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1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

reforçando ainda a empregabilidade dos seus
destinatários.

O Programa Operacional Capital Humano (POCH),
aprovado pela Comissão Europeia a 12 de Dezembro
de 2014, constitui o principal instrumento de
financiamento do Portugal 2020 no âmbito do domínio
temático do capital humano, incidindo sobre as
regiões Norte, Centro e Alentejo.

O Eixo 2 do POCH é o segundo mais representativo
em termos financeiros (30%), estando focado no
aumento da população com o ensino superior,
através do financiamento de bolsas para estudantes
deste nível de qualificação, no apoio aos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), no
aprofundamento da formação avançada, financiando
Bolsas de Doutoramento e Pós-Doutoramento e
Programas doutorais.

Visa contribuir para um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo e para a coesão económica,
social e territorial do país, através do reforço das
qualificações das pessoas, em sintonia com as metas
da EUROPA 2020. Para o efeito o POCH tem os
seguintes cinco grandes objetivos:
i)

promover o sucesso educativo e a redução do
abandono escolar;

ii) melhorar a empregabilidade, através de um
maior ajustamento entre a oferta formativa e as
necessidades do mercado de trabalho;
iii) aumentar a atratividade e o número de
diplomados do ensino superior;
iv) melhorar as qualificações da população adulta;
v) promover a qualidade e inovação no sistema de
educação e formação.

O Eixo 3 representa 16% do total da dotação do PO
e responde à necessidade do reforço da qualificação
ao longo da vida, promovendo melhores condições de
empregabilidade. Apoia a realização de Cursos de
Aprendizagem Dual e de Cursos de Educação e
Formação de Adultos (EFA), para além de financiar a
rede de Centros para a Qualificação e o Ensino
Profissional (CQEP).
O Eixo 4, de promoção da qualidade e inovação no
sistema de educação e formação, representando
cerca de 5% da dotação total e assume uma particular
relevância estratégica, porque permite alavancar os
outros eixos, na perspetiva de se aprofundarem boas
práticas, explorarem novos métodos e processos,
permitindo atingir resultados mais robustos e
sustentáveis.

2. OS APOIOS
O POCH está organizado em cinco eixos prioritários,
tendo uma dotação global, até 2020, de cerca de 3,6
mil milhões de Euros, dos quais 85% financiados pelo
Fundo Social Europeu (cerca de 3,1 mil milhões de
Euros) e os restantes 15% constituem a contribuição
pública nacional.
Estes recursos estão concentrados com maior
incidência no Eixo 1 do POCH (47% do total), que
apoia a qualificação dos jovens, por via sobretudo dos
Cursos Profissionais do ensino secundário e de
ofertas alternativas do ensino básico, promovendo o
sucesso educativo e o combate ao abandono escolar,
* FSE + Financiamento público nacional
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3. O POCH EM NÚMEROS
Em 2015 o POCH já apresenta uma atividade
significativa, tendo-se dado prioridade às tipologias
de operações que requeriam continuidade do quadro
de programação anterior – Cursos Profissionais,
Cursos de Educação e Formação de jovens, Bolsas
do Ensino Superior, Formação Avançada, Cursos de
Aprendizagem e Cursos de Educação e Formação de
Adultos.
Até 31 dezembro de 2015, foram aprovadas 742
candidaturas que abrangeram, nas diferentes
tipologias, 158 455 participantes.
O financiamento total aprovado para essas
operações foi de 885 milhões de Euros,
representando o Fundo Social Europeu mais de 751
milhões de euros, o que à data representa o segundo
maior volume de fundos comunitários aprovados no
âmbito do Portugal 2020. Essa posição mantém-se
em relação ao valor executado (despesa validada),
bem como em relação ao volume de pagamentos a
beneficiários – cerca de 443 milhões de Euros.
Financiamento aprovado nas diferentes
tipologias de educação e formação
(FSE + Financiamento público nacional)

Este investimento concentra-se maioritariamente no
Eixo 1 - em particular nos cursos profissionais (53,9%
do total), destacando-se ainda o peso do Eixo 2,
nomeadamente os apoios a bolseiros do ensino
superior (22,15%).
O Eixo 3 representa já 12,7%, incluindo os cursos de
aprendizagem dual e os cursos EFA, o que está em
linha com o previsto na programação.
As restantes tipologias de intervenção apoiadas pelo
PO, sem considerar a assistência técnica,
representam 14,8% do financiamento.
O Eixo 4 ainda se encontra em fase de modelação
conceptual, atendendo ao caráter inovador das ações
visadas, prevendo-se que a apresentação de
candidaturas se inicie em 2016.

4. RESULTADOS ALCANÇADOS
Em linha com o volume financeiro aprovado, os
destinatários finais que participaram nas ações
apoiadas estão sobretudo concentrados no Eixo 1 em particular nos cursos profissionais (40,4% do
total).
Destaca-se ainda o peso dos participantes nos cursos
do Ensino Artístico Especializado (12%), seguindo-se
os abrangidos pelo Eixo 2, através essencialmