B, C e D), podendo

o adulto realizar, somente, uma formação de carácter residual.

Por último, a Certificação de Competências é um processo que confirma as competências adquiridas em

contextos formais, não formais e informais e constitui-se como o acto oficial de registo das competências.

Como se disse anteriormente, as competências são validadas na Carteira Pessoal de Competências-Chave

e, por decisão do júri de validação, há lugar à emissão de certificados de nível básico 3, 2 ou 1, equivalentes,

para todos os efeitos legais, aos 3.º, 2.º ou 1.º Ciclos do Ensino Básico, respectivamente.

A figura seguinte apresenta um exemplo de um possível percurso de um adulto num Centro de RVCC:
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3.2. Indicadores de realização física a 31 de Dezembro de 2002

No ano 2000 foram instalados 6 Centros de RVCC; em 2001, 22 Centros; e, em 2002, 14 Centros no território

nacional (continental). As respectivas datas de referência do início de actividade, de acordo com o Relatório

de Execução 2002 da Acção 4.2 do PRODEP III, foram as seguintes: Outubro de 2000 (4 Centros), Janeiro

de 2001 (2), Novembro de 2001 (22) e Março de 2002 (14).

De seguida apresenta-se um mapa onde estão identificadas, com um ponto, as localidades onde se localizam

os Centros de RVCC criados até 31 de Dezembro de 2002.

Note-se que em algumas localidades existe mais de um Centro (Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Setúbal e Faro).

Por isso, os 42 Centros de RVCC correspondem a apenas 33 localidades, acima assinaladas. O maior número

de Centros de RVCC criados até ao final de 2002 localiza-se na Região Norte (36%), seguida de perto pela

Região de Lisboa e Vale do Tejo (33%).



As entidades incubadoras dos 42 centros surgidos até ao final de 2002 possuem uma natureza muito diversa.

O CIDEC classificou esses centros de acordo com uma tipologia própria, que se indica no Quadro 4. Da leitura

desse quadro constata-se a importância dos Centros de Formação Profissional (29%) e das Associações

empresariais (21%) enquanto entidades promotoras de Centros de RVCC. Com alguma importância relativa

surgem também as Escolas dos Ensinos Básico e Secundário (12%), as Associações de desenvolvimento (10%)

e as Escolas Profissionais (10%).

A nível nacional registaram-se, até ao final de 2002, 31.478 inscrições nos Centros de RVCC, dos quais 16.423

foram abrangidos pelo processo de RVCC, tendo 3.754 obtido uma certificação e 6.804 orientados para formação

complementar. A diferença existente entre os adultos que se inscrevem e os que são efectivamente abrangidos

pelo processo de RVCC ocorre devido ao facto de alguns (cerca de metade) adultos, através do serviço de
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Provedoria de cada Centro, serem encaminhados para os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA),

para outras ofertas formativas (ensino recorrente, por exemplo) ou para o Sistema Nacional de Certificação

Profissional. Note-se que durante o próprio processo também podem ocorrer desistências ou reencaminhamento

para outras alternativas.

Em sede de complemento de programação do PRODEP III foi definido que até ao final de 2006 deveriam ser

atendidos 280.000 adultos, partindo do pressuposto que estariam 28 Centros de RVCC em pleno funcionamento

desde Janeiro de 2001 – facto que só ocorreu no final de Novembro de 2001. Dados os 31.478 atendidos em

2001 e 2002, essa meta encontrava-se cumprida em 11% no final de 2002. Ou, de forma alternativa, os 15.739

adultos atendidos, em média, em 2001 e 2002 (15.739 = 31.478 / 2) correspondem a 39% da média anual

programada (40 mil adultos / ano = 280.000 / 7).

Tratam-se de taxas de realização física relativamente modestas mas que se justificam dado o carácter inovador

do Sistema de RVCC e as condicionantes que este projecto, por ter esse carácter, teria sempre na sua fase de

arranque – nomeadamente, porque no início da implantação do Sistema houve necessidade de investir na

conceptualização de instrumentos de trabalho, como por exemplo, no “Roteiro Estruturante dos Centros de

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências”. Ou seja, o Sistema de RVCC passou por um

período inicial de formalização e de (auto)aprendizagem, não sendo expectável a obtenção de indicadores de

realização física nos primeiros anos típicos de uma fase de cruzeiro.

Do total de 31.478 adultos inscritos nos Centro de RVCC até 2002, a maioria eram do sexo feminino (57,7%)

o que corresponde, em termos absolutos, a 18.175 adultos.

Quando iniciam o processo de RVCC, os adultos têm na sua maioria o 2.º CEB – situação que se verifica em

todas as regiões.



Verifica-se que a grande maioria dos adultos abrangidos pelo processo de RVCC (mais de 70%) são activos

empregados, sendo, contudo, os desempregados de longa duração (12 ou mais meses nesta situação) mais

frequentes que os de curta duração – como revela quadro seguinte:

Da análise dos adultos abrangidos pelo processo de RVCC por faixa etária para o ano 2002, decorre que a faixa

etária que possui maior incidência é a dos 25 aos 34 anos de idade, seguida de perto pela dos 35 aos 44 anos.

Note-se que a faixa etária dos 18 aos 24 anos representa apenas cerca de 11% do total dos adultos, como revela

o quadro seguinte.

23



24

3.3. Breve caracterização dos adultos inquiridos

Entre os adultos certificados que responderam ao respectivo inquérito, predominam as mulheres (55,8%).

Também são mais frequentes os casados, no que concerne ao estado civil (72,4% face a 16,7% de solteiros,

7,9% de divorciados e 2,6% de viúvos), e os adultos que possuem filhos (75,4% comparativamente a 16,2%

que não possuem nenhum).

No que concerne à distribuição da amostra por faixas etárias, predominam os adultos com idades compreendidas

entre 25 e os 44 anos (63,6%), e os adultos com mais de 65 anos são os menos frequentes neste Sistema tal

como seria de se esperar (0,6%), seguidos pelos mais jovens (18 a 24 anos) (3,5%) (Quadro 10).

A generalidade dos adultos certificados inquiridos possuía, no momento da inscrição no processo de RVCC,

o 2.º CEB (82%) – tendo, contudo, uma considerável parte dos mesmos frequentado o 3.º CEB (47% do total

de respondentes, Quadro 11).



A realização do processo de RVCC permitiu aos adultos inquiridos obterem, na sua maioria (88,8%), o nível

Básico 3, que tem equivalência ao 3.º CEB (Quadro 12).

Apenas 16,4% dos adultos certificados que responderam ao Inquérito encontravam-se desempregados no

momento da inscrição, 4,7% eram empresários, 74,7% estavam a trabalhar por conta de outrem (TCO) e 3%

eram inactivos.
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4. Pertinência do Sistema Nacional de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências

O contexto nacional caracteriza-se por baixos níveis de qualificação profissional, de escolarização e de literacia.

De acordo com os resultados definitivos dos Censos 2001, cerca de 64,8% da população residente em Portugal

possuía no máximo o 2.º CEB, não atingindo, desta forma, a escolaridade mínima obrigatória actual de nove

anos (Quadro 13).

A fraca escolarização da população portuguesa assume contornos mais ou menos graves, consoante a realidade

de cada Região.

Em particular, a Região Norte destaca-se pela importante proporção de indivíduos com apenas o 1.º CEB (antiga

4.ª Classe), a Região Centro pelo mesmo facto e, também, pela proporção, acima da média, de residentes sem

qualquer nível de habilitação e a Região Alentejo pela mais elevada proporção de indivíduos nesta última

situação (17,3%).

A questão educativa em Portugal não é somente um problema de “números”, da curta duração da vida escolar

da maioria da população. É também um problema qualitativo, expresso nos mais baixos indicadores de literacia

apresentados ao nível da OCDE, que demostram a insuficiente “capacidade de usar as competências adquiridas

na leitura, escrita e cálculo” (Benavente et al., 1996).

De entre os 9 Estados-Membros da UE7 analisados no estudo Literacy in the Information Age (OCDE, 2000),

7   
Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Irlanda, Portugal, Reino Unido e Suécia.



Portugal encontra-se, claramente, na posição menos confortável, uma vez que cerca de 80% da população, na

faixa etária dos 16 aos 65 anos de idade, apresenta competências em literacia que não vão para além do nível

2 (em 5 níveis), ou seja, a maior parte da população portuguesa parece ter sérias dificuldades ao nível da literacia

em prosa, documental e quantitativa nas actividades quotidianas de carácter profissional e pessoal. Deste modo,

a proporção de pessoas que demostram aplicar, sem dificuldade, as competências e os conhecimentos adquiridos

(nível 4/5 de proficiência) é muito baixa quando comparada com os demais países avaliados pelo referido

estudo (Quadro 14).

Curiosamente é nos domínios da literacia em prosa e documental que a população portuguesa apresenta maiores

dificuldades, comparativamente com a literacia quantitativa.

As dificuldades sentidas pela população portuguesa são, de uma forma geral, também sentidas nos demais

países da UE, embora com menor intensidade. O país com melhor desempenho nos três domínios de literacia

é a Suécia mas que, no entanto, ainda possui cerca de 1/4 da sua população (16 – 65 anos de idade) com nível

de proficiência igual ou inferior a 2.
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Os elementos anteriores mostram que a população portuguesa é caracterizada por baixos níveis de habilitação

e que estes não são compensados pelos desempenhos ao nível da literacia, contribuindo para que a população,

em especial a activa, aponte défices em termos de conhecimento.

No entanto, é necessário não esquecer que as pessoas adquirem um conjunto de conhecimentos fora do sistema

educativo e/ou formativo. Essa tipologia de aprendizagem denomina-se por aprendizagem não formal, quando

não dispensada por um estabelecimento de ensino ou de formação e não conduzindo tradicionalmente à

8   
Por literacia em prosa entende-se a capacidade em compreender a informação normal de um jornal; por literacia documental,

compreender documentos como cheques ou mapas; por literacia quantitativa, compreender, por exemplo, qual o montante de juros a

pagar sobre um empréstimo através da leitura de um anúncio. Existem 5 níveis de proficiência – do nível 1 (“competência muito

reduzida”) ao nível 5 (“elevada competência de processamento de informação”) – sendo o nível 3 considerado como o nível de

proficiência mínimo, necessário para agir no quotidiano e no trabalho ao nível de uma sociedade complexa e avançada, de acordo com

o estudo OCDE (2000).

8



 certificação, sendo, todavia, estruturada – em termos de objectivos, duração e recursos – e intencional do ponto

de vista do aprendente ou por aprendizagem informal quando decorre das actividades da vida quotidiana,

relacionadas com o trabalho, a família ou o lazer, não sendo estruturada – em termos de objectivos, duração e

recursos – nem conduzindo à certificação, podendo ser intencional, mas não o sendo na generalidade dos casos9.

Note-se que “Portugal tem níveis de literacia muito baixos, mas provavelmente níveis de certificação ainda

mais baixos. As pessoas vão aprendendo no trabalho, na vida social, na vida cívica e nunca vêem creditados

esses saberes [...]. Tudo aquilo que as pessoas vão acumulando como saber não lhes é creditado para efeitos

de certificação, de obtenção de diplomas” (ANEFA/DGFV, 2001, pp. 9-10). Para além disso, note-se que,

desde 1985, os adultos têm recebido formação co-financiada pelo Fundo Social Europeu, no âmbito dos três

Quadros Comunitários de Apoio, mas esse financiamento não tem sido acompanhado por um processo de

verificação dos resultados dessa formação.

Colocam-se, então, duas questões essenciais: por um lado, é fundamental que as pessoas, de um modo geral,

estejam receptivas a um processo de aprendizagem ao longo da vida (que vai para além do processo de educação

e formação ao longo da vida); por outro lado, é necessário que os conhecimentos e competências que vão sendo

adquiridos ao longo da vida possam ser reconhecidos, validados e certificados, em especial no caso de pessoas

que não atingiram a escolaridade mínima obrigatória e que se encontram afastadas dos sistemas educativo e

formativo.

Como tal, os baixos níveis de certificação escolar e profissional formal da população adulta portuguesa têm

vindo a merecer a atenção dos responsáveis governamentais nos últimos anos, em parte devido ao facto de se

terem colocado novos desafios a Portugal no contexto da União Europeia, tais como a convergência para uma

economia do conhecimento e obtenção da coesão social entre os estados-membros.

Estas condicionantes conduziram a uma cooperação mais intensa entre o Ministério da Educação e o Ministério

da Segurança Social e do Trabalho nos últimos anos. Esta colaboração resultou na criação da ANEFA (Agência

Nacional de Educação e Formação de Adultos), em Setembro de 1999, cujo público-alvo eram os adultos com

18 e mais anos, não qualificados ou sem qualificação adequada para efeitos de inserção no mercado de trabalho

e que não possuíssem um nível de escolaridade do Ensino Básico. Desde 17 de Outubro de 2002 que estas

funções foram assumidas pela actual Direcção-Geral de Formação Vocacional (DGFV).

A implementação do Sistema de RVCC tem vindo a comprovar que existem adultos detentores de um determinado

nível escolar (por regra, inferior à escolaridade mínima obrigatória actual) que, através da respectiva experiência

pessoal e profissional ao longo da vida, foram adquirindo competências que, avaliadas e confrontadas com o

Referencial de Competências-Chave, lhes permite elevar o seu nível de escolaridade.

A título de exemplo, o Quadro 15 revela como, dos 69 adultos certificados que responderam ao questionário

remetido pelo CIDEC e que possuíam, no momento da inscrição, um nível de habilitação inferior ao 1.º CEB,

6 obtiveram através do processo de RVCC equivalência ao 1.º CEB, 12 ao 2.º CEB e 46 ao 3.º CEB.
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9   
Em contraposição à aprendizagem formal tradicionalmente dispensada por um estabelecimento de ensino ou de formação, é estruturada

– em termos de objectivos, duração e recursos – e conducente à certificação, sendo intencional do ponto de vista do aprendente.
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Esta situação comprova a existência de um problema de sub-certificação ao nível dos adultos que possuem

um nível de escolaridade inferior ao 9.º ano e sustenta a pertinência do Sistema de RVCC. As competências

que os adultos vão adquirindo ao longo da vida a partir de aprendizagens não formais em contextos de trabalho

ou de lazer, ou através de formação profissional, realizada parece explicar esse problema de sub-certificação.

Para que os adultos possam participar mais eficazmente no mercado de trabalho e frequentar determinados

cursos de formação profissional (por exemplo, os promovidos pelo IEFP), é necessário que possuam um nível

escolar equivalente ao 3.º CEB completo. O Sistema RVCC é, neste sentido, mais uma alternativa uma vez

que ajuda a promover a certificação escolar, a educação e formação ao longo da vida e a empregabilidade.

O Sistema de RVCC é, desta forma, uma iniciativa que se enquadra nas políticas de prevenção do

desemprego e de fenómenos de exclusão, quer face ao mercado de trabalho, quer face ao próprio Sistema de

Educação-Formação.

“É sabido que os adultos portadores de baixos níveis educativos são, em geral, aqueles que maiores dificuldades

apresentam de adesão à educação e à formação avultando, entre outros factores explicativos, a fraca valorização

social da aprendizagem em determinados meios socioculturalmente menos favorecidos, a representação negativa

da escola e da formação, e a inserção em meios socioprofissionais pouco exigentes em matéria de qualificações,

sendo, por isso, pouco mobilizadores para a formação e pouco potenciadores do aprofundamento e da utilização

das novas competências adquiridas” (ANEFA/DGFV, 2002b).

O Sistema de RVCC tem-se revelado atractivo para uma parte dos adultos em condições de realizarem o

processo. De facto, a quase totalidade dos Centros de RVCC que responderam ao questionário (88,2%) afirmam

possuir uma lista de espera de adultos interessados em iniciarem o processo. O contacto (via entrevista presencial)

estabelecido com os coordenadores de alguns Centros de RVCC também permitiu comprovar que a procura

por parte do público-alvo é, em geral, intensa e constante.



As motivações apresentadas pelos adultos certificados para a realização deste processo estão descritas no

Quadro 16. Entre elas é apresentada a própria rapidez e metodologia empregue no processo (5,7% dos adultos

que responderam ao questionário). A razão mais frequentemente apontada é, contudo, o desejo de

realização/valorização pessoal (20%), seguida de perto pela melhoria da empregabilidade (17,6%) e pela

progressão na carreira (17%).

Pelo facto de existir um problema de sub-certificação de competências ao nível dos adultos que possuem

escolaridade inferior ao 9.º ano, de haver uma procura constante por parte do público-alvo junto dos vários

Centros de RVCC e, ainda, o facto dos adultos que frequentaram o processo de RVCC valorizarem a rapidez

e a metodologia utilizada, o Sistema de RVCC parece revelar-se pertinente.
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5. Efeitos da certificação

5.1. Impacto do processo de certificação em dimensões pessoais

de carácter subjectivo

O processo de RVCC utiliza uma metodologia assente na realização de balanço de competências que permite

a qualquer adulto conhecer as suas potencialidades ou competências, a nível pessoal e profissional e,

simultaneamente, promover a sua autonomia. Exige, desta forma, uma elevada participação e iniciativa do

adulto, visto que, tal como está previsto no âmbito deste processo, é necessária a constituição de um dossier

pessoal de competências que inclui o registo de experiências (conhecimentos ou aptidões decorrentes das

vivências pessoais) e a recolha de documentos passíveis de comprovar os vários saberes, nos domínios pessoal,

escolar e profissional, adquiridos em diversos contextos e acumulados ao longo da vida.

Deste modo, é expectável que todo o processo incite ao auto-conhecimento do adulto. De acordo com os

resultados do Inquérito aos Adultos, 46,6% dos respondentes referem que o processo de RVCC teve um

“contributo muito importante” para o desenvolvimento do respectivo auto-conhecimento, 43% afirmam ter tido

um “contributo importante” nesse sentido e apenas 3,6% afirmam ter tido um “contributo pouco importante”

ou não ter tido qualquer contributo (Quadro 17).

Uma consequência natural do facto do adulto relembrar um conjunto de saberes e de tomar consciência das

competências que foi adquirindo ao longo da vida é o reforço da sua auto-estima e da sua auto-valorização.

Este impacte positivo do processo de RVCC parece ser, aliás, mais frequente que o próprio reforço do auto-

-conhecimento. De facto, como revelam os resultados do Inquérito aos Adultos, cerca de 53% e 39% dos adultos

que devolveram o respectivo questionário afirmaram que o processo de RVCC teve um contributo, respectivamente,

“muito importante” e “importante” para o reforço da auto-estima e da auto-valorização (Quadro 17).



O balanço de competências é um dispositivo que apoia os participantes na procura e exploração de informação

sobre si próprios, na procura motivada pelo desejo de construir novas alternativas escolares e profissionais e

de desenvolver a respectiva carreira. Consequentemente, é desejável que o processo conduza a uma

definição/reconstrução quer do projecto pessoal quer do projecto profissional do adulto. Na opinião de cerca

de 40% dos adultos certificados que responderam ao Inquérito, o processo de RVCC teve, de facto, um

“contributo muito importante” para a definição/reconstrução dos projectos pessoal e profissional dos mesmos.10

No Quadro 18 encontra-se expressa a opinião dos Centros face ao mesmo conjunto de aspectos pessoais relativos

ao adulto, sobre os quais também haviam sido questionados os adultos (Quadro 17). A opinião da maioria dos

Centros que responderam ao questionário é no sentido de que o processo tem um contributo muito importante

ou importante para este conjunto de aspectos, o que corrobora a opinião dos adultos certificados que responderam

ao questionário. De salientar, no entanto, que a perspectiva dos Centros é, em geral, mais optimista que a

evidenciada pelos adultos: por exemplo, 76,5% dos Centros afirmam que o processo tem um “contributo muito

importante” para o auto-conhecimento do adulto quando apenas 46,6% dos adultos inquiridos manifestam

idêntica opinião.
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10   
Em particular, no Centro de RVCC incubado no Centro de Formação Profissional de Faro (um dos oito centros entrevistados pelo

CIDEC), os adultos têm de desenvolver um projecto, à sua escolha, com aplicabilidade na realidade profissional durante o processo

de RVCC. Pode tratar-se, por exemplo, da criação de uma empresa, informando-se junto das entidades competentes, reunindo a

documentação necessária, estimando custos fixos, custos variáveis, entre outros aspectos. Esse projecto pode, posteriormente, vir a

ser implementado, de acordo com a opção do adulto. No entanto, este tipo de exercício poderá ajudar fortemente a definir ou a reconstruir

o projecto profissional do adulto.
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Entre os motivos que estiveram na origem da participação e na conclusão do processo de RVCC encontra-se

frequentemente o desejo de valorização / realização pessoal (Quadro 19) – um resultado que surge na sequência

lógica dos anteriores. Note-se que de entre os adultos entrevistados no âmbito dos estudos de caso, encontraram-

se indivíduos exercendo cargos de elevada responsabilidade e complexidade dentro de uma empresa que

pretendiam obter uma certificação de nível superior à que possuíam. Consideravam ter competências para tal

(uma questão de justiça social) e sentiam que era desprestigiante possuir um nível de escolaridade inferior ao

9.º ano, quando diariamente interagiam com profissionais com habilitações académicas ao nível do ensino

superior (uma questão de afirmação e reconhecimento pessoal).

Cerca de 17% dos adultos certificados que responderam ao inquérito apontaram como motivação a melhoria

da empregabilidade e a progressão na carreira, que parece corresponder ao que veio a ocorrer, na realidade,

após a certificação (como se verificará mais à frente). Contudo, o prosseguimento de estudos é também apontado

como motivo por cerca de 10% dos adultos. O prosseguimento de estudos refere-se quer ao ensino recorrente

por unidades capitalizáveis e ao ensino profissional, cujos cursos exigem, muitas vezes, a escolaridade obrigatória

como requisito de entrada.

5.2. Efeitos da certificação na transição entre diferentes estados face

ao mercado de trabalho

5.2.1. Análise não condicional

As opiniões expressas pelos representantes dos centros de RVCC e pelos adultos em sede de entrevistas, estudos

de caso e inquéritos sugerem que os efeitos do processo de RVCC em termos da relação dos adultos com o

mercado de trabalho – não sendo menosprezáveis – são menos importantes e intensos do que os referentes às

dimensões de carácter subjectivo referidas na secção anterior. Em particular, o  Quadro 17 e o  Quadro 18

mostram como situações de “contributo muito importante” em termos de aumento da empregabilidade do adulto



ou da respectiva inserção ou progressão profissional foram citadas menos frequentemente, quer pelos adultos

quer pelos centros inquiridos, do que as associadas ao reforço do auto-conhecimento, da auto-estima ou da

auto-valorização.

No entanto, uma análise das transições ocorridas entre diferentes estados face ao mercado de trabalho (emprego,

desemprego e inactividade), recorrendo ao instrumental metodológico referido no Capítulo 10 e tendo como

ponto de apoio a situação dos adultos aquando da inscrição no processo de RVCC, seis meses após a certificação

e “actualmente”11, sugere que a certificação – e a própria natureza do processo de RVCC – têm alguma influência

na relação dos indivíduos com o mercado de trabalho.

O principal aspecto a reter remete para o efeito positivo que o processo de RVCC parece ter em termos da

inserção profissional dos adultos desempregados. De facto, como revela o Quadro 20, praticamente um terço

(29,2%) dos adultos que se encontravam desempregados no início do respectivo processo de RVCC estavam

empregados seis meses após a certificação: 1,4% como trabalhadores por conta própria / empresários e 27,8%

como trabalhadores por conta de outrem (TCO)12.
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11   
Outubro – Novembro de 2003, ou seja, o período em que os adultos responderam ao respectivo inquérito.

12   
O Quadro 21 apresenta os intervalos de confiança a 95% para estes valores médios: [0%; 3%], no caso dos desempregados que se

tornaram empresário, e [21,8%; 33,9%], no caso dos desempregados que se tornaram TCO.
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13   
De acordo com o Inquérito ao Emprego do INE (dados disponíveis em www.ine.pt), a taxa de desemprego (média anual) de Portugal

aumentou 1 ponto percentual entre 2001 e 2002 (tendo passado de 4,1% para 5,1%) e 1,3 pontos percentuais entre 2002 e 2003 (dos

referidos 5,1% para 6,4%).

14   
Notar que, de acordo com o Quadro 20, a probabilidade de um desempregado encontrar emprego (nomeadamente, por conta de

outrem) é superior à do inactivo. É nesse sentido que se afirma que o desemprego é um estado mais próximo do mercado de trabalho

do que a inactividade.

15   
Esta última observação necessita de uma qualificação importante: a definição de desemprego da Organização Internacional do

Trabalho (OIT, 1982), adoptada em traços gerais pelo EUROSTAT e pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, especifica

(essencialmente) três condições que determinado indivíduo deverá cumprir para ser considerado desempregado: ausência de trabalho,

disponibilidade para trabalhar e procura activa de trabalho. O conceito de desemprego utilizado ao longo do presente trabalho é mais

lato, remetendo directamente para os indivíduos que se auto-classificaram como desempregados no respectivo questionário. Este conceito

de desemprego, que explora as representações que os indivíduos têm de si próprios, inclui indivíduos sem trabalho (i.e., respeita o

critério da ausência de trabalho) mas pode incluir indivíduos nessa situação que não estão disponíveis para trabalhar ou que não

procuram activamente trabalho, ao contrário da definição oficial de desemprego.

Este importante resultado é reforçado pela reduzida frequência de transições entre emprego e desemprego:

apenas 1,7% e 3% dos (inicialmente) empresários e TCO, respectivamente, passaram a enfrentar uma situação

de desemprego seis meses após a certificação. Ou seja, o processo de RVCC não parece conduzir ou motivar,

com frequência, trajectórias recessivas face ao mercado de trabalho como seja a perda de uma ocupação

remunerada.

Estes resultados devem ser enquadrados no período a que se referem (algures entre 2001 e 2003, dependendo

de cada indivíduo), particularmente desfavorável dado o avanço do desemprego que se tem vindo a verificar

nos últimos anos em Portugal13.

Outro efeito benéfico do processo de RVCC remete para a promoção da aproximação ao mercado de trabalho

junto dos desempregados e inactivos, para o incremento daquilo que habitualmente se designa na literatura

como “labour force attachment” (Jones e Riddell, 1999a, 1999b, 2000). Esta questão pode ser ilustrada por

dois resultados empíricos obtidos através do Inquérito aos Adultos: (1) por um lado, observa-se um interessante

movimento da inactividade para o desemprego: 15,4% dos inicialmente inactivos passaram a considerar-se

desempregados seis meses após a certificação, estando, por isso, mais próximos do mercado de trabalho

(Quadro 20)14; (2) por outro lado, os indivíduos que se mantiveram desempregados (entre o início do processo

e seis meses após a certificação), passaram a estar mais motivados para arranjar trabalho e passaram a procurar

mais frequentemente este último15. Este último resultado é ilustrado pelo Quadro 22 e pelo Quadro 23.



O Quadro 22 mostra como 25% dos desempregados que, no momento da respectiva inscrição no processo de

RVCC, não pretendiam arranjar um emprego (apesar de se acharem desempregados), passaram a desejar obter

uma ocupação remunerada seis meses após a certificação. Notar que apenas 3,3% dos desempregados que

inicialmente desejavam um trabalho/emprego desistiram entretanto dessa ideia.

Paralelamente, o processo de RVCC parece ter igualmente um impacto positivo em termos de procura activa

de emprego. De facto, o  Quadro 23 revela como quase 35% dos desempregados que inicialmente não efectuavam

diligências para encontrar trabalho, passaram a fazê-lo seis meses após a certificação (ou anteriormente). As

desistências são também, neste caso, menos frequentes, remetendo para apenas 7,7% dos desempregados que,

no momento da sua inscrição, procuravam trabalho/emprego.
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Os dois quadros seguintes (semelhantes aos anteriores) sugerem a continuação desta tendência de crescente

interesse do desempregado em encontrar trabalho, no que concerne à evolução verificada entre os seis meses

após a obtenção da certificação e a actualidade:

As transições entre estados ocorridas no período que medeia entre os seis meses após a certificação e a actualidade

sugere a continuação dos efeitos benéficos do processo de RVCC para além dos seis meses após obtenção do

certificado, em termos de transições do desemprego para o emprego e da inactividade para o desemprego.

Em particular, 1,7% dos (ainda) desempregados seis meses após a certificação são hoje empresários e 17,3%

TCO. Por outro lado, 7% dos inactivos aproximaram-se do mercado de trabalho na medida em que, hoje,

auto-classificam-se como “desempregados” (Quadro 26).



Se se considerarem os fluxos entre estados ocorridos desde o momento de inscrição do adulto no processo de

RVCC e a actualidade, verifica-se que 37,2% dos inicialmente desempregados têm hoje uma ocupação

remunerada (2,8% são empresários e 34,4% são TCO). Paralelamente, apenas 3,3% dos inicialmente empresários

estão hoje desempregados, sendo essa percentagem semelhante (3,4%) para os inicialmente TCO. Por último,

10,3% dos inicialmente inactivos consideram-se actualmente desempregados, sendo a sua propensão para

encontrarem emprego, por isso, superior (Quadro 28).

Paralelamente, o processo de RVCC parece ter igualmente um impacto positivo em termos de procura activa

de emprego. De facto, o  Quadro 23 revela como quase 35% dos desempregados que inicialmente não efectuavam

diligências para encontrar trabalho, passaram a fazê-lo seis meses após a certificação (ou anteriormente).

As desistências são também, neste caso, menos frequentes, remetendo para apenas 7,7% dos desempregados

que, no momento da sua inscrição, procuravam trabalho/emprego.
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As análises não condicionais efectuadas anteriormente podem ser estendidas a outras variáveis controladas

pelo Inquérito aos Adultos, nos moldes metodológicos referidos no Capítulo 10 e no sentido de, nomeadamente,

se identificarem possíveis factores explicativos das saídas do estado de desemprego.

No Quadro 30 apresentam-se as probabilidades de transição média dos indivíduos desempregados no início

do processo de acordo com algumas variáveis pessoais seleccionadas, tendo como ponto de apoio a situação

actual dos mesmos face ao mercado de trabalho (o Quadro 31 apresenta os respectivos intervalos de confiança

a 95%).

Os resultados sugerem uma maior probabilidade de transição entre o desemprego e o trabalho por conta de

outrem no caso das mulheres (35,7%) face aos homens (29,3%). Apesar do limite superior dos intervalos de

confiança a 95% destas estimativas ser semelhante (próximo dos 43% quer para os homens quer para as

mulheres, Quadro 31), o limite inferior é mais baixo no caso dos homens (15,3% versus 28,5%) – o que reafirma

a evidência do processo de RVCC poder ser mais eficaz em termos da inserção das mulheres desempregadas.



Uma análise por escalão etário evidencia maiores facilidades de inserção profissional dos desempregados

pertencentes ao escalão dos 25 aos 34 anos, com taxas de saída do desemprego, tendo como destino o trabalho

por conta de outrem, decrescentes a partir dos 35 anos – um resultado claramente mais esperado que o apresentado

no parágrafo anterior (Quadro 30).
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Análises paralelas por estado civil, número de filhos e região de residência são pouco conclusivas. Apenas se

nota alguma propensão dos adultos certificados no Alentejo, que se encontravam desempregados no início do

respectivo processo de RVCC, para transitarem para a inactividade e, no caso do Algarve, uma propensão

semelhante mas tendo como destino o trabalho por conta de outrem16 .

Procurou-se igualmente estudar em que medida algumas variáveis relacionadas com o processo de RVCC

poderiam condicionar os movimentos de saída do desemprego. Os resultados apresentados no Quadro 32 (com

os respectivos intervalos de confiança patentes no Quadro 33) não são muito conclusivos – sugerindo, vagamente,

uma maior propensão em encontrar uma actividade remunerada por conta de outrem por parte dos desempregados

que obtiveram o nível Básico 3, que não frequentaram uma formação complementar e que afirmaram ter tido

o respectivo processo de RVCC um “contributo muito importante” para o reforço da auto-estima e auto-

valorização, para a definição/reconstrução do projecto pessoal e/ou profissional, para o aumento da empregabilidade

e/ou para a inserção profissional do adulto.

16   
Neste último caso, o intervalo de confiança apresenta, contudo, uma amplitude significativa (Quadro 31).
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5.2.2. Análise condicional

Dado o carácter algo inconclusivo das análises não condicionais apresentadas no final da secção anterior,

procedeu-se à estimação econométrica de um modelo de duração com riscos proporcionais competitivos

(“competing risks model”)17, que permitiu identificar as variáveis explicativas dos movimentos de saída

do desemprego tendo como destino os estados (alternativos) de emprego (por conta própria ou de outrem)

ou de inactividade. Esse modelo, cujos pormenores metodológicos e “output” de estimação são apresentados

no Capítulo 10, considerou experiências de desemprego não censuradas à esquerda (ou seja, cuja duração

se conhece), observadas quer no início do processo de RVCC quer seis meses após a certificação,

eventualmente censuradas à direita (ou seja, os desempregados que não transitaram para outro estado

entre o início do respectivo processo de RVCC e os seis meses após a certificação e/ou entre esse momento e

a actualidade foram convenientemente incorporados no modelo).

No caso das transições entre desemprego e emprego, os parâmetros estatisticamente significativos (com um

nível de significância igual ou inferior a 10%) são os seguintes (Quadro 34):

• A idade do adulto certificado, que influencia negativamente a transição do desemprego para o emprego

(como a análise não condicional já sugeria, Quadro 30);

17   
Este tipo de modelo tem sido muito utilizado, em particular, pela Biometria e pela Econometria aplicada ao mercado de trabalho.



• A posse de filhos, que tem uma influência positiva na obtenção de emprego por parte do adulto

desempregado;

• O contributo muito importante do processo de RVCC para o reforço/definição de algumas variáveis

pessoais de carácter subjectivo: auto-estima e auto-valorização, projecto profissional e património

pessoal. No caso das duas primeiras variáveis, o seu reforço/definição contribui positivamente para a

saída do desemprego; no caso do reforço do património pessoal, o mesmo parece inibir os movimentos

do desemprego para o emprego;

• A residência no Algarve, que parece potenciar, tal como a análise não condicional já tinha sugerido

(Quadro 30), uma maior propensão para a obtenção de emprego.

