
 
 

Designação do projeto 
  

Projeto Trilhos para a Inovação Educativa 

  

Código do Projeto 
  

NORTE-08-5266-FSE-000124 

  

Eixo Prioritário  Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso 
escolar 

  

Objetivo temático  Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso 
escolar 

  

Prioridade de Investimento
  

Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso 
escolar 

  

Região de intervenção 
  

Área Metropolitana do Porto 

  

Entidade beneficiária 
  

Área Metropolitana do Porto  

  

Data de aprovação 
  

11-01-2018 

  

Data de início  
  

02-05-2017 

  

Data de conclusão 
  

31-04-2020 

  

Custo total elegível 1 058 823,53€ 
 

  

Apoio financeiro da União 
Europeia  

900 000.00€ 

  

Contrapartida Nacional 158 823.53€ 
 

  

Objetivos Com o intuito de se constituir uma proposta de territorialização 
de políticas e práticas educativas na AMP, o projeto “Trilhos 
para a Inovação Educativa na AMP” define como prioritários os 
seguintes objetivos gerais: 
I- Definir um referencial de ação com linhas estratégico-politicas 
orientadoras do planeamento e atuação da AMP em matéria de 
Educação (ação 1);  
II- Implementar um Projeto de âmbito Metropolitano integrado 
e transversal aos 17 municípios, através da implementação de 
uma metodologia de projeto piloto (ações 2, 3, 4 e 5); 
III- Complementar a intervenção dos municípios através da 
atuação em domínios e faixas etárias/anos de escolaridade 
menos abrangidos pelos projetos municipais (6º ano do 2º CEB, 
3º CEB e ES) de acordo com critérios que priorizam grupos de 
jovens em risco de exclusão, quer pelo insucesso escolar real, 
quer pelo abandono escondido (ações 2, 3, 4 e 5); 
IV- Promover a oportunidade de experimentação de projetos de 



 
inovação educativa e empreendedorismo na Educação, capazes 
de mexer na gramática escolar tradicional e com potencial de 
crescimento e/ou replicabilidade, já testados e validados 
noutros contextos nacionais e internacionais, ao nível do 
território da AMP (ações 2, 3, 4 e 5); 
V- Acompanhar, monitorizar e avaliar o impacto das 
medidas/ações implementadas no território metropolitano, 
compreendendo e correlacionando os resultados/indicadores 
com os diversos fatores que influenciam o sucesso/insucesso 
escolares (ação 6);  
VI- Produzir, partilhar e disseminar conhecimento e boas 
práticas através da criação de oportunidades de reflexão, 
debate em rede e mecanismos de benchmarking e 
benchmarking (ação 6); 
 

  

Descrição e Actividades O Projeto metropolitano é transversal aos 17 municípios, 
numa lógica de projeto-piloto, complementar e não 
sobreponível aos projetos municipais focados no 1º ciclo. 
Atua nos outros ciclos, apostando na experimentação de 
soluções inovadoras com impacto e elevado potencial de 
transformação socioeducativa. Contempla 6 ações, com uma 
abordagem holística do problema do insucesso escolar, 
assentando a sua génese e modelo de intervenção na 
articulação.  
 

  

 
Resultados esperados 
 

 
A Área Metropolitano do Porto observa grandes assimetrias 
no que respeita ao acesso aos benefícios da educação pela 
sua população. A análise de indicadores de resultados mais 
recentes (2014, 2015 e 2016) fornecidos pelo Ministério da 
Educação (Direção Geral de Estatísticas da Educação DGEEC) 
permite confirmar que o abandono escolar precoce 
permanece um problema, relativamente ao qual urgem 
intervenções contextualizadas e eficazes, evidenciando-se a 
persistência de fenómenos de elevadas taxas de retenção, 
bem como de um deficit significativo na qualidade do 
sucesso educativo. É ainda possível observar casos de 
agravamento de disparidades intra território metropolitano 
registadas nos quadros síntese 1 (Taxas de retenção e 
desistência em 2014/15) e 2 (Qualidade do sucesso medida 
em percentagem de alunos com uma negativa ou mais) 
Espera-se a redução dos níveis de abandono e insucesso 
escolar 

  

 

  

 


