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On Friday, November 9, 2018, 1:11:47 PM GMT, Segunda Oportunidade wrote:  
 
 

 

Exº Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação 

A Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos (uma parceria entre uma ONG, a AE2O – Associação 
para a Educação de Segunda Oportunidade, a Câmara Municipal de Matosinhos, o Ministério da Educação 
e o IEFP), projecto pioneiro em Portugal, é uma intervenção especializada junto de jovens em abandono 
precoce da educação e formação, problema de grande relevância social no nosso país, e vem 
desenvolvendo uma campanha pública para a construção duma estratégia nacional para a Redução do 
Abandono Precoce, que articule e desenvolva as medidas de prevenção, intervenção e compensação 
disponíveis e a instalar no país. 
Portugal continua a apresentar resultados inaceitáveis de qualificação dos seus jovens. O abandono precoce 
da educação formação (APEF), indicador chave da cooperação europeia em educação, dá conta, em 
Portugal, de uma percentagem muito elevada de jovens que abandona a escola e a formação sem completar 
o ensino secundário, a nova escolaridade obrigatória, e portanto, sem as qualificações indispensáveis à sua 
integração social, tornando-os particularmente vulneráveis ao desemprego, pobreza e exclusão social e 
constituindo um grave obstáculo ao desenvolvimento do país. A taxa de APEF em Portugal continua a ser 
uma das mais altas da Europa (12,6%), agravada pelo facto de os nossos jovens abandonarem a formação 
com baixas qualificações, muitos sem o 6º ou 9º ano. Também os sucessivos relatórios da OCDE, “Society 
at a Glance”, continuam a evidenciar que cerca de 1/3 dos jovens portugueses, até aos 29 anos, não 
completam a sua formação secundária, registando Portugal a 3ª maior taxa, só ultrapassada pela Turquia e 
o México.  
A campanha pública foi lançada no dia 11 de Maio de 2015, numa conferência pública, na Fundação Manuel 
António da Mota, aberta pelo Professor Sampaio da Nóvoa, que contou com o contributo de especialistas e 
investigadores e lançou as bases de um debate nacional sobre o problema social do abandono precoce e 
as resposta necessárias para travar este abandono massivo e desqualificado da escola. 
Um grupo de trabalho, com a participação de várias universidades da região do Porto, foi criado para a 
produção de um documento, a "Proposta de Estratégia Nacional para a Redução do Abandono Precoce da 
Educação e Formação", apresentado, numa conferência pública, na Câmara Municipal de Matosinhos, no 
dia 16 de Março de 2016. (https://estrategiarap.files.wordpress.com/2016/06/estrategia-1.pdf). 
Como resultado desta campanha, um conjunto de educadores e profissionais em contacto com a realidade 
social destes jovens e que sentem no terreno a ausência de respostas específicas no domínio da 
compensação, instituições, autarquias, juntaram-se para subscrever esta proposta, e, já este ano, a 20 de 
Abril de 2018, constituíram-se em rede nacional de iniciativas de educação de segunda oportunidade, E2O 
Portugal. 
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Com o objetivo de apresentar os resultados desta campanha pública e de sensibilizar para a necessidade 
do desenvolvimento de respostas de politica pública adequadas, nesta área, solicitamos a V. Exª uma 
reunião com a Comissão a que preside. 
Assinam este pedido de audiência: 
 

Luis Mesquita (almesquita@gmail.com) - Presidente da AE2O / Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos e dinamizador 

da E2O Portugal; 

Poliksena Hardalova (poliksena.hardalova@gmail.com) - Vice-Presidente da AE2O e docente na Escola Superior de Educação 

do Porto do IPP; 

Maria José Magalhães (mjm@fpce.up.pt) - Docente e investigadora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto; 

Filipe Martins (fdmartins@porto.ucp.pt) - Investigador na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica 

Portuguesa; 

Alberto Melo (almelo@sapo.pt) - Presidente do Conselho Executivo da APCEP – Associação Portuguesa para a Cultura e 

Educação Permanente; 
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