Estes resultados se, por um lado, não confirmam a significância estatística da maior propensão das mulheres

para transitarem do desemprego para o emprego (como a análise não condicional tinha sugerido e como o

próprio sinal do coeficiente da variável “MULHER_E” sugere, Quadro 34), por outro lado, confirmam o papel

positivo do processo de RVCC em termos de integração no mercado de trabalho do adulto desempregado pelas

vias da promoção da auto-estima/auto-valorização e da definição/reconstrução do projecto profissional. Ou

seja, quando o processo de RVCC consolida determinadas variáveis pessoais de carácter subjectivo está,

indirectamente, a contribuir para a empregabilidade e para a inserção sócio-profissional de adultos,

eventualmente, com problemas de inserção e/ou que vinham apresentando trajectórias regressivas no mercado

de trabalho.

É importante notar que a duração média do desemprego à entrada no processo de RVCC é, de acordo com

os resultados do Inquérito aos Adultos, de 17,3 meses (desvio padrão: 21,4). Ou seja, o desempregado

que inicia um processo de RVCC é tipicamente um desempregado de longa duração, com uma experiência

de desemprego superior a um ano (52% dos casos).

O modelo de duração estimado inclui uma “baseline hazard” de troços constantes que permite modelizar

a relação entre a duração do desemprego (em meses) e a saída desse estado tendo como destino o emprego,

em particular. No Gráfico 1 apresenta-se essa função, convenientemente alisada. Da análise da mesma,

verifica-se que o adulto desempregado certificado tende a encontrar mais frequentemente emprego para

experiências de desemprego mais curtas - resultado evidente até 36 meses de desemprego bem como após

os 42 meses nessa situação.

Na sequência destes resultados é possível afirmar que processos de RVCC mais longos poderão, no caso

do desempregado, reduzir a respectiva verosimilhança em encontrar uma ocupação remunerada.
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Relativamente à questão da influência da posse de um certificado em termos de transições do desemprego

para o emprego, os resultados são algo limitados, uma vez que este tipo de análise exigiria um grupo de

controlo constituído por indivíduos que não estivessem envolvidos num processo de RVCC. No entanto,

os resultados apresentados no Quadro 34 sugerem que os desempregados que obtiveram o nível Básico

2 têm menor propensão para esse tipo de transição do que os desempregados que obtiveram certificado

equivalente ao 9.º ano de escolaridade – notando que o coeficiente da variável “BASIC2_E” é apenas

estatisticamente diferente de zero para um nível de significância de 20%, aceitando-se a hipótese nula

para níveis de significância inferiores a essa percentagem.



No caso das saídas do desemprego para o estado de inactividade, as estimativas obtidas conferem ao

reforço da auto-estima e auto-valorização e à definição/reconstrução do projecto profissional, via processo

de RVCC, um papel igualmente estimulador das transições (parâmetros significativos com sinal positivo;

Quadro 35). Este resultado, que não é incompatível com a questão anteriormente referida, sobre o papel

benéfico que essas variáveis assumem em termos de obtenção de emprego por parte do desempregado,

sugere que o processo de RVCC permite, em qualquer caso, que o desempregado evolua para outra

situação, para que saia do imobilismo em que eventualmente se encontrava.

Paralelamente, quando o processo de RVCC teve um contributo muito importante para a

definição/reconstrução do projecto pessoal do desempregado certificado, este último tende a transitar

menos frequentemente para a inactividade, permanecendo desempregado ou transitando, eventualmente,

para uma situação de trabalho por conta própria ou de outrem.

Por último, verifica-se que, para experiências de desemprego inferiores a 30 meses, quanto maior é a

duração do desemprego maior é a probabilidade do desempregado transitar para a inactividade – como

sugere o gráfico seguinte:
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5.2.3. Evolução das taxas de desemprego e emprego

O referido impacto positivo que o processo de RVCC parece ter em termos de obtenção de uma ocupação

remunerada por parte do adulto desempregado – efeito que não se esgota nos primeiros seis meses após a

certificação – é patente no quadro seguinte, que apresenta a evolução da taxa de desemprego18 entre o momento

de inscrição no processo até à actualidade:

18   
= Desempregados * 100 / (Empregados + Desempregados), de acordo com as respostas ao Inquérito.



De facto, de acordo com os resultados do Inquérito aos Adultos, a taxa de desemprego à entrada no

processo de RVCC situa-se nos 17%, evoluindo favoravelmente para cerca de 14% seis meses após a

obtenção do certificado pelo adulto. Actualmente, é ainda mais baixa, sendo próxima dos 13%.

Esta redução progressiva da taxa de desemprego deve-se essencialmente ao comportamento favorável

desse indicador ao nível das mulheres dado que, no caso dos homens, a taxa de desemprego permaneceu

grandemente constante ao longo dos três momentos observados (entre 7% a 8%).

A evolução da taxa de emprego19 verificada entre os adultos que responderam ao Inquérito é igualmente

favorável: de cerca de 80% no momento de inscrição do adulto, é actualmente de 83% (Quadro 37).

5.3. Efeito da certificação na progressão da carreira

É interessante analisar o efeito produzido pela obtenção da certificação em adultos que, desde o momento da

sua inscrição no processo até algum tempo após a sua certificação, mantiveram uma situação estável perante

o mercado de trabalho, nomeadamente, os adultos que permaneceram a trabalhar por conta de outrem (TCO).

De acordo com o Quadro 38, de entre os adultos certificados que responderam ao Inquérito existem cerca de

20% que, auferindo menos de 350 ¤ /mês no momento da inscrição, apresentavam seis meses após a certificação

um rendimento mensal entre 350 ¤ e 499 ¤. Aliás, este último quadro revela que é essencialmente ao nível do

escalão de rendimento mais baixo que se verificam aumentos salariais entre os indivíduos empregados.

O Sistema de RVCC promove, desta forma, ganhos de bem estar social do tipo rawlsiano, dado que são
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19  
= Empregados * 100 / Total de adultos, de acordo com as respostas ao Inquérito.
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sobretudo os indivíduos mais pobres que vêem a sua situação (financeira) melhorar.

Entre as profissões que esses adultos exercem encontram-se os classificados nas categorias de “operários,

artífices e trabalhadores similares”, de “operários de máquinas e trabalhadores de montagem” e de “trabalhadores

não qualificados dos serviços do comércio”. Adultos a exercer profissões como “pessoal de serviços directos

e particulares de protecção e segurança” ou “empregados de escritório” também revelaram um acréscimo no

seu rendimento.

Quando se compara a situação dos adultos, que exercem uma profissão por conta de outrem, seis meses após

a certificação com a sua situação actual, constata-se que é também ao nível dos adultos com mais baixos

rendimentos que ocorre, mais frequentemente, uma subida de escalão de remuneração (Quadro 39).

Tratam-se de transições operadas, nomeadamente, ao nível de indivíduos que exercem profissões como



“empregados de escritório” e “pessoal de serviços directos e particulares de protecção e segurança”, “condutores

de veículos e embarcações e operadores de equipamento”, entre outras.

Os efeitos da certificação também parecem estender-se ao vínculo contratual dos adultos. Assim sendo, é de

destacar que cerca de 15% dos TCO que possuíam um contrato com termo no momento da inscrição, já eram

“efectivos” seis meses após a obtenção do respectivo certificado (Quadro 40).

Passados seis meses da certificação esta parece produzir ainda algum efeito sobre o vínculo contratual dos

adultos, dado que 14,3% dos adultos que possuíam um contrato a termo certo seis meses após a certificação,

passaram a ter um contrato de trabalho sem termo (Quadro 41).
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Quando questionados sobre a possibilidade de subida na carreira, 20% dos adultos que exerciam uma actividade

por conta de outrem e que consideravam, no momento da inscrição no processo de RVCC, que essa possibilidade

não existia, mudaram a sua opinião seis meses após a certificação (Quadro 42). Ora, a situação oposta, ou seja,

os adultos que consideravam à partida que existia uma possibilidade de subida na carreira e que, seis meses

após a certificação, já não têm essa opinião, é de apenas 2,5%. Deste modo, a certificação de competências

ao nível escolar parece estar a contribuir para a criação de expectativas em termos progressão na carreira.

Considerando as transições de opinião face à possibilidade de subida na carreira no período de tempo que

decorreu entre os seis meses após a certificação e actualmente, a percentagem de adultos que dizia que não

existia essa possibilidade e que, entretanto, mudou de opinião é superior face ao caso anterior, situando-se nos

27,4% (Quadro 43).

Estes factos indiciam que o não reconhecimento, validação e certificação das competências adquiridas pelos

adultos ao longo da vida em contextos formais, não formais ou informais pode ser prejudicial em termos

progressão na carreira e dos benefícios que lhes estão associados (rendimento e vínculo contratual).



5.4. Efeito da certificação no prosseguimento de estudos

Foram 12,9% os adultos certificados que responderam ao questionário e que prosseguiram estudos no âmbito

do sistema de ensino regular (Quadro 44). Porém, é necessário ter em atenção que 65,2% pensa vir a fazê-lo,

o que revela que o processo de RVCC desperta o interesse nos adultos, motivando-os para processos de

aprendizagem formal ou para considerarem os mesmos como uma hipótese em termos de projecto pessoal.

É aliás importante notar que, quando os adultos decidiram iniciar um processo de RVCC, a motivação para

o prosseguimento de estudos apenas mobilizava 10% dos mesmos (Quadro 16) – uma proporção inferior às

referentes aos que prosseguiram efectivamente estudos (os citados 12,9%) e, sobretudo, aos que pensam vir a

fazê-lo (65,2%).

Nas entrevistas realizadas a adultos certificados no âmbito da realização dos estudos de caso, constatou-se que

uma parte dos adultos tinha prosseguido estudos no Ensino Recorrente e que estava a capitalizar as unidades

com sucesso. Para além desta situação também se detectou um caso de um adulto que realizou o exame “ad-

hoc” e a prova especifica de Psicologia, encontrando-se neste momento a frequentar o curso superior de

Psicologia. Na verdade, o ingresso num curso superior parece ter sido considerado como hipótese por alguns

destes adultos entrevistados, sendo que esse interesse só se despoletou durante o processo de RVCC – como

os próprios adultos afirmaram.

Entre os adultos certificados que prosseguiram estudos após a conclusão do processo, encontram-se 92 do sexo

feminino e 72 do sexo masculino o que, em termos relativos, corresponde a cerca de 55% e 43%, respectivamente

(note-se que a distribuição por sexo é semelhante à da totalidade da amostra).

Relativamente à classificação destes mesmos adultos por faixa etária, pode dizer-se que, à semelhança da

totalidade da amostra, é o grupo etário dos 35 aos 45 anos de idade que mais se destaca (36,1%). Porém, os

adultos na faixa etária dos 18 aos 24 anos de idade que prosseguiram estudos correspondem a 9%, em

proporção superior à verificada para a amostra global (3,5%).

De salientar, que a grande maioria (72,3%) dos adultos certificados que responderam ao inquérito e que

prosseguiram estudos já haviam frequentado o 3.º Ciclo do Ensino Básico (na amostra global a percentagem
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de adultos certificados que haviam frequentado o 3.º CEB cifra-se em 47,1%). O nível do certificado obtido

após o processo de reconhecimento, validação e certificação de competências foi, relembre-se, o Básico 3

(88,6%; Quadro 12).

Relativamente à situação perante a profissão nos vários momentos de análise, pode dizer-se que a situação mais

frequente no momento da inscrição (77,7%), seis meses após a certificação (77,7%) bem como actualmente

(81,3%) é a de TCO. Note-se que os adultos certificados que responderam ao inquérito e que prosseguiram

estudos no âmbito do ensino regular têm uma situação actual perante a profissão mais favorável que a referente

à amostra global.

Uma nota final sobre o motivo de interrupção de estudos (antes do processo de RVCC) mais frequentemente

apontado pelos adultos certificados revela a preponderância das dificuldades económicas (44,6%), seguidas

pelo surgimento de uma oportunidade de trabalho (23,5%) e por questões de índole familiar

(21,6%; Quadro 46).



