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EPIS: capacitar os jovens para a 
realização pessoal 

http://www.unilever-jm.com/
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5dMAqWWPcRXw4M&tbnid=iYz_VxgM5aSKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apfn.com.pt/lista_facilidades_detalhe.php?id=477&ei=50KDUuTmKI6o0wXK6IHoDA&bvm=bv.56343320,d.ZGU&psig=AFQjCNESIbWGovn_uxa2LbFCt1jJtHbRcQ&ust=1384420440594245
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5dMAqWWPcRXw4M&tbnid=iYz_VxgM5aSKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apfn.com.pt/lista_facilidades_detalhe.php?id=477&ei=50KDUuTmKI6o0wXK6IHoDA&bvm=bv.56343320,d.ZGU&psig=AFQjCNESIbWGovn_uxa2LbFCt1jJtHbRcQ&ust=1384420440594245
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5dMAqWWPcRXw4M&tbnid=iYz_VxgM5aSKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apfn.com.pt/lista_facilidades_detalhe.php?id=477&ei=BkODUojQD8fS0QWGjIGQCw&bvm=bv.56343320,d.ZGU&psig=AFQjCNESIbWGovn_uxa2LbFCt1jJtHbRcQ&ust=1384420440594245
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5dMAqWWPcRXw4M&tbnid=iYz_VxgM5aSKcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apfn.com.pt/lista_facilidades_detalhe.php?id=477&ei=BkODUojQD8fS0QWGjIGQCw&bvm=bv.56343320,d.ZGU&psig=AFQjCNESIbWGovn_uxa2LbFCt1jJtHbRcQ&ust=1384420440594245
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5SK-u9Y6fUXx5M&tbnid=WG62uD6EJ0X2FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.obrassociais.pt/portfolio-item/banco-big/&ei=ALSgUvbXOsKL0AWY24CIBg&bvm=bv.57155469,d.ZGU&psig=AFQjCNGAWpzsE1hRovTJ071BA_BdIJM16A&ust=1386349934764614
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=plVVAzof2HUQPM&tbnid=nv1rNgaIsotAyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://euqueropouparganhar.blogspot.com/2013/01/como-enviar-livros-quase-de-graca-pelos.html&ei=M62lUoCNI6X30gWj9IHQCQ&bvm=bv.57752919,d.ZGU&psig=AFQjCNFIWYSFDVot-KalTXV2Z5Cnh6XFKw&ust=1386675887462980
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ygDd-Ldh86xSNM&tbnid=50Rr_gG0tio6JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://empreendedorismoturistico.webnode.com.pt/patrocinadores/&ei=adKuUs3oLuyr0gXbjYHYCA&bvm=bv.57967247,d.d2k&psig=AFQjCNEVblRzlYM4JkNC5qkOq20PJbSqQw&ust=1387275236044697


d
sp

 -
 e

p
is

 

2 

Capacitar os jovens para a realização 
pessoal 
 

Emprego 

Educação e Qualificação 

6 – 10 anos 10 – 12 anos 12 – 15+ anos 15 – 24 anos 24+ 

1. MEDIADORES PARA O SUCESSO ESCOLAR 

1. Ciclo 2. Ciclo 3. Ciclo 
Secundário e 
Profissional 

3. VOCAÇÕES EPIS 

Orientação Formação Inserção 
Desenvol-
vimento 

2. ESCOLAS DE FUTURO – Boas práticas de gestão nas 
escolas 
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Resumo de atividade 
 

Mediadores para o sucesso escolar 

Escolas de futuro – boas práticas de 
gestão nas escola 

Vocações EPIS - orientação, 
formação e inserção profissional 

3 



d
sp

 -
 e

p
is

 

4 

O desafio da Educação em Portugal 

EUROPA 2020 

TAXA DE SAÍDA ESCOLAR 
PRECOCE 

10% 

Fonte: UE 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=European+comission+&source=images&cd=&cad=rja&docid=JuDd8wHqQGW7nM&tbnid=MaPFaPNmuzK9nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ec.europa.eu/index_en.htm&ei=ys13UfCsCurH0QXt2IGoBQ&psig=AFQjCNFKL9Sqxo8sXhSyYwpGbLipS77GWA&ust=1366892354198475
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A Educação em Portugal em 2013 

