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Resumo 

O Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos (PIAAC) é um programa 

internacional multiciclo de avaliação das competências dos adultos promovido pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Trata-se de uma iniciativa voltada para a assistência aos 

governos na avaliação, monitorização e análise do nível e da distribuição das competências dos adultos, apoiando 

o desenho de medidas de promoção da posse e de melhoria do uso de competências em contextos diversos e 

favorecendo, por essa via, a qualificação dos recursos humanos e a competitividade, bem como a equidade no 

acesso e participação nos mercados de trabalho e a participação cultural e educativa, fator fundamental de 

promoção da coesão social e territorial. 

Promovido em cerca de três dezenas e meia de países, o «Inquérito às Competências dos Adultos» constitui a 

atividade principal do PIAAC, estando nesta altura a decorrer o 2.º Ciclo da sua aplicação. Depois de um primeiro 

andamento, concretizado na transição da primeira para a segunda década do presente século – andamento em 

que Portugal chegou a participar, mas em que não pôde concluir essa participação –, o nosso país está neste 

momento a desenvolver os esforços necessários à concretização no conjunto do território nacional deste inquérito 

extensivo e longitudinal de grande dimensão. Falamos de um inquérito a realizar em duas fases («Piloto» e 

«Principal»), no âmbito das quais serão contactados e entrevistados entre seis mil e quinhentos e sete mil 

indivíduos residentes nas diferentes regiões do Continente e Ilhas.  

Na presente comunicação, são apresentados os objetivos e características fundamentais do «Inquérito às 

Competências dos Adultos» promovido no quadro do 2.º Ciclo do PIAAC e são discutidas as principais opções 

metodológicas adotadas no caso português. O texto discutirá também os traços gerais da estratégia de 

desenvolvimento das operações de inquirição a mobilizar e apresentará alguns dos resultados previstos pelo 

estudo, referindo-se ainda ao alcance e impacto potencial que a utilização de tais resultados pelos agentes do 

campo das ciências sociais e educacionais pode ter na construção de conhecimento científico de grande detalhe 

e profundidade sobre o perfil sociográfico, sociológico e educativo da população adulta portuguesa. 
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O Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos 

(PIAAC) 

 

O Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos 

(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) é um 

programa de investigação multiciclo promovido pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE). A sua coordenação é assegurada por um 

consórcio internacional contratado pela OCDE, que desenvolve a sua atividade em 

ligação direta com as instituições nacionais representativas dos setores de atuação 

relevantes e com as entidades de pesquisa social designadas pelos governos dos países 

participantes. Trata-se de uma iniciativa investigativa internacional, longitudinal e de 

grande dimensão que visa a avaliação, monitorização e análise do nível e da distribuição 

das competências dos adultos, para apoiar os governos e as organizações no desenho de 

medidas de extensão do uso de competências em contextos diversos e para favorecer, 

por essa via, a qualificação dos recursos humanos, a equidade no acesso e participação 

nos mercados de trabalho e a participação educativa, cultural e cívica. 

O PIAAC prolonga e aprofunda experiências desenvolvidas em dois inquéritos sobre 

literacia de adultos realizados anteriormente: o International Adult Literacy Survey 

(IALS), conduzido entre 1994 e 1998; e o Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL), 

conduzido entre 2002 e 2006. O IALS representou o primeiro esforço de condução de 

uma avaliação internacional, comparada e em larga escala das competências de literacia 

das pessoas adultas. Realizado em 23 países, incluindo Portugal, este Inquérito permitiu 

conhecer e comparar o nível de competências de literacia dos adultos de diferentes 

nacionalidades, culturas e línguas e evidenciou a importância da literacia para o bem-

estar económico e social dos indivíduos e sociedades (OECD & STATCAN, 1995, 

2000; OECD & HRDC, 1997; ONS, 2000; Carey et al., 2000). 

A aprendizagem resultante da realização do IALS e a análise dos respetivos 

resultados confirmaram a relevância deste tipo de exercícios, ao mesmo tempo que 

evidenciaram a necessidade de introdução de melhorias, designadamente em matéria 

de estandardização do desenho da pesquisa, bem como ao nível dos procedimentos de 

implementação do inquérito e dos métodos de estimação utilizados. O ALL, iniciado 

em 2002, procurou corresponder a estes propósitos, desenvolvendo para tal um 
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conjunto de standards e metas de garantia de qualidade, assim como procedimentos 

adicionais de controlo da variabilidade e de garantia da comparabilidade dos resultados. 