6. Funcionamento do Sistema Nacional de RVCC

– Alguns aspectos de caracterização

6.1. Divulgação

É da responsabilidade de cada Centro de RVCC fazer a divulgação da sua actividade junto da comunidade

local. De acordo com os Centros de RVCC que responderam ao questionário, as formas de divulgação do

processo mais utilizadas são os folhetos/cartazes (88% dos CRVCC que responderam ao questionário), a

imprensa local (79,4%) e as sessões em associações locais (70,6%).

No entanto, a forma de tomada de conhecimento por parte dos adultos certificados mais frequente é através

dos amigos ou conhecidos (59,5% dos adultos certificados que responderam ao questionário), seguida a longa

distância pelos folhetos/cartazes (8,3%), pelas sessões de divulgação (6,7%) e pela imprensa (6,4%)

(Quadro 48).
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Com a realização das entrevistas aos coordenadores de oito Centros conseguiu-se apurar que, em alguns casos,

como o do Centro de RVCC incubado na TERCIFORMA, a divulgação limita-se ao envio de alguns faxes às

Câmaras Municipais visto que não existe verba no co-financiamento assegurada para esta rubrica. Em outros

casos, como o do Centro de RVCC incubado na Associação Comercial de Braga, a promoção e divulgação

passou, entre outros meios, pela participação no programa televisivo “SIC 10 Horas”, aquando do 1.º adulto

certificado. No entanto, nenhum dos coordenadores dos Centros entrevistados tem relutância em afirmar que

a forma de divulgação do Sistema que produz um maior impacto passa pela designada “publicidade boca-a-

boca”, ou seja, através das relações pessoais, facto que é corroborado pelos dados obtidos através do inquérito

aos Adultos certificados acima expostos (note-se que 59,5% dos adultos que responderam ao questionário

afirmam ter tomado conhecimento do processo de RVCC “através de amigos ou conhecidos”).

A promoção do Sistema junto dos administradores ou gestores de recursos humanos de empresas privadas

parece não ter produzido os efeitos desejáveis, de acordo com a opinião da generalidade dos coordenadores

dos Centros entrevistados. No entanto, por exemplo o Centro de RVCC incubado no NERGA, conseguiu captar,

por essa via, adultos empregados em fábricas da Região da Guarda (sectores do têxtil, do calçado, entre outros).

Na opinião de alguns do Centros, a tarefa de divulgação deveria ser encetada pelo próprio Estado/Ministério

da Educação/DGFV devido ao carácter inovador do próprio Sistema. Isto permitiria não só uma divulgação

em massa, como também promoveria a credibilização do Sistema de RVCC que ainda é visto com alguma

desconfiança por parte de alguns sectores da sociedade civil. Porém, outros Centros consideram que as

especificidades do Sistema tornariam pouco efectiva uma campanha publicitária em larga escala, podendo gerar

junto do público-alvo interpretações algo distantes dos seus reais objectivos.



6.2. O processo de RVCC

Todo o processo de reconhecimento e validação das competências inicia-se no momento da inscrição. Após a

inscrição é realizada uma entrevista individual aos adultos onde se recolhe e fornece um conjunto de informações

essenciais para o processo. De um modo geral, os adultos são posteriormente inseridos num grupo composto

em média, e na generalidade dos Centros visitados, por 8 a 12 elementos. Os critérios de constituição destes

grupos passam essencialmente pelas preferências / disponibilidades horárias de cada adulto, embora em alguns

dos Centros visitados seja reconhecido, como factor essencial para o sucesso do processo, que se garanta a

diversidade em termos de sexo, faixa etária e situação perante a profissão no sentido de dinamizarem, tanto

quanto possível, as sessões colectivas de balanço de competências.

Nas sessões de balanço de competências são aplicados os instrumentos de mediação sugeridos pela DGFV –

alguns deles em versões adaptadas às necessidades/características dos adultos – bem como outros instrumentos

criados pelos próprios Centros. Note-se que em nenhum dos Centros visitados são aplicados, na íntegra, os

instrumentos sugeridos pela DGFV. Na verdade, a quase totalidade dos Centros que responderam ao questionário

aplicam outras actividades / instrumentos para além dos previstos no Manual de Apoio à Intervenção.

Cerca de 38,2% dos Centros que responderam ao questionário consideram que existe necessidade quer de

ajustamento do referencial de competências-chave às necessidades operacionais quer da metodologia de RVCC

proposta no Manual de Apoio à Intervenção.

De acordo com as entrevistas realizadas junto da coordenação de alguns Centros, em média, o balanço de

competências é desenvolvido em cerca de 10 sessões distintas, normalmente com uma frequência semanal.

Seguidamente, e caso seja necessário, o adulto realiza formação complementar em uma ou mais área de

competência-chave. Note-se que de acordo com os adultos certificados que responderam ao questionário, a

maioria (54,8%) realizou formação complementar.

Por vezes o número de horas de formação complementar co-financiadas por adulto não é suficiente para colmatar

as necessidades de alguns adultos. Porém, na grande maioria dos casos somente nas últimas sessões de balanço

de competências é que são detectadas as necessidades formativas dos adultos. Em alguns dos Centros visitados,

apesar de no compromisso inicial ser transmitido ao adulto a possibilidade de ocorrência desta situação, é opção

da Equipa de RVCC transmitir os saberes em falta aos adultos em horas não co-financiadas, por considerarem
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tratar-se, na sua maioria, de adultos que necessitam de ser incluídos socialmente, podendo ser este o último

recurso de que dispõem. Em outros Centros, os adultos são encaminhados de imediato para uma formação de

longa duração ou para o Ensino Recorrente.

A sessão na presença do júri é, normalmente, um mero acto formal do processo, no qual os adultos fazem uma

apresentação do seu dossier pessoal num momento em que sentem estar em condições de auto-reconhecer e

expor a terceiros as suas próprias competências. No entanto, por exemplo, no Centro incubado no CFAE Almada

Ocidental é realizada uma sessão de balanço de competências que abrange as 4 áreas de competências-chave

na presença do júri, ou seja, os adultos são convidados a demonstrar algumas das suas competências mediante

um “teste” sugerido pelo próprio Centro de RVCC, submetido a um tema seleccionado pelo grupo de adultos

convocado para a sessão de júri.

Em média, de acordo com os coordenadores dos Centros visitados, é possível fazer todo o processo de balanço

de competências, formação complementar e realizar a sessão de Júri entre três a quatro meses. No entanto, é

necessário ter em atenção que se trata de um Sistema muito dependente da disponibilidade e dedicação do

adulto, bem como das suas competências à partida e da necessidade ou não de realização de formação

complementar. É, também, de salientar que, de acordo com a maioria (41,2%) dos Centros que responderam

ao questionário, decorre cerca de 6 meses desde que o adulto se inscreve até que obtém uma certificação; 2,9%

afirmam demorar menos de 1 mês, 8,8% cerca de 3 meses; um ano ou mais é a duração apontada por 29,4%

dos Centros.

Para a maioria (54,2%) dos adultos certificados que responderam ao questionário, o processo de RVCC demorou

menos de 9 meses, desde o momento em que se inscreveram até ao momento em que se realizou a sessão de

júri.

De salientar que, cerca de 65% dos Centros de RVCC que responderam ao questionário, afirmam fazer um

acompanhamento dos adultos após a certificação dos mesmos.

6.3. As equipas de RVCC

As equipas RVCC são compostas, na generalidade dos casos, por três profissionais RVCC formados em Ciências

Sociais ou Humanas. De acordo com a opinião expressa pelos Centros que responderam ao questionário, 88,2%

das equipas de RVCC receberam quer formação transversal no início da sua actividade, quer formação específica.

Entre os Centros visitados, à excepção do Centro incubado na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, a

equipa de RVCC (profissionais e formadores) também trabalha em itinerância, deslocando-se a outras localidades

adjacentes com o intuito de fazerem chegar o Sistema de RVCC a outros públicos e outras populações, onde

as más acessibilidades (ou as dificuldades de deslocação dos adultos) condicionam a procura.

Para além da actividade normal dos Centros desenvolvida com os adultos, a equipa de RVCC de cada Centro

também reúne com alguma frequência para que os profissionais de RVCC, os formadores e o coordenador se



possam articular, de acordo com a opinião dos Centros visitados. A participação em actividades com outros

Centros também parece ser valorizada, enquanto mecanismo de desenvolvimento do Centro (61,8% dos Centros

que responderam ao questionário afirmam ser Muito Importante e 35,3% Importante, não existindo nenhum

Centro que considere Pouco ou Nada Importante).

6.4. Principais dificuldades sentidas pelos Centros

Quando questionados sobre as principais dificuldades enfrentadas, a maioria dos Centros de RVCC destaca a

escassez de recursos humanos (41,2%), as dificuldades de tesouraria (38,2%) e a própria natureza do processo

(29,4%) (cf. Quadro 50). Na hipótese de resposta “outro caso” (14,7%) é assinalado com maior frequência o

facto das metas físicas serem muito ambiciosas.

Note-se que as dificuldades de tesouraria poderão estar relacionadas com os prazos praticados nos reembolsos

financeiros processados pelo PRODEP III, visto que 64,7% dos Centros que responderam ao questionário

consideram esses mesmos prazos Muito Desadequados. De destacar, ainda, que cerca de metade considera que

o ritmo a que se processam as transferências prejudicam a actividade corrente do Centro (tratam-se de alguns

Centros incubados em escolas de ensino básico e secundário (4), em centros de formação profissional (3),

em outras instituições de educação/formação (1), em associações empresariais (6) e em associações de

desenvolvimento (2)).
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6.5. Perspectivas futuras do Sistema de RVCC

De acordo com a alínea 2 do artigo n.º 15 da Portaria n.º 1082-A/2001, de 5 de Setembro, ainda durante a

vigência do Quadro Comunitário de Apoio III, e tendo em conta os resultados produzidos pelo sistema até ao

final de 2003, a DGFV promoverá o alargamento do Sistema Nacional de RVCC aos adultos que não possuam

o Ensino Secundário completo.

Quando questionados sobre a pertinência deste alargamento, os Centros que responderam ao questionário

consideram-no, na sua maioria (88,2%) pertinente, justificando tal opinião com, por um lado, o interesse que

tem vindo a ser manifestado junto dos Centros pelo público-alvo desse alargamento e, por outro lado, com a

convicção de que existe, igualmente, um problema de sub-certificação escolar a nível secundário.

Note-se que embora não questionados sobre este aspecto, a maioria dos adultos certificados que responderam

ao questionário, revelaram, no campo “F. Observações”, o seu interesse por uma eventual admissão num

processo desta natureza de modo a poderem certificar as competências que adquiriram em contextos de vida

ao nível do ensino secundário.

Após o término do co-financiamento assegurado pelo QCA III, existe, na opinião dos coordenadores dos Centros

visitados, duas hipóteses para garantir a continuação do funcionamento dos Centros de RVCC e de todo o

Sistema:

1. A realização do processo estar dependente de uma comparticipação financeira por parte dos adultos

que pretendam ver as suas competências reconhecidas;

2. O processo ser financiado pelo Orçamento de Estado, sendo aplicados no Sistema Nacional de RVCC

os recursos humanos disponíveis no sector da educação (professores não colocados) bem como 

os recursos físicos (escolas entretanto encerradas).

É necessário ter em conta que a primeira hipótese exclui à partida os adultos desfavorecidos e que ambas as

hipóteses não são, obviamente, mutuamente exclusivas, podendo o modelo de financiamento resultar da

conciliação de ambas.



7. Principais conclusões

Os principais efeitos de um processo de RVCC remetem, tipicamente, para certas dimensões pessoais de

carácter eminentemente subjectivo. De facto, uma significativa parte dos adultos inquiridos no âmbito da

presente investigação referiu que o processo de RVCC teve um “contributo muito importante” para aspectos

como o auto-conhecimento, a auto-estima ou a auto-valorização do indivíduo. A reconstrução ou mesmo

definição do projecto pessoal do adulto – nomeadamente do seu projecto profissional – foi também um efeito

observado frequentemente.

Como revelam os resultados obtidos através da estimação econométrica de um modelo de duração do desemprego,

quando o processo de RVCC contribui de forma intensa para essas dimensões subjectivas, a probabilidade

de um adulto desempregado encontrar uma ocupação remunerada aumenta de forma significativa (do ponto

de vista estatístico).

Em particular, mais de um terço dos adultos que estavam desempregados quando iniciaram o respectivo

processo de RVCC e que obtiveram o respectivo certificado até 31 de Dezembro de 2002, estão actualmente

a trabalhar. Paralelamente, a taxa de desemprego, que no início do processo é próxima dos 17%, é actualmente

de apenas 13% para adultos certificados até àquela data.

É importante notar que este efeito benéfico do processo de RVCC em termos da inserção profissional dos

desempregados parece ser mais efectivo ao nível das mulheres, as quais são mais afligidas pelo fenómeno do

desemprego face aos homens.

É igualmente importante notar que estes resultados referem-se a um período (2001-2003) desfavorável do ponto

de vista do mercado de trabalho em Portugal caracterizado pelo aumento do desemprego, o que confirma a

relevância do Sistema de RVCC enquanto política activa de emprego.

Relativamente à questão da influência da posse de um certificado em termos de transições do desemprego para

o emprego, os resultados são algo limitados. No entanto, sugerem uma menor propensão para esse tipo de

transição no caso dos desempregados que obtiveram o nível Básico 2, em comparação com os que obtiveram

um certificado equivalente ao 9.º ano de escolaridade.

Para além de aumentar a verosimilhança na obtenção de emprego por parte do adulto desempregado, o processo

de RVCC parece promover a aproximação ao mercado de trabalho por parte dos desempregados e dos

inactivos, que habitualmente se designa na literatura como “labour force attachment”. De facto, são frequentes

os adultos que iniciam o processo numa situação de inactividade e que, após a certificação, passaram a considerar-

se desempregados, pretendendo encontrar uma ocupação remunerada e procurando-a eventualmente. Por outro

lado, os indivíduos que se mantiveram desempregados após a respectiva certificação, passaram a estar mais

motivados para arranjar trabalho e passaram a procurá-lo mais frequentemente.

Os efeitos benéficos do processo de RVCC estendem-se igualmente aos indivíduos empregados que são os que

procuram maioritariamente (79%) o Sistema. De facto, os resultados do Inquérito aos Adultos revelam que
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é essencialmente ao nível dos rendimentos mais baixos (inferiores a 350 ¤ mensais) que se verificaram aumentos

salariais entre os indivíduos trabalhadores por conta de outrem (TCO), após a respectiva certificação.

O Sistema de RVCC promove, desta forma, ganhos de bem estar social do tipo rawlsiano, dado que são

sobretudo os indivíduos mais pobres que vêem a sua situação (financeira) melhorar.

Os efeitos da certificação parecem também estender-se ao vínculo contratual dos adultos empregados. Em

particular, cerca de 15% dos TCO que possuíam um contrato com termo no momento da inscrição, já eram

“efectivos” seis meses após a obtenção do respectivo certificado.

Paralelamente, a certificação de competências ao nível escolar parece estar a contribuir também para a criação

de expectativas em termos de progressão na carreira. De facto, cerca de um quinto dos TCO que inicialmente

não tinham perspectivas de progressão, seis meses após a certificação já tinham mudado de opinião.

Em termos de prosseguimentos de estudos, sensivelmente 13% dos adultos inquiridos prosseguiram estudos

no âmbito do sistema de ensino regular. Tratam-se, na maioria dos casos, de mulheres (que também predominam

ao nível dos inquiridos), jovens (sobretudo entre os 25 e os 34 anos, mas também com idade inferior aos 25

anos), que já tinham frequentado o 3.º Ciclo do Ensino Básico, trabalhadores por conta de outrem e com uma

situação profissional mais favorável do que a média da amostra de respondentes.

De qualquer forma, mais de dois terços (65%) dos adultos que responderam ao Inquérito pensam vir a prosseguir

estudos. Este resultado ganha ainda maior expressão notando que apenas 10% dos adultos afirmaram ter-se

inscrito no processo de RVCC com o objectivo de prosseguir estudos. Ou seja, o processo de RVCC motiva

os adultos para a educação ao longo da vida, incentivando aqueles que não pretendiam prosseguir estudos a

fazê-lo – ou, pelo menos, a considerarem o “regresso à escola” como uma hipótese em termos de projecto

pessoal.

Pela procura a que tem vindo a ser sujeito, pela realidade do País e, sobretudo, pelos efeitos observados (a que

se aludiu anteriormente), o Sistema de RVCC, apesar de algumas questões de âmbito operacional de que tem

padecido, corresponde a uma iniciativa – não apenas inovadora (no contexto europeu) – mas também pertinente

e com espaço próprio no âmbito das políticas educativas, de emprego e de inserção social.
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10.Anexo

10.1. Nota metodológica sobre o estudo das transições entre estados

face ao mercado de trabalho

10.1.1. Análise não condicional

A análise não condicional desenvolvida no Sub-Capítulo 5.2.1. baseia-se na metodologia utilizada por Jones

e Riddell (1999a) (1999b) (2000) (2002). Trata-se de uma metodologia muito simples de implementar mas

suficientemente indutiva e útil numa fase exploratória de investigação de transições ocorridas entre diferentes

estados face ao mercado de trabalho. Consiste no cálculo da probabilidade pij de um indivíduo estar no estado

j no período subsequente dado que o indivíduo está no estado i no período inicial20:

(1.)

onde:

dij Número de indivíduos no estado i no período inicial que transitam para o estado j no período 

subsequente

ri Número de indivíduos no estado i no período inicial

i, j e, u, n (emprego, desemprego e inactividade, respectivamente)

Notar que o cálculo de pij condicionado na duração do estado inicial i seria o conhecido estimador de Kaplan-

Meier (Kalbfleisch e Prentice, 1980, pp. 11-12). Desta forma, pij corresponde ao valor óptimo do parâmetro

qij de um modelo (discreto) com um único troço constante na duração do estado i, com função de verosimilhança

dada por:

(2.)

68

20  
Importa referir que se entende por período inicial todo o período para o qual existe informação de natureza longitudinal para o

respectivo período subsequente, ou seja, o momento em que o adulto se inscreveu no centro de RVCC e seis meses após a obtenção

do respectivo certificado.
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De (1.) e (2.), é possível obter a variância de                condicionada na respectiva realização óptima pij,

necessária na construção de intervalos de confiança para pij:

(3.)

As probabilidades de transição média podem ser calculadas, não apenas para os agregados U, M e N mas

também para subcategorias dos mesmos, de modo a identificarem-se eventuais diferenças comportamentais

internas a cada estado. Desta forma e no que diz respeito ao estado U (desemprego), calcularam-se probabilidades

específicas por:

• Sexo (homens e mulheres);

• Escalão etário (18-24 anos; 25-34; 35-44; 45-54; 55-64);

• Estado civil (solteiro/a; casado/a; divorciado/a; viúvo/a);

• Número de filhos (nenhum; 1; 2; 3 e mais);

• Região NUTS II (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve);

• Nível de certificação obtido (Básico 1, Básico 2, Básico 3);

• Formação complementar (sim ou não);

• Auto-conhecimento do adulto (contributo muito importante do processo de RVCC);

• Reforço da auto-estima e da auto-valorização do adulto (idem);

• Definição/reconstrução do projecto pessoal do adulto (idem);

• Definição/reconstrução do projecto profissional do adulto (idem);

• Reforço do património pessoal do adulto (idem);

• Aumento da capacidade de adaptação à mudança do adulto (idem);

• Aumento da empregabilidade do adulto (idem);

• Inserção ou progressão profissional do adulto (idem);

• Inserção do adulto na sociedade (idem).



10.1.2. Análise condicional

O desenvolvimento de uma análise condicional das transições ocorridas entre o estado de desemprego (U) e

os estados de emprego (E) e de inactividade (N) (ver Sub-Capítulo 5.2.2.) passou pela estimação econométrica

de um modelo de duração do desemprego tendo como variáveis independentes (parâmetros) os aspectos referidos

no final da secção anterior (características observáveis dos indivíduos bem como do impacto do processo de

RVCC nos mesmos).

Em particular, foi estimado um modelo de duração com riscos proporcionais competitivos (“competing risks

model”), com uma função “baseline hazard” constante por troços (“piecewise-constant baseline hazard function”).

A opção por um modelo de riscos competitivos permitiu considerar como destino das transições dos adultos

desempregados quer o emprego quer a inactividade – algo que não seria possível num modelo (clássico) de

duração de riscos proporcionais (“proportinonal hazards model”, ou Modelo de Cox) (Kalbfleisch e Prentice,

1980, pp. 70 ss.).

Seja t a duração (contínua) de uma experiência de desemprego de um adulto certificado (até 31 de Dezembro

de 2002). Considere-se um vector Z de variáveis dos tipos fixo, determinado ou “ancillary” (usando a terminologia

de Kalbfleisch e Prentice (1980, p. 123)). Dado Z, a função de transição específica associada a cada destino

j = 1, 221, define-se da seguinte forma:

(4.)

Notando que o adulto desempregado não pode transitar simultaneamente para os dois estados de destino

(ou transita para E, ou para N), ou seja, j é um único elemento de {1, 2}, a função de transição agregada:

(5.)

coincide com a função específica associada ao destino de determinada transição observada.

Dado Z, a probabilidade da duração T ser maior ou igual que t – função de sobrevivência – é dada por (Kalbfleisch

e Prentice, 1980, pp. 5-7 e 167):

(6.)

70

21  
Por convenção, o destino j = 1 corresponde ao estado E e o destino j = 2 ao estado N.
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de (5.) e notando que:

(7.)

onde f(u; Z) é a densidade da duração u, dado Z:

(8.)

Por seu turno, a (sub)densidade associada a cada risco j = 1, 2, dado Z, remete para (Kalbfleisch e Prentice,

1980, p. 167):

(9.)

com a última igualdade resultando das definições (4.) e (6.).

Note-se que as expressões (6.) e (9.) garantem a possibilidade de se escrever a função de verosimilhança

unicamente em termos das funções transição específicas hj(t; Z), j = 1, 2. Adicionalmente, estas últimas

funções estão identificadas, no sentido em que são passíveis de estimação a partir de um conjunto de

informação do tipo (t, j; Z) sem necessidade de formulação de qualquer hipótese adicional.

Seja ti o tempo de sobrevivência, eventualmente censurado à direita, observado no caso do indivíduo

i = 1, ..., n. Seja     uma variável binária, igual a 1 quando o indivíduo i transita com duração ti e igual a

zero no caso de observação censurada (à direita) com essa duração. Seja ji um indicador do destino de

transição, se for o caso (isto é, se    = 1), com j = 1, 2. Seja Zi um vector de variáveis associadas a i, entre

os tipos referidos acima.

Caso o mecanismo de censura seja independente e não informativo, a função de verosimilhança é

proporcional a (Kalbfleisch e Prentice, 1980, pp. 120, 168):

(10.)

resultado obtido a partir de (9.) e (6.) e notando que o carácter mutuamente exclusivo dos riscos (isto é,

dos destinos) conduz a verosimilhança separável em componentes específicas a cada risco j. Notar

igualmente que o factor de verosimilhança associado a cada risco j é idêntico àquele que se obteria

considerando as transições para o destino que não j como observações censuradas (à direita).