Fonte: MEC, UE 

TAXA DE RETENÇÃO ANUAL 

16% 

TAXA DE SAÍDA 
ESCOLAR PRECOCE 

19% 

11% 

4% 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Europa 2012: 14% 
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Alunos de risco com necessidade de 
um apoio holístico 

Nenhuma 
negativa 

Percentagem de negativas no total de disciplinas de alunos do 3.º 
Ciclo sinalizados pela EPIS entre 2007 e 2010 

Até 25% 
(1-2 negativas) 

Mais de 50% 
(6 ou mais) 

25%-50% 
(3-5 negativas) 

Alunos sem risco 

Alunos com risco 

≃ 60% : necessidade de 

uma ajuda transversal e 

holística 

6 
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Metodologia única em Portugal de capacitação das 
competências não cognitivas de jovens em risco, com vista 
ao seu sucesso escolar, numa abordagem de mediação 
360º, fora da “sala de aula”, que inclui família, 
professores e envolvente: 
 

1. Ser organizado, responsável e trabalhador 
2. Ser aberto a experiências novas 
3. Ser sociável 
4. Ser colaborativo 
5. Ter estabilidade emocional 
 

 Exemplos: 
 Ter projeto de vida e ambição 
 Saber estar e comportar-se 
 Saber gerir o tempo e o estudo 
 Saber gerir a ansiedade 
 Descobrir as vocações profissionais 7 

Mediadores para o sucesso escolar 
 



d
sp

 -
 e

p
is

 

8 

Modelo de intervenção 360º 
 

 
MEDIADORES DEDICADOS A 100% 
• Mediadores: psicólogos, professores, assist. sociais 
• Proximidade: frequência, estabilidade da relação 
e continuidade da intervenção (ciclo de 2-3 anos) 
• Carteira de alunos/mediador: 70-80 alunos 
 
 
CAPACITAÇÃO FORA DA SALA DE AULA  
• Capacitação das Competências Não-Cognitivas 
• Alvo: estudantes, professores, famílias e  
outros 
• Local: escola e casa; rede social se necessário 
  
MONITORIZAÇÃO DE RESULTADOS 
• Avaliação de desempenho por período (notas) 
• Análise de resultados quantitativos a cada ano: 
sucesso escolar, notas, competências, avaliação 
dos stakeholders 
 

ALUNOS 

ESCOLA 
(Professores, 
PND e pares) 

TERRITÓRIO* 

FAMÍLIA 

MEDIADOR 

* Inclui Habitação, Bairro, e Redes Sociais Locais: 
Autarquias, Segurança Social, SNS, CPCJ, Justiça, … 

Programa “VOCAÇÕES EPIS”:    
mentoring empresarial 

 
INTERVENÇÃO SELETIVA / 
NÃO UNIVERSAL 
• Foco em alunos de risco do 3.º Ciclo 
• Screening | Sinalização de risco baseada  
em 4 grupos de fatores: Aluno, Família, Escola e 
Território 
• ≃ 30% sinalizados 
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MONITORIZAÇÃO. Todos os períodos, são registadas as notas e 
comparadas com o ano anterior, procedendo a ajustes nas intervenções 

9 

Como funciona na prática? 
 
SINALIZAÇÃO. Seleção de alunos do 7.º ou 8.º ano, ao longo do 1.º 
Período, com envio de cartas de autorização aos pais e aplicação da 
sinalização “screening EPIS” (única fase em que alunos saem da aula) 

ENCARTEIRAMENTO. No início do 2.º Período, constituição da carteira 
de 70-80 alunos que serão acompanhados ao longo de 2-3 anos, até 
final do 9.º ano 

PLANO PESSOAL. Início do trabalho individualizado, com elaboração de 
planos personalizados de acompanhamento do alunos e família, com os 
módulos de trabalho adequados (“caixa de ferramentas EPIS”) 

CAPACITAÇÃO. Nos 2 anos seguintes, são trabalhados estes módulos, 
individualmente ou em pequenos grupos, nos espaços temporais 
permitidos pelos horários escolares e dos pais 
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FOLLOW UP  
Com DT’s contínuo ao longo do ano 

Encaminhamento de casos de risco elevado 
Articulação com redes sociais de situações de abandono escolar 

GESTÃO COMPORTAMENTAL 
NA ESCOLA 

Professores 

GESTÃO COMPORTAMENTAL 
NA ESCOLA 

Auxiliares 

TÉCNICAS MINISTRADAS 
EM GRUPO 

 
(Métodos de estudo, treino de 
competências sociais, gestão da 

crítica, auto-controlo da 
ansiedade,…) 

TÉCNICAS INDIVIDUAIS 
 

(Entrevista motivacional, auto-
controlo, «problem solving» ) 

ALUNO FAMÍLIA ESCOLA 

TERRITÓRIO 

GRUPO “EM FAMÍLIA” 

FOLLOW UP  
Com Direção da escola 2x por 

período escolar 

PROJECTO 
“Envolver os Pais na Escola” 

SEMINÁRIOS EPIS 

FOLLOW UP  
com todos os pais dos alunos 
sinalizados todos os períodos 

GRUPO “ENTRE PAIS” 

“Caixa de ferramentas” EPIS 
 

10 
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V. N. Famalicão 
Matosinhos 
Paredes (2.º C) 
Porto (2.º C) 
Estarreja (2.º C) 
Oliveira do Bairro 

Amadora 
Loures  

Campo Maior 
Sesimbra (2.º C) 
Seixal 
Setúbal 
Évora 
Grândola (2.º C) 
Odemira 

Pampilhosa Serra (2.º C) 
Figueira da Foz 

São Brás Alportel 

Presença no terreno 
2013/2014 

  
 
 
 
 
 
19 concelhos 
69 escolas 
2 Centros IEFP 
3 escolas europeias 
 
84 mediadores 
26 formadores IEFP 
 
Estimativa: 5.000 alunos 
• 4.200 3.º Ciclo 
• 500 2.º Ciclo 
• 96 1.º Ciclo 
• 102 IEFP 
• 24 RESLEA Pico 

Eslovénia 
Hungria 
Reino Unido 

11 

http://www.iefp.pt/
http://www.iefp.pt/
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5 anos consecutivos de mais sucesso 
escolar com EPIS 
 

+257 Novos 
Bons Alunos 

+209 Novos 
Bons Alunos 

+147 Novos 
Bons Alunos 

+879 Novos 
Bons Alunos 

+195 Novos 
Bons Alunos 

12 
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+5,6 p.p. +4,7 p.p. +7,6 p.p. +7,6 p.p. +12,1 p.p. +7,5 p.p. 

Mais sucesso escolar no 2.º P de 2014 
Percentagem de alunos em zona de aprovação (≤ 2 negativas) 

 

1730 alunos 
13 
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Melhores notas dos alunos EPIS no 2.º 
Período de 2014 
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Validação científica 
 

“Can Targeted, Non-Cognitive Skills Programs Improve 
Achievement? Evidence from EPIS" 
IZA DP 5266 
Pedro Martins, 2010: http://ftp.iza.org/dp5266.pdf 
 
Validação dos resultados quantitativos do projeto-piloto 
2007-2010, com 5.812 alunos acompanhados 
 
 
 

15 

“Hard evidence on soft skills” 
IZA discussion paper N.ª 6580, de Maio de 2012 
Heckman, Kautz, 2012: http://ftp.iza.org/dp6580.pdf 
 
Sobre a importância das escolas promoverem as soft- 
skills, com referência ao estudo de Pedro Martins 
 
 “AppComp | Improving Apprenticeship Completion 
through Non-Cognitive Skills Provision” (application) 
Parceria EPIS, IEFP, Queen Mary, 2014-2016? 
 
