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Alunos matriculados que concluem o ensino básico, por modalidade de 
ensino para jovens. Portugal 



Conclusão do ensino secundário 
 

Em 2020, pela primeira vez na década em 
análise, a % de alunos que concluíram cursos 
científico-humanísticos foi superior à % de 
alunos que concluíram cursos 
profissionais/tecnológicos.  
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Taxas de retenção e desistência no ensino geral1. Portugal 



Retenção no ensino secundário 
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Diplomados - Ensino superior 
 



Aprendizagem ao longo da vida 
 

Adultos matriculados no ensino 
secundário por oferta de educação e 
formação. Portugal 

Adultos matriculados no ensino básico, 
por ciclo de estudos. Portugal 

De 2013/2014 até 2017/2018 
registou-se uma tendência de 
crescimento do número de 
matriculados nos ensinos básico e 
secundário, que se inverteu nos dois 
últimos anos letivos. 

Apesar de o balanço da década 
ser negativo no conjunto das 
ofertas formativas de nível 
secundário  
(-77% de matriculados), 
as Formações modulares 
certificadas duplicaram e com 
assinalável expansão de 2019 
para 2020. 



Aprendizagem ao longo da vida 
 

Distribuição da população (%) entre 
os 25 e os 64 anos por nível máximo 
de escolaridade atingido. 
OCDE, 2020 

Portugal é o país europeu com a maior 
proporção de adultos, entre os 25 e os 64 
anos que alcançaram, no máximo, o ensino 
básico (44,6%). Este valor é superior em 23,7 
pp à média da OCDE e em 27,2 pp à média 
da UE22. 

Entre 2011 e 2020 o número de inscritos 
cresce 95%, sendo que as mulheres têm 
representado sempre a maioria. No último 
ano os homens inscritos nesta rede 
representam 33% do total. 

Adultos matriculados (Nº) nas universidades 
da Rede de Universidades da Terceira Idade, 
por sexo. Portugal 
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