Cada factor de verosimilhança (10.) pode ser estimado, em separado (isto é, para j = 1 e para j = 2),

recorrendo a vários métodos. Na presente investigação optou-se por um modelo proporcional de duração:

(11.)

onde      é um vector de parâmetros associado ao destino j e hj0(ti) uma “baseline hazard” com K+1 troços

constantes, de amplitude idêntica para todo o i, j:

(12.)

onde t(0) = 0 e t(K+1) =   .

Em particular, foram considerados 11 troços (isto é, K = 10) (valores em meses): (0, 6]; (6, 12]; (12, 18];

(18, 24]; (24, 30]; (30, 36]; (36, 42]; (42, 48]; (48, 60]; (60, 72] e (72,   ). Desta forma, a amplitude dos

sucessivos troços – com excepção do último, que não é limitado superiormente – é a seguinte:

• Os troços1 a 8 têm 6 meses de duração;

• Os troços 9 e 10 têm 12 meses de duração.

De (11.) e (12.), o factor de verosimilhança (10.) pode ser escrito da seguinte forma:

(13.)

onde:

djk Número de indivíduos que transitaram para o estado j com duração observada pertencente

ao intervalo (t(k-1), t(k)]

Sjk           tal que i corresponde a todos os indivíduos que transitaram para o estado j com

duração observada pertencente ao intervalo (t(k-1), t(k)]

H(t(k)) Conjunto dos indivíduos que transitaram (para qualquer destino j) ou foram censurados

(à direita) com duração observada pertencente ao intervalo (t(k-1), t(k)]

R(t(k)) Conjunto dos indivíduos em risco em t(k-1), isto é, que transitaram (para qualquer destino

j) ou foram censurados (à direita) com duração observada maior que t(k-1)
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Para determinado    , o factor de verosimilhança (13.) é maximizado com respeito a hjk (altura do troço

k referente ao destino j) em:

(14.)

Substituindo hjk por (14.), o factor (13.) simplifica-se consideravelmente:

(15.)

Logaritmizando a última expressão, obtém-se um factor de verosimilhança de     , condicionado na realização

óptima de hjk (k = 1, ..., K), particularmente conveniente:

(16.)

e cujo gradiente é dado por:

(17.)

A verosimilhança global (logaritmizada) de     e    , condicionada na realização óptima de hjk, remete,

naturalmente, para:

(18.)



O presente modelo foi estimado em GAUSS, começando-se por maximizar (16.) para      e      em separado

(a especificação do gradiente (17.) permitiu tornar o algoritmo mais eficiente em termos de tempo de

computação), calculando-se, de seguida, as alturas óptimas dos troços da “baseline hazard” em cada caso,

através da fórmula (14.) e dados os valores óptimos dos parâmetros 1 e 2 entretanto apurados.

De seguida, apresentam-se os resultados detalhados da análise condicional (“output” do GAUSS condensado):

CIDEC - JANEIRO DE 2004

ESTUDO SOBRE OS CENTROS DE RVCC

ESTIMAÇÃO DE UM MODELO DE DURAÇÃO DO DESEMPREGO DE RISCOS COMPETITIVOS (EMPREGO E INACTIVIDADE) COM
PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD FUNCTION

DESTINO: EMPREGO (E)

================================================================================

   iteration:  1
   algorithm: BFGS         step method: STEPBT
   function:  1.98157      step length:  0.00000      backsteps:  0
--------------------------------------------------------------------------------
   param.      param. value     relative grad.
MULHER_E             0.0000            0.0044
 IDADE_E             0.0000            0.8704
CASADO_E             0.0000            0.0018
FILHOS_E             0.0000            0.0024
BASIC2_E             0.0000            0.0079
FORM_C_E             0.0000            0.0164
AUTO_C_E             0.0000            0.0033
AUTO_E_E             0.0000            0.0192
PR_PES_E             0.0000            0.0099
PR_PRO_E             0.0000            0.0240
PATRIM_E             0.0000            0.0023
 ADAPT_E             0.0000            0.0125
EMPREG_E             0.0000            0.0112
INSPRO_E             0.0000            0.0159
INSSOC_E             0.0000            0.0001
 NORTE_E             0.0000            0.0094
CENTRO_E             0.0000            0.0016
 ALENT_E             0.0000            0.0008
 ALGAR_E             0.0000            0.0020

================================================================================

   iteration:  2
   algorithm: BFGS         step method: STEPBT
   function:  1.92595      step length:  0.07860      backsteps:  2
--------------------------------------------------------------------------------
   param.      param. value     relative grad.
MULHER_E             0.0003            0.0027
 IDADE_E            -0.0684            0.0217
CASADO_E            -0.0001            0.0111
FILHOS_E             0.0002            0.0191
BASIC2_E            -0.0006            0.0049
FORM_C_E            -0.0013            0.0086
AUTO_C_E             0.0003            0.0005
AUTO_E_E             0.0015            0.0174
PR_PES_E             0.0008            0.0034
PR_PRO_E             0.0019            0.0212
PATRIM_E             0.0002            0.0028
 ADAPT_E             0.0010            0.0053
EMPREG_E             0.0009            0.0064
INSPRO_E             0.0012            0.0109
INSSOC_E            -0.0000            0.0008
 NORTE_E            -0.0007            0.0195
CENTRO_E             0.0001            0.0026
 ALENT_E            -0.0001            0.0012
 ALGAR_E             0.0002            0.0015

================================================================================

(...)

================================================================================

   iteration:  68
   algorithm: BFGS         step method: STEPBT
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   function:  1.87807      step length:  1.00000      backsteps:  0
--------------------------------------------------------------------------------
   param.      param. value     relative grad.
MULHER_E            -0.0075            0.0000
 IDADE_E            -0.0800            0.0000
CASADO_E             0.0161            0.0000
FILHOS_E             0.5545            0.0000
BASIC2_E            -0.5435            0.0000
FORM_C_E            -0.1787            0.0000
AUTO_C_E            -0.1425            0.0000
AUTO_E_E             0.4607            0.0000
PR_PES_E            -0.4147            0.0000
PR_PRO_E             0.7215            0.0000
PATRIM_E            -0.4707            0.0000
 ADAPT_E             0.3299            0.0000
EMPREG_E            -0.0484            0.0000
INSPRO_E             0.1067            0.0000
INSSOC_E            -0.1496            0.0000
 NORTE_E            -0.3578            0.0000
CENTRO_E             0.1225            0.0000
 ALENT_E            -0.1330            0.0000
 ALGAR_E             1.5879            0.0000

===============================================================================
 MAXLIK Version 4.0.22                                       1/15/04   4:01 pm
===============================================================================

return code =    0
normal convergence

Mean log-likelihood        -1.87807
Number of cases     175

Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
Inverse of computed Hessian

Parameters    Estimates     Std. err.  Est./s.e.  Prob.    Gradient
------------------------------------------------------------------
MULHER_E        -0.0075        0.3553   -0.021   0.4915     -0.0000
IDADE_E         -0.0800        0.0182   -4.401   0.0000      0.0000
CASADO_E         0.0161        0.3556    0.045   0.4819      0.0000
FILHOS_E         0.5546        0.3951    1.404   0.0802      0.0000
BASIC2_E        -0.5435        0.6477   -0.839   0.2007     -0.0000
FORM_C_E        -0.1787        0.2710   -0.659   0.2548     -0.0000
AUTO_C_E        -0.1425        0.2921   -0.488   0.3128     -0.0000
AUTO_E_E         0.4606        0.3089    1.491   0.0679      0.0000
PR_PES_E        -0.4147        0.3685   -1.126   0.1302      0.0000
PR_PRO_E         0.7215        0.3743    1.928   0.0270     -0.0000
PATRIM_E        -0.4707        0.3374   -1.395   0.0815      0.0000
ADAPT_E          0.3299        0.3717    0.887   0.1874      0.0000
EMPREG_E        -0.0484        0.3587   -0.135   0.4463     -0.0000
INSPRO_E         0.1067        0.3735    0.286   0.3876     -0.0000
INSSOC_E        -0.1496        0.3608   -0.415   0.3392      0.0000
NORTE_E         -0.3577        0.2991   -1.196   0.1158      0.0000
CENTRO_E         0.1225        0.5270    0.232   0.4081     -0.0000
ALENT_E         -0.1330        0.5447   -0.244   0.4035     -0.0000
ALGAR_E          1.5879        0.9683    1.640   0.0505     -0.0000

Correlation matrix of the parameters
   1.000   0.072  -0.013  -0.275  -0.020   0.026  -0.110  -0.067   0.097
  -0.064  -0.003  -0.020   0.013   0.097  -0.074  -0.135  -0.119  -0.191
  -0.062
   0.072   1.000  -0.127  -0.205  -0.082  -0.049  -0.005  -0.028   0.038
  -0.080   0.124   0.030  -0.021   0.074  -0.036   0.130   0.088   0.072
  -0.027
  -0.013  -0.127   1.000  -0.554  -0.044   0.100  -0.133  -0.044  -0.021
   0.082  -0.074   0.028  -0.100   0.032  -0.057  -0.072  -0.178  -0.252
  -0.124
  -0.275  -0.205  -0.554   1.000   0.020  -0.193   0.144   0.061  -0.015
   0.021  -0.020   0.023   0.070  -0.166   0.122   0.132   0.063   0.219
   0.245
  -0.020  -0.082  -0.044   0.020   1.000   0.009  -0.031   0.120  -0.017
   0.043  -0.023  -0.030  -0.031  -0.008  -0.051  -0.043   0.045   0.063
  -0.496
   0.026  -0.049   0.100  -0.193   0.009   1.000   0.090  -0.042  -0.088
   0.132  -0.130   0.043   0.052   0.130  -0.195  -0.055  -0.145  -0.170
  -0.010
  -0.110  -0.005  -0.133   0.144  -0.031   0.090   1.000  -0.181  -0.057
   0.100  -0.266  -0.006  -0.069  -0.072  -0.013   0.124   0.068   0.143
   0.080
  -0.067  -0.028  -0.044   0.061   0.120  -0.042  -0.181   1.000  -0.168
   0.069  -0.112  -0.130   0.068  -0.184   0.111   0.087   0.153   0.193
   0.183
   0.097   0.038  -0.021  -0.015  -0.017  -0.088  -0.057  -0.168   1.000
  -0.589   0.171  -0.263   0.273  -0.026  -0.147  -0.145  -0.030  -0.061
  -0.248
  -0.064  -0.080   0.082   0.021   0.043   0.132   0.100   0.069  -0.589
   1.000  -0.250   0.105  -0.196  -0.150  -0.060   0.193  -0.063   0.048
   0.176
  -0.003   0.124  -0.074  -0.020  -0.023  -0.130  -0.266  -0.112   0.171
  -0.250   1.000  -0.382   0.057  -0.009  -0.089   0.029  -0.181   0.076



  -0.145
  -0.020   0.030   0.028   0.023  -0.030   0.043  -0.006  -0.130  -0.263
   0.105  -0.382   1.000  -0.238   0.082  -0.240  -0.123   0.086  -0.107
   0.043
   0.013  -0.021  -0.100   0.070  -0.031   0.052  -0.069   0.068   0.273
  -0.196   0.057  -0.238   1.000  -0.508  -0.074  -0.071   0.006  -0.108
  -0.011
   0.097   0.074   0.032  -0.166  -0.008   0.130  -0.072  -0.184  -0.026
  -0.150  -0.009   0.082  -0.508   1.000  -0.239  -0.109   0.075   0.049
  -0.054
  -0.074  -0.036  -0.057   0.122  -0.051  -0.195  -0.013   0.111  -0.147
  -0.060  -0.089  -0.240  -0.074  -0.239   1.000   0.026   0.074  -0.010
   0.048
  -0.135   0.130  -0.072   0.132  -0.043  -0.055   0.124   0.087  -0.145
   0.193   0.029  -0.123  -0.071  -0.109   0.026   1.000   0.190   0.300
   0.220
  -0.119   0.088  -0.178   0.063   0.045  -0.145   0.068   0.153  -0.030
  -0.063  -0.181   0.086   0.006   0.075   0.074   0.190   1.000   0.204
   0.090
  -0.191   0.072  -0.252   0.219   0.063  -0.170   0.143   0.193  -0.061
   0.048   0.076  -0.107  -0.108   0.049  -0.010   0.300   0.204   1.000
   0.134
  -0.062  -0.027  -0.124   0.245  -0.496  -0.010   0.080   0.183  -0.248
   0.176  -0.145   0.043  -0.011  -0.054   0.048   0.220   0.090   0.134
   1.000

Number of iterations    68
Minutes to convergence     0.02033

SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: E

Duração (meses):     Valor:

     [1, 6]             0.22371400
     (6, 12]            0.18797597
     (12, 18]           0.23192374
     (18, 24]           0.17924558
     (24, 30]           0.10096180
     (30, 36]          0.089159720
     (36, 42]           0.00000000
     (42, 48]           0.20070757
     (48, 60]           0.17062835
     (60, 72]           0.00000000

DESTINO: INACTIVIDADE (N)

================================================================================

   iteration:  1
   algorithm: BFGS         step method: STEPBT
   function:  0.76350      step length:  0.00000      backsteps:  0
--------------------------------------------------------------------------------
   param.      param. value     relative grad.
MULHER_N             0.0000            0.0017
 IDADE_N             0.0000            0.0300
CASADO_N             0.0000            0.0046
FILHOS_N             0.0000            0.0146
BASIC2_N             0.0000            0.0037
FORM_C_N             0.0000            0.0189
AUTO_C_N             0.0000            0.0189
AUTO_E_N             0.0000            0.0418
PR_PES_N             0.0000            0.0082
PR_PRO_N             0.0000            0.0218
PATRIM_N             0.0000            0.0103
 ADAPT_N             0.0000            0.0155
EMPREG_N             0.0000            0.0193
INSPRO_N             0.0000            0.0122
INSSOC_N             0.0000            0.0075
 NORTE_N             0.0000            0.0017
CENTRO_N             0.0000            0.0023
 ALENT_N             0.0000            0.0073
 ALGAR_N             0.0000            0.0028

================================================================================

   iteration:  2
   algorithm: BFGS         step method: STEPBT
   function:  0.76246      step length:  1.00000      backsteps:  0
--------------------------------------------------------------------------------
   param.      param. value     relative grad.
MULHER_N             0.0017            0.0034
 IDADE_N             0.0300            0.2421
CASADO_N             0.0046            0.0018
FILHOS_N             0.0146            0.0105
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BASIC2_N             0.0037            0.0034
FORM_C_N            -0.0189            0.0200
AUTO_C_N             0.0189            0.0188
AUTO_E_N             0.0418            0.0405
PR_PES_N             0.0082            0.0086
PR_PRO_N             0.0218            0.0213
PATRIM_N             0.0103            0.0106
 ADAPT_N             0.0155            0.0165
EMPREG_N             0.0193            0.0200
INSPRO_N             0.0122            0.0120
INSSOC_N             0.0075            0.0066
 NORTE_N            -0.0017            0.0003
CENTRO_N            -0.0023            0.0028
 ALENT_N             0.0073            0.0080
 ALGAR_N            -0.0028            0.0023

================================================================================

(...)

================================================================================

   iteration:  124
   algorithm: BFGS         step method: STEPBT
   function:  0.69413      step length:  1.00000      backsteps:  0
--------------------------------------------------------------------------------
   param.      param. value     relative grad.
MULHER_N            -0.5118            0.0000
 IDADE_N            -0.0073            0.0000
CASADO_N            -0.8149            0.0000
FILHOS_N             1.5012            0.0000
BASIC2_N             0.7575            0.0000
FORM_C_N            -0.5872            0.0000
AUTO_C_N             0.1721            0.0000
AUTO_E_N             2.3787            0.0000
PR_PES_N            -1.0402            0.0000
PR_PRO_N             1.1072            0.0000
PATRIM_N            -0.3187            0.0000
 ADAPT_N             0.3001            0.0000
EMPREG_N             0.4360            0.0000
INSPRO_N            -0.7529            0.0000
INSSOC_N             0.1311            0.0000
 NORTE_N             0.2660            0.0000
CENTRO_N             1.0905            0.0000
 ALENT_N             1.9695            0.0000
 ALGAR_N           -11.2641            0.0000

===============================================================================
 MAXLIK Version 4.0.22                                       1/15/04   4:01 pm
===============================================================================

return code =    0
normal convergence

Mean log-likelihood       -0.694130
Number of cases     175

Covariance matrix of the parameters computed by the following method:
Inverse of computed Hessian

Parameters    Estimates     Std. err.  Est./s.e.  Prob.    Gradient
------------------------------------------------------------------
MULHER_N        -0.5118        0.6635   -0.771   0.2202     -0.0000
IDADE_N         -0.0073        0.0302   -0.241   0.4048      0.0000
CASADO_N        -0.8149        0.6145   -1.326   0.0924      0.0000
FILHOS_N         1.5012        0.7819    1.920   0.0274      0.0000
BASIC2_N         0.7569        0.6899    1.097   0.1363      0.0000
FORM_C_N        -0.5873        0.5007   -1.173   0.1204      0.0000
AUTO_C_N         0.1717        0.5699    0.301   0.3816      0.0000
AUTO_E_N         2.3787        0.8013    2.969   0.0015     -0.0000
PR_PES_N        -1.0402        0.7214   -1.442   0.0747      0.0000
PR_PRO_N         1.1072        0.7339    1.509   0.0657     -0.0000
PATRIM_N        -0.3183        0.6525   -0.488   0.3129     -0.0000
ADAPT_N          0.3002        0.6700    0.448   0.3271      0.0000
EMPREG_N         0.4361        0.6279    0.694   0.2437      0.0000
INSPRO_N        -0.7529        0.6809   -1.106   0.1344     -0.0000
INSSOC_N         0.1309        0.6779    0.193   0.4235     -0.0000
NORTE_N          0.2664        0.5396    0.494   0.3107     -0.0000
CENTRO_N         1.0906        1.2156    0.897   0.1848      0.0000
ALENT_N          1.9697        0.8621    2.285   0.0112     -0.0000
ALGAR_N        -10.2269      912.0229   -0.011   0.4955      0.0000

Correlation matrix of the parameters
   1.000   0.294   0.127  -0.399  -0.075   0.039   0.013  -0.152   0.097
  -0.009  -0.053   0.168  -0.147   0.092  -0.104  -0.120  -0.148  -0.318
  -0.000
   0.294   1.000   0.054  -0.320  -0.128   0.024   0.016  -0.129  -0.057
  -0.044   0.096   0.235   0.057   0.033  -0.141   0.128   0.037  -0.140



  -0.000
   0.127   0.054   1.000  -0.532  -0.069   0.101  -0.043  -0.171   0.066
   0.036  -0.033  -0.075  -0.066   0.046  -0.100   0.021  -0.198  -0.322
  -0.000
  -0.399  -0.320  -0.532   1.000   0.011  -0.060   0.103   0.240  -0.094
   0.057  -0.084   0.016   0.015  -0.059   0.156   0.131   0.160   0.391
   0.001
  -0.075  -0.128  -0.069   0.011   1.000  -0.030   0.031   0.099  -0.075
   0.033   0.003  -0.091   0.013  -0.035  -0.063  -0.243   0.059   0.105
  -0.000
   0.039   0.024   0.101  -0.060  -0.030   1.000   0.234  -0.015  -0.170
   0.148  -0.194   0.053   0.110   0.108  -0.141  -0.089  -0.172  -0.148
   0.000
   0.013   0.016  -0.043   0.103   0.031   0.234   1.000  -0.122  -0.135
   0.132  -0.427   0.147  -0.141   0.081  -0.107  -0.024   0.073   0.129
   0.000
  -0.152  -0.129  -0.171   0.240   0.099  -0.015  -0.122   1.000  -0.251
   0.151  -0.161  -0.068   0.105  -0.219   0.205   0.089   0.315   0.397
   0.001
   0.097  -0.057   0.066  -0.094  -0.075  -0.170  -0.135  -0.251   1.000
  -0.634   0.190  -0.320   0.031   0.122  -0.139  -0.135  -0.105  -0.243
  -0.001
  -0.009  -0.044   0.036   0.057   0.033   0.148   0.132   0.151  -0.634
   1.000  -0.288   0.223  -0.087  -0.312  -0.005   0.184  -0.029   0.121
   0.001
  -0.053   0.096  -0.033  -0.084   0.003  -0.194  -0.427  -0.161   0.190
  -0.288   1.000  -0.272   0.027  -0.015  -0.191  -0.018  -0.226  -0.094
  -0.000
   0.168   0.235  -0.075   0.016  -0.091   0.053   0.147  -0.068  -0.320
   0.223  -0.272   1.000  -0.178  -0.013  -0.349   0.057   0.070   0.019
   0.000
  -0.147   0.057  -0.066   0.015   0.013   0.110  -0.141   0.105   0.031
  -0.087   0.027  -0.178   1.000  -0.496   0.048   0.063   0.032  -0.105
   0.000
   0.092   0.033   0.046  -0.059  -0.035   0.108   0.081  -0.219   0.122
  -0.312  -0.015  -0.013  -0.496   1.000  -0.234  -0.094   0.034   0.064
  -0.000
  -0.104  -0.141  -0.100   0.156  -0.063  -0.141  -0.107   0.205  -0.139
  -0.005  -0.191  -0.349   0.048  -0.234   1.000  -0.099   0.125   0.007
   0.000
  -0.120   0.128   0.021   0.131  -0.243  -0.089  -0.024   0.089  -0.135
   0.184  -0.018   0.057   0.063  -0.094  -0.099   1.000   0.199   0.319
   0.001
  -0.148   0.037  -0.198   0.160   0.059  -0.172   0.073   0.315  -0.105
  -0.029  -0.226   0.070   0.032   0.034   0.125   0.199   1.000   0.335
   0.000
  -0.318  -0.140  -0.322   0.391   0.105  -0.148   0.129   0.397  -0.243
   0.121  -0.094   0.019  -0.105   0.064   0.007   0.319   0.335   1.000
   0.001
  -0.000  -0.000  -0.000   0.001  -0.000   0.000   0.000   0.001  -0.001
   0.001  -0.000   0.000   0.000  -0.000   0.000   0.001   0.000   0.001
   1.000

Number of iterations    124
Minutes to convergence     0.03817

SEGMENTOS DA PIECEWISE-CONSTANT BASELINE HAZARD - DESTINO: N

Duração (meses):     Valor:

     [1, 6]          0.00061897074
     (6, 12]         0.00084146222
     (12, 18]        0.00020951989
     (18, 24]         0.0011137598
     (24, 30]         0.0011981608
     (30, 36]         0.0023446429
     (36, 42]           0.00000000
     (42, 48]           0.00000000
     (48, 60]           0.00000000
     (60, 72]           0.00000000

TEMPO TOTAL DE PROCESSAMENTO:      0.062500000  MINUTOS
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10.2. Instrumentos de notação

- Questionário do Inquérito aos Adultos Certificados

- Questionário do Inquérito aos Centros de RVCC

- Guião de Entrevista

- Guião de Estudo de Caso
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