No ALL, participaram 11 países, tendo Portugal ficado de fora do grupo (OECD & 

STATCAN, 2005, 2011). 

O 1.º Ciclo do PIAAC, lançado pela OCDE em 2007, procurou assegurar a 

continuidade face a estes dois inquéritos anteriores, visando igualmente propósitos de 

extensão do leque e profundidade da informação a obter. Para além da avaliação das 

competências de literacia e numeracia, o PIAAC passou a incidir sobre a avaliação de 

competências de resolução de problemas em ambientes ricos em tecnologia e sobre a 

avaliação das competências de leitura, neste último caso visando a obtenção de 

informação sobre as competências de indivíduos com baixa proficiência em literacia. 

Neste primeiro andamento do Programa, participaram 38 países, ao longo de três 

rondas: 24 países na primeira ronda, em 2011-12; nove países na segunda ronda, em 

2014-15; e seis países na terceira ronda, em 2017-18, incluindo neste caso nova 

participação dos EUA, que haviam participado já na primeira ronda. Portugal, enquanto 

Estado-membro da OCDE e participante, desde o primeiro ciclo, em 2000, no PISA 

(Programme for International Student Assessment), o outro grande estudo internacional 

na área da educação promovido por aquela organização, também foi convidado a 

participar no 1.º Ciclo do PIAAC. O essencial do trabalho de preparação desta exigente 

operação chegou a ser realizado (Ávila et al., 2011), mas o país abandonou-a por 

determinação do XIX governo constitucional. 

Mais recentemente, através do despacho n.º 3651-A/2019, de 1 de abril, o XXI 

governo constitucional considerou essencial a participação portuguesa no 2.º Ciclo do 

PIAAC, tendo criado um Grupo de Projeto encarregado de coordenar o trabalho em 

Portugal. Os seus coordenadores foram designados pelo despacho n.º 4340/2019, de 26 

de abril. O suporte administrativo e financeiro necessário ao desenvolvimento da 

atividade deste Grupo de Projeto é assegurado pela ANQEP – Agência Nacional para a 

Qualificação e o Ensino Profissional, IP, sendo esta entidade a responsável pelo estudo 

para efeitos de candidatura ao respetivo financiamento, através de fundos europeus. É 

um processo de trabalho que se previa que pudesse estar concluído no final de 2023, 

mas cujo cronograma inicial foi ajustado pela OCDE, em virtude dos efeitos da 

pandemia da COVID-19. O adiamento da conclusão do trabalho do Grupo de Projeto 

para o final de 2024 foi determinado pelo despacho n.º 2215/2021, de 1 de março, que 
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estabeleceu igualmente a constituição de uma Comissão Nacional de Acompanhamento 

do PIAAC em Portugali. 

Os principais resultados obtidos no âmbito do 1.º Ciclo do PIAAC foram já 

disponibilizados aos países participantes e divulgados através de diversas publicações 

editadas pela OCDE (OECD, 2013a, 2013b, 2013c, 2016, 2019a, 2019b). Entretanto, 

foram também disponibilizados «Ficheiros de Utilização Pública» (Public Use Files, 

PUF) com dados do estudo, que têm proporcionado oportunidades investigativas e 

analíticas muito importantes; delas tem resultado uma produção significativa de textos 

científicos da autoria de investigadores e equipas de investigação das mais diversas 

nacionalidades e contextos disciplinares (cf. Maehler, Jakowatz, & Konradt, 2021). O 

mesmo acontecerá seguramente com os resultados obtidos no quadro do 2.º Ciclo do 

PIAAC, que se prevê que sejam disponibilizados entre 2023 e 2024 e que se espera que 

então integrem dados relativos a um conjunto de perto de três dezenas e meia de países, 

incluindo Portugal. 

 

O «Inquérito às Competências dos Adultos»: quadro metodológico geral 

 

Em termos gerais, os objetivos do PIAAC passam por i) identificar e medir as 

competências cognitivas que se crê serem fundamentais para o sucesso pessoal e societal; 

ii) avaliar o impacto destas competências nos resultados sociais e económicos, aos níveis 

individual e agregado; iii) calibrar a performance dos sistemas de educação e formação, 

para que estes possam favorecer o desenvolvimento das competências necessárias no 

presente e no futuro; e iv) ajudar a clarificar e qualificar as medidas e instrumentos de 

política necessários à promoção e melhoria das competências das pessoas adultas. 