Candidatura do modelo Mediadores EPIS a 6 Centros 
do IEFP, com avaliação de resultados liderada por 
Queen Mary e duas outras universidades  
 
 

http://ftp.iza.org/dp5266.pdf
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=N-iTj_0ia1EzFM&tbnid=bZ7_OX2ijWBjZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.enqa.net/events/queen-mary-renaissance-seminars-utopian-pleasure.html&ei=dBbZUsfAGobR0QWd4YFI&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNFIRnZJUZFFjZOblJqVUeRfzmLyVw&ust=1390045160789461
http://ftp.iza.org/dp6580.pdf
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=odPJxJB6g3F6HM&tbnid=86RaC0c3WT-2pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://caar2011.caar-web.org/index.php?id=116&ei=qhnZUqPsBaqV0QW4-IHoAg&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNEpm3RENdI0kzVGADnYraPEjav1VA&ust=1390045984720023
http://www.iefp.pt/
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Divulgação/validação internacional 
 

RESLEA-Reducing early school leaving, 2012-2013 
 
Projeto europeu com U. Católica 
Metodologia “Mediadores EPIS” selecionada como boa prática 
para piloto em escolas da Eslovénia, Hungria e Reino Unido 

EU HIGH LEVEL GROUP Report, Setembro 2012 
 
EPIS incluída neste relatório com boa prática de envolvimento da 
sociedade civil e empresas na promoção da inclusão social dos 
jovens, em parceria com entidades públicas e governamentais 

PEER REVIEW ON POLICIES TO REDUCE EARLY SCHOOL 
LEAVING, Novembro 2013 
 
Por convite da Direção-Geral da Educação (DGE), a EPIS passou a 
fazer parte deste fórum, no grupo das boas práticas das iniciativas 
da sociedade civil para a Educação 

16 
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Perspetivas de alargamento dos 
“Mediadores EPIS” para 2014/2015 

18 

Madeira: parceria 
fechada 

Mais escolas em 2014/15, com protocolo MEC 
assinado a 29 Abril e novas parcerias autárquicas 

Alargamento com 
projeto europeu  

Açores: parceria 
fechada  
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Programas de referência no combate 
ao insucesso/abandono escolar 
 PROGRAMA ESCOLHAS 

 
Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 
Presidência do Conselho de Ministros 

TERRITÓRIOS EDUCATIVOS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 
- TEIP 
 
Direção-Geral da Educação 
Ministério da Educação e Ciência 

PROGRAMA MAIS SUCESSO ESCOLAR – Turma Mais e Fénix 
 
Direção-Geral da Educação 
Ministério da Educação e Ciência 

MEDIADORES PARA O SUCESSO ESCOLAR 
 
Empresários Pela Inclusão Social 

19 
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Resumo de atividade 
 

Mediadores para o sucesso escolar 

Escolas de futuro – boas práticas de 
gestão nas escola 

20 

Vocações EPIS - orientação, 
formação e inserção profissional 
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Escolas de Futuro 2013-2014 
Boas práticas de gestão nas escolas 

21 

Formação e treino de 110 Diretores de Escolas (Rumo 
ao Futuro, 2009-2012): 
• Plano de gestão por objetivos e resultados 
• Curso “balancedscore card” com UCP 
 
Visitas a empresas e master-classes com líderes das 
empresas Associadas e Parceiras da EPIS (Siga o 
Mestre) 
 
Emparelhamento escola-empresa em parceria com 
Associados EPIS (Tango; Iniciativa LEAN-EDP) 
 
Ideias de Futuro – concurso de ideias para diretores de 
escola (piloto com Prof. António Câmara) 
 
Conferências EPIS – Escolas de Futuro 
 
Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 
 
Estudos EPIS (Ex: Atlas da Educação, Cesnova) 
 
Dicas EPIS – Conselhos para Pais, Alunos e Diretores 
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Atlas da Educação 
 

Parceria EPIS – CESNOVA 
 
Estudo de avaliação do desempenho e 
do risco de insucesso escolar por 
concelho, a partir dos Censos de 
1991-2011, realizado entre 2012 e 
2013, liderado pelo Prof. David 
Justino 
 
Apresentações públicas feitas em 
Lisboa e Porto em Abril de 2014 
Continuação da divulgação ao longo 
do ano, em parceria com autarquias 
e outras instituições 
 
Relatório do estudo e mapas 
disponíveis no site EPIS www.epis.pt  
 

22 

http://www.epis.pt/
http://www.epis.pt/
http://www.epis.pt/
http://www.epis.pt/
http://www.epis.pt/
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Resumo de atividade 
 

Mediadores para o sucesso escolar 

Escolas de futuro – boas práticas de 
gestão nas escola 
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Vocações EPIS - orientação, 
formação e inserção profissional 
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Vocações EPIS 2014  

 

24 

Desenvolvimento profissional de jovens carenciados através de “mentoring empresarial” 

Estágios Profissionais de 
Inclusão Social 
 
Fundo de inserção 
profissional para 
financiamento de estágios 
de 6 meses de jovens 
adultos com baixas 
qualificações 

FORMAÇÃO 
9.º e Secundário 

INSERÇÃO 
18 a 30 anos 

Vocações de Futuro 
  
Voluntariado de quadros 
de empresas parceiras 
(“Mentores EPIS”), para 
alunos EPIS 8.º-9.º ano  

ORIENTAÇÃO 
8.º e 9.º anos 

Estágios Curriculares 
 
Estágios em empresas 
Associadas e Parceiras 
para alunos EPIS do 9.º 
ano e Secundário, em 
frequência de cursos de 
educação e formação (CEF 
II e III) 

Ateliês Vocacionais 
 
Batismos profissionais de curta duração para alunos EPIS 
no 9.º ano e Secundário, em empresas parceiras – Natal, 
Páscoa, Verão 

Estágios Profissionais 
de Mérito 
 
Estágios de inserção 
profissional para alunos 
EPIS com 12.º ano ou 
universitários, em empresas 
parceiras, 1-3 meses, 
remunerados ou não 



d
sp

 -
 e

p
is

 

Beneficiários do Vocações EPIS 2014  

 

MENTORING 

101 

FORMAÇÃO 
PONTUAL 

ROTA / 
ATELIÊS 

ESTÁGIOS 
CURRICULARES 

ESTÁGIOS 
DE 

INCLUSÃO 

ESTÁGIOS 
DE 

MÉRITO 

71 

692 683 

>50 
45 41 

20 

2013 

2014 

3 
10 

25 

1 

VOLUNTARIADO 
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Voluntariado empresarial  

João Ramalho, 18 anos, 9.º ano 
 
Começou a ser acompanhado pela EPIS em Outubro de 2012, pelo Mediador 
Nuno Palma (Professor do MEC), na ES Sebastião da Gama, em Setúbal. 
Simultaneamente, integrou o primeiro grupo de 20 alunos a ser acompanhado 
por voluntários da SAPEC, onde fez “parelha” com Paulo Santos 
 
Após um ano de trabalho, teve de novo sucesso na escola em 2013. Depois de 
2 estágios na SAPEC Agro, foi integrado nos quadros da empresa. Pensa voltar 
a estudar, para atingir os seus objetivos de crescimento profissional 

26 
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Fundo de Inserção Profissional (FIP) 

27 

Antigo aluno da EB23 Cardoso Lopes, na Amadora, onde terminou o 7.º ano 
em 2006, manteve sempre o contacto com antigos professores 
 
Iniciou em Dezembro de 2013 um estágio profissional financiado pela EPIS, na 
empresa GNC – Gás Natural e Climatização, na área de manutenção de 
tubagens no Metro de Lisboa (à noite). O seu mentor é António Jorge Duarte, 
aqui presente também 
 
Já se inscreveu num Centro do IEFP para fazer um curso profissional na área 
de trabalho e obter equivalência ao 9.º ano 

Carlos Gomes, 24 anos, 
7.º ano de escolaridade 


