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ESTUDO PIONEIRO CONFIRMA QUE PROGRAMA EPIS NO 3.º CICLO AUMENTA 

PROBABILIDADE DE SUCESSO ESCOLAR ENTRE 11% E 22% 

O programa “Mediadores para o Sucesso Escolar” da Associação EPIS tem como objetivo o combate 

ao insucesso escolar, em particular no 3.o ciclo do ensino básico (7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade). 

O programa “Mediadores” foca-se no reforço das competências não-cognitivas dos alunos 

abrangidos para melhorar o seu desempenho em termos dos resultados académicos. Estas 

competências não-cognitivas incluem aspetos como a auto-estima, a motivação, a dedicação, a 

organização, ou o bom relacionamento com os colegas, professores e familiares. 

Trata-se de competências até agora não necessariamente trabalhadas no ambiente escolar típico. 

Vários estudos internacionais têm sublinhado a importância destas competências não-cognitivas, ou 

“soft”, não só na promoção do sucesso escolar junto dos jovens, mas também em vários indicadores 

de qualidade de vida de indivíduos adultos, como o emprego ou o rendimento. Efetivamente, níveis 

baixos destas competências estão fortemente associados a jovens com percursos escolares mais 

associados a retenções. 

O trabalho de análise dos perfis dos jovens é desenvolvido considerando quatro dimensões: o 

próprio aluno, o seu encarregado de educação, a escola e o território. Cada dimensão é analisada 

através de vários indicadores que, por último, são aferidos com vista a incluir ou não cada jovem 

junto de um grupo de acompanhamento. 

O trabalho de mediação é conduzido por um grupo alargado de técnicos em educação, contratados 

pela EPIS ou pelo Ministério da Educação. É atribuído a cada mediador uma carteira de jovens, 

acompanhados durante um período de pelo menos dois anos letivos. O trabalho de mediação é 

desenvolvido através de sessões individuais ou em pequenos grupos (um medidador com dois ou 

três jovens). Estas sessões de mediação têm duração e periodicidade variáveis mas são, em geral, de 

cerca de 20 minutos e a cada duas semanas, respetivamente. 

Neste contexto, foi desenvolvida em 2010 uma avaliação do primeiro período de funcionamento do 

programa (2006/2009). Esta avaliação identificou vários resultados positivos do programa, em 

particular uma redução significativa do insucesso escolar dos jovens participantes em relação a 

outros grupos de jovens comparáveis mas não participantes. Estes resultados mereceram ampla 

divulgação nacional e internacional, em cerca de 30 outros estudos e relatórios. 

O novo estudo que foi apresentado exibe duas inovações importantes em relação ao estudo de 2010. 

Em primeiro lugar, este estudo incide sobre um período mais recente (2014/2016). Em segundo 

lugar, este novo estudo é baseado numa metodologia diferente, a avaliação experimental, baseada 

em grupos de comparação (controlo) aleatorizados. A utilização desta nova abordagem, cada vez 

mais privilegiada tanto junto da comunidade académica como entre várias organizações públicas e 

internacionais na avaliação de programas, embora com uma implantação ainda reduzida em 

Portugal, permite não só aumentar a compreensão dos efeitos do programa, bem como a sua 

visibilidade e o seu potencial de recetividade e implementação em termos internacionais. 

A avaliação do programa resulta da comparação do desempenho escolar entre jovens sinalizados 

participantes e jovens sinalizados não participantes. Esta metodologia garante que, em termos 

médios, eventuais diferenças de desempenho entre os dois grupos possam ser atribuídas 

exclusivamente à participação no programa. 
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Esta avaliação abrange três regiões/distritos (Lisboa, Setúbal e Açores), 15 concelhos, 55 escolas e 

1.029 turmas em dois anos letivos (2014/15 e 2015/16). Quanto aos alunos participantes, 2.311 

foram selecionados para participação ativa no programa, enquanto que 648 foram selecionados para 

o grupo de controlo, em ambos os casos na sequência de autorização parental. Em termos médios, 

os quase 3.000 jovens pré-selecionados tinham (em setembro de 2014), 14.2 anos, sendo 47% 

raparigas. As suas turmas tinham, em média, 22.3 alunos, sendo que 13.7% dos alunos estavam a 

frequentar os novos cursos vocacionais. Sensivelmente metade dos alunos frequentava o 7. o ano de 

escolaridade, enquanto que a restante metade frequentava o 8. o ano. No primeiro trimestre desse 

ano letivo, o número médio de notas negativas ascendia a 4.8 (num total de 12 disciplinas), sendo 

que 77% dos alunos tinha tido nota negativa a matemática, 59% a português e 50% a inglês. Ao longo 

dos dois anos letivos considerados, estes jovens foram acompanhados por um total de 57 

mediadores, na sua maioria professores do Ministério da Educação. Cada aluno participou, em 

média, em 12.8 sessões individuais ou coletivas com os mediadores, durante um período total médio 

de cerca de 12 meses. 

Quando comparamos os dois subgrupos de jovens, verificamos que aqueles que foram 

selecionados (aleatoriamente) para o acompanhamento pelos mediadores apresentam um 

desempenho escolar significativamente superior àqueles que não foram acompanhados pelos 

mediadores. Em termos concretos, o primeiro grupo exibe uma diferença de 4.8 pontos 

percentuais na percentagem de aprovações em ambos os anos. Esta diferença corresponde a um 

aumento de mais de 10% na probabilidade de não retenção, efeito esse resultante exclusivamente 

da participação plena no programa dos mediadores, como referido em cima. 

Excluindo os cerca de 200 jovens que, por motivos vários, foram selecionados mas não 

participaram na mediação, os efeitos tornam-se ainda mais expressivos, chegando a 9.9 pontos 

percentuais (comparando com o valor anterior de 4.8 percentuais) ou um aumento de mais de 20% 

na probabilidade de não retenção em ambos os anos ou ainda um aumento de cerca de 80 jovens a 

não reprovar nenhum ano neste período de 2 anos. 

Em termos globais e, em particular, nesta última análise, encontramos resultados que são mais 

positivos do que os apurados no estudo de 2010.  

Outro desenvolvimento positivo importante que se verifica neste estudo resulta da utilização de 

recursos humanos por parte do Ministério da Educação com disponibilidade de horário para 

colaboração com o projeto “Mediadores”. Admitindo que esta utilização não implica “custos de 

oportunidade” – isto é, a necessidade do Ministério da Educação de substituir pelo menos parte 

destes professores quando estes participam no projeto “Mediadores”, com os custos financeiros 

inerentes a essa substituição – então a relação custo-benefício do programa torna-se 

particularmente satisfatória. Neste caso, os custos prendem-se exclusivamente com a administração 

do programa enquanto os ganhos traduzem-se na redução das despesas públicas inerentes às 

retenções (potencialmente de 400 mil euros, considerando-se um custo de 5.000 euros por aluno por 

ano, para 80 alunos ao longo desses 2 anos). 

Estas análises poderão ser alargadas no futuro a outros assuntos, nomeadamente o efeito das 

características dos mediadores, as diferenças dos efeitos entre  regiões, os potenciais efeitos 

multiplicadores resultantes das interações entre os alunos, e ainda a avaliação do efeito das 

retenções no sucesso escolar subsequente. 
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