Adicionalmente, o PIAAC apresenta o propósito de aferir de que modo e com que 

proficiência os participantes usam as tecnologias de informação e comunicação para 

aceder, gerir, integrar e avaliar informação, construir conhecimento e comunicar com 

outras pessoas. O estudo recolhe ainda informação sobre o uso de competências-chave 

nos contextos laborais e fora deles, com vista a desenhar um retrato mais completo e 

diversificado do «capital humano» de cada país e assim medir mais adequadamente a 

eficácia e a eficiência dos sistemas de educação e formação. 

O «Inquérito às Competências dos Adultos» (Survey of Adult Skills) constitui a 

atividade principal do PIAAC. Trata-se de um inquérito por questionário a realizar 
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presencialmente, no domicílio da pessoa selecionada para inquirição, e diretamente com 

esta, com auxílio, em todas as etapas de aplicação, de um tablet equipado com um 

software especificamente criado para o efeito (entrevista CAPI, computer-assisted 

personal interviewing). 

O questionário organiza-se em dois módulos principais: o primeiro de caracterização 

do inquirido (Background Questionnaire), o segundo de avaliação direta das 

competências (Direct Assessment). No Background Questionnaire, ou «Questionário-

Base», interrogam-se dimensões relativas a: caracterização demográfica e 

socioeconómica dos respondentes; trajetória e participação educativa e formativa; 

condição perante o trabalho atual e história laboral; trabalho/profissão atual (ou último 

trabalho); uso de competências de literacia, numeracia e TIC no contexto laboral; uso de 

competências de literacia, numeracia e TIC na vida pessoal; ambiente e condições de 

trabalho; efeitos da posse e uso de competências na vida profissional e nos rendimentos; 

outros efeitos da posse e uso de competências fora do mercado de trabalho; competências 

sociais e emocionais. O Direct Assessment, ou «Avaliação Direta de Competências», visa 

aferir, através de exercícios e testes autoadministrados, as competências das pessoas 

entrevistadas associadas a tarefas quotidianas em três áreas distintas: literacia, numeracia 

e resolução de problemas, designadamente em ambientes tecnologicamente desafiantes 

(adaptive problem solving)ii. 

No âmbito dos trabalhos preparatórios do conjunto de operações associado ao 

desenvolvimento do 2.º Ciclo do PIAAC, os quadros de referência concetual e 

metodológica da avaliação das competências de literacia, numeracia e resolução de 

problemas foram revistos e atualizados, de forma a refletir a evolução do estado-da-arte 

e os desenvolvimentos tecnológicos verificados no período posterior ao 1.º Ciclo do 

estudo. Estes quadros de referência foram compilados e explicitados detalhadamente num 

documento publicado pela OCDE antes ainda do arranque da fase de pilotagem do 

«Inquérito às Competências dos Adultos», permitindo este documento compreender o 

que o PIAAC efetivamente avalia e de que modo devem ser interpretados os respetivos 

resultados (OECD, 2021). 

Enquanto processo exaustivo e complexo de avaliação das competências dos adultos, 

implicando recolha de dados em vários idiomas e em países com populações, estruturas 

sociais, culturas, níveis educativos e experiências de vida muito diversas, a realização do 

«Inquérito às Competências dos Adultos» do PIAAC pressupõe uma forte integração e 
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harmonização dos protocolos de atuação, devendo os países participantes seguir o 

conjunto vasto de diretrizes de garantia de qualidade e os pressupostos éticos e 

procedimentais estabelecidos pelo consórcio de entidades responsável pela coordenação 

técnico-científica e operacional do estudo. A uniformidade e a consistência do desenho e 

do desenvolvimento da pesquisa que deste modo é possível alcançar favorecem a 

validação cruzada dos resultados e permitem maximizar os propósitos comparativos do 

PIAAC. O quadro seguinte sintetiza as especificações fundamentais do desenho da 

pesquisa. 

 

Quadro 1 – Síntese das características fundamentais do «Inquérito às 

Competências dos Adultos» do PIAAC 

População-alvo Adultos não-institucionalizados entre os 16 e os 65 anos 

residindo habitualmente no território do país participante. 

Base de amostragem A base de amostragem deve assegurar a cobertura da 

população-alvo. São permitidas exclusões de até 5% da 

população-alvo. 

Desenho da amostra Amostragem probabilística, com cada indivíduo da população-

alvo apresentando uma probabilidade conhecida de seleção. 

Dimensão da amostra Amostra mínima de 5.000 casos completos por língua de 

reporte, na fase principal do Inquérito. 

Método de recolha dos 

dados 

Entrevista presencial assistida por computador e avaliação 

autoadministrada realizada sob supervisão do/a entrevistador/a. 

Modo de avaliação Avaliação realizada com recurso a computador portátil (1.º 

Ciclo) ou tablet (2.º Ciclo), com a possibilidade de recurso à 

avaliação em papel no caso de respondentes com experiência 

insuficiente no uso de recursos informáticos. 

Garantia de qualidade e 

controlo de qualidade 

Revisão central dos elementos-chave do estudo, incluindo 

processo de amostragem e tradução e adaptação dos 

instrumentos; monitorização permanente do processo de 

recolha de dados; entrega dos dados concretizada em função de 

indicadores de qualidade.  

Fonte: OECD (2021: 16). 
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Estratégia de desenvolvimento das operações em Portugal: alguns 

apontamentos 

 

A concretização do «Inquérito às Competências dos Adultos» em Portugal pressupõe a 

realização, no conjunto do território nacional, de até 1.800 entrevistas completas no 

domicílio a adultos entre os 16 e os 65 anos, na fase de pilotagem (Field Trial), e de 

5.000 entrevistas completas no domicílio a adultos entre os 16 e os 65 anos, na fase 

principal (Main Study). As entrevistas – conduzidas por profissionais treinados de 

acordo com as diretrizes e especificações do consórcio internacional responsável pela 

coordenação do estudo – têm uma duração prevista entre 90 e 120 minutos. O 

«Inquérito-Piloto» tem como finalidade testar a adequação dos instrumentos e itens da 

avaliação, a qualidade do processo de amostragem e a organização e desenvolvimento 

das operações, permitindo aferir, entre outros aspetos, a necessidade da mobilização de 

instrumentos em papel no «Inquérito Principal». No «Inquérito-Piloto», as operações – 

previstas para 2021-2022 – decorrerão no território de Portugal continental; no 

«Inquérito Principal», as operações – previstas para 2022-2023 – incluirão também as 

regiões autónomas da Madeira e dos Açores. 

Tratando-se de um inquérito probabilístico sujeito a padrões rigorosos em matéria 

de amostragem, o consórcio internacional pressupõe a existência e mobilização em cada 

país de uma base de amostragem fiável e atualizada (um registo de população, uma 

listagem de alojamentos, uma base de endereços residenciais), garantindo a cobertura 

de, pelo menos, 95% da população-alvo. O processo de amostragem é multietápico, 

com definição de unidades amostrais primárias («PSU», 1.ª fase), seguindo-se seleção 

das unidades residenciais a visitar («DU», 2.ª fase) e, depois, seleção de participantes 

no estudo («Persons», 3.ª fase). Desenhos amostrais não probabilísticos, como os que 

assentem em amostragem por quotas ou em abordagens random route, não são 

autorizados em nenhuma etapa do processo. 

Não existindo, no caso português, um registo de população capaz de funcionar como 

base de amostragem de indivíduos, a seleção dos participantes será realizada, em cada 

unidade residencial pré-selecionada e contactada, através da utilização de um 

«Questionário-Filtro» (Screener), aplicado com recurso ao software de gestão da 

inquirição concebido pelo Programa. O «Questionário-Filtro» enumerará os indivíduos 

elegíveis e selecionará automaticamente a pessoa que responderá aos dois módulos do 
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«Inquérito às Competências dos Adultos». Na fase principal do Inquérito, será 

selecionada para participação no estudo uma pessoa por agregado doméstico, no caso 

de agregados com até três indivíduos elegíveis, e duas pessoas por agregado doméstico, 

no caso de agregados com quatro ou mais indivíduos elegíveis. A base de amostragem 

utilizada para seleção das unidades residenciais a visitar é, em Portugal, a Base 

Nacional de Endereços (CTT – Correios de Portugal, SA). 

A metodologia do estudo prevê ainda a possibilidade de recurso a uma «Entrevista 

à Porta» (Doorstep Interview), nos casos em que os residentes contactados não revelem 

proficiência na língua ou línguas de trabalho utilizadas e não sejam por isso capazes de 

avançar para a realização do «Questionário-Filtro» e do «Questionário-Base» 

(Background Questionnaire). A «Entrevista à Porta» corresponde a um questionário 

sociográfico curto, autoadministrável, apresentado em diversas línguas estrangeiras 

identificadas como relevantes no país. 

Todos os instrumentos a utilizar nas duas fases do Inquérito foram objeto de um 

processo prévio de tradução, adaptação e revisão que garante o seu ajustamento à 

realidade nacional, e a inclusão de módulos específicos do país, sem prejuízo da 

integração e harmonização global dos dados e da sua comparabilidade à escala 

internacional. 

Os processos de registo, organização e centralização dos dados obtidos nas duas 

fases do Inquérito são integralmente informatizados, desenvolvendo-se com recurso a 

um sistema de gestão de casos concebido pelo consórcio internacional que coordena o 

Programa (PIAAC’s International Case Management System), mas adaptado às 

particularidades do desenho de pesquisa de cada país. 

Considerar-se-á «completo» o caso em que a pessoa selecionada para participação 

no estudo responda a itens-chave do «Questionário-Base» (incluindo idade, género, 

nível de escolaridade, situação profissional e país de nascimento) e avance depois para 

a avaliação autoadministrada das suas competências, percorrendo, pelo menos, os 

exercícios de preparação e treino e os exercícios de determinação da familiaridade e 

proficiência com ferramentas digitais (podendo, eventualmente, não chegar a concluir 

o conjunto dos exercícios de avaliação de competências proposto). Duas taxas de 

resposta serão computadas. Uma primeira corresponderá ao produto das taxas de 

resposta do «Questionário-Filtro» (no caso dos países que tenham que o aplicar), do 

«Questionário-Base» e do «caso completo» (nos termos acima indicados); uma segunda 
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terá em consideração as avaliações que sejam efetivamente finalizadas. Esta segunda 

taxa de resposta corresponderá ao produto da taxa de resposta do «Questionário-Base» 

e da taxa de resposta da parte correspondente à avaliação de competências. De acordo 

com os resultados do 1.º Ciclo do PIAAC, é expectável que esta segunda taxa de 

resposta seja inferior à primeira em aproximadamente dois pontos percentuais. Uma 

taxa de resposta de 70%, na primeira das taxas de resposta a computar, deve ser 

alcançada por todos os países participantes. Não obstante, serão considerados para 

publicação e análise comparativa os resultados obtidos em processos de inquirição com 

taxas de resposta entre os 50% e os 70%, conquanto a diminuição das taxas de resposta 

abaixo de 70% não resulte de vieses identificáveis e evidentes, como os que decorram 

de subcobertura amostral. 

Os países participantes têm a possibilidade de usar incentivos «modestos» para 

facilitar a cooperação dos respondentes, podendo os mesmos ser de cariz monetário ou 

não-monetário. O consórcio internacional propõe a realização de uma experiência de 

aplicação dos incentivos no quadro do «Inquérito-Piloto», retendo para si a prerrogativa 

de aprovação dos planos de incentivos desenhados por cada país. 

Todas as etapas e procedimentos associados às operações de recolha de dados estão 

sujeitas a um rigoroso processo de monitorização e controlo de qualidade. O sistema 

informatizado de gestão de casos disponibiliza detalhes em tempo real sobre o 

desenvolvimento dos processos de inquirição, havendo igualmente lugar à aplicação de 

outras medidas de monitorização, como entrevistas supervisionadas, chamadas de 

verificação e validação das entrevistas ou revisão dos materiais e dados obtidos. A 

avaliação da performance e produtividade dos entrevistadores tem em conta fatores 

como a qualidade das entrevistas completadas, o número de entrevistas completadas, o 

tipo e momento das tentativas de contacto realizadas para agendamento e realização das 

entrevistas ou a duração média das entrevistas concretizadas. 

Os dados resultantes das entrevistas são transmitidos e centralizados diariamente, 

através do sistema informatizado de gestão de casos, de forma a garantir a 

disponibilização de informação permanente sobre o andamento dos processos de 

inquirição. Os relatórios automáticos extraíveis do sistema de gestão de casos são uma 

componente fundamental da monitorização e ajustamento do trabalho das 

entrevistadoras e da avaliação do ritmo e qualidade do processo de recolha de dados, 

sendo este supervisionado em permanência pelo consórcio internacional. 
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Nota conclusiva 

 

A disponibilização, a partir do final de 2023 e durante 2024, dos dados resultantes da 

realização do «Inquérito às Competências dos Adultos» do PIAAC fornecerá 

oportunidades investigativas de monta. Para os países que participaram no 1.º Ciclo do 

Programa, tais oportunidades surgirão reforçadas pela possibilidade de apreciação 

longitudinal das transformações operadas nos domínios explorados e testados pelo 

Inquérito; para países, como Portugal, que não possuam tal histórico, este é um 

condicionalismo relevante – que, todavia, não retira importância ao leque e diversidade de 

dados e, portanto, de linhas de investigação que, a partir de então, será possível explorar.  

Tomando em consideração o que vem acontecendo desde o arranque do PIAAC, em 

2007 – e, muito em especial, aquilo que é possível observar desde a conclusão da primeira 

ronda do 1.º Ciclo, em 2012 –, vale a pena mencionar o que tem sido o crescimento 

exponencial dos resultados da investigação desenvolvida com recurso aos dados 

produzidos no âmbito do Programa. De uma situação caracterizada pela identificação da 

existência, em termos cumulativos, de apenas uma base de dados e 33 publicações, no ano 

de 2013, passar-se-á a um panorama caracterizado pela existência de um total de 75 bases 

de dados, 14 documentos técnicos e perto de 793 publicações disponíveis, no ano de 2020iii. 

Estas publicações cobrem todo o tipo de formatos – artigos científicos, livros, capítulos 

de livros, relatórios técnicos, artigos de divulgação científica, textos de apresentação e 

descrição de recursos – e correspondem a quatro interesses fundamentais: são textos que 

identificam, apresentam e disponibilizam ficheiros de dados e outros recursos resultantes 

do «Inquérito às Competências dos Adultos»; são publicações que se referem ao quadro 

teórico-concetual subjacente à avaliação de competências promovida pelo PIAAC; são 

publicações sobre dimensões metodológicas e/ou técnicas do estudo, incluindo extensões 

da pesquisa ou investigações de follow-up realizadas em determinadas regiões, países ou 

conjuntos de países; são, por fim, publicações que procedem à apresentação, análise e 

discussão de resultados a partir da utilização dos dados do PIAAC. 

Sobre este último tipo de publicações, o que mais sobressai é a amplitude e diversidade 

dos tópicos de investigação tratados. Em diferentes contextos nacionais e a partir de 

diferentes referenciais disciplinares, teóricos, epistemológicos e metodológicos, tem sido 

possível abranger temáticas tão distintas como: determinantes do desenvolvimento de 

competências cognitivas; envelhecimento e efeitos de coorte no desenvolvimento e 



XI Congresso Português de Sociologia – Identidades ao rubro: diferenças, pertenças e populismos num 

mundo efervescente, Lisboa, 29 a 31 de março de 2022 

 

 

12 

 

retenção de competências; níveis e tipos de participação educativa e formativa; efeitos da 

participação em educação-formação, por tipo e modalidade de aprendizagem; eficácia e 

eficiência dos sistemas de educação-formação na promoção de competências; posse e uso 

de competências e condição de saúde; posse e uso de competências e participação social e 

cívica; relações entre competências, características sócio-emocionais e traços de 

personalidade; relações entre competências e resultados económicos; impactos da 

digitalização e da automação nos universos laborais e nas competências; desequilíbrios 

entre procura e oferta de qualificações e competências; posse e uso de competências digitais 

em diferentes contextos; diferenças na posse e uso de competências cognitivas entre grupos 

sociodemográficos; questões metodológicas e éticas associadas ao desenvolvimento de 

testes de avaliação de competências; entre muitas outras.  

São indicações deixadas pelo 1.º Ciclo do PIAAC que revelam quão promissores 

poderão ser os próximos anos no que respeita à investigação que nas ciências sociais 

e educacionais será possível realizar, em Portugal como nos demais países 

participantes, a propósito de matérias tão relevantes para o futuro comum como 

aquelas que este Programa trata. 

 

Notas 

 

O presente texto foi escrito de acordo com o novo acordo ortográfico. 

i Informações adicionais sobre o desenvolvimento do PIAAC em Portugal podem ser obtidas 

em https://anqep.gov.pt/piaac.  

ii Informações sobre o desenho do «Inquérito às Competências dos Adultos» e sobre os 

instrumentos utilizados no 1.º Ciclo do PIAAC podem ser consultadas em 

https://www.oecd.org/skills/piaac/piaacdesign/. 

iii As informações sinteticamente apresentadas neste e nos próximos parágrafos podem ser 

encontradas em Maehler, Jakowatz, & Konradt (2021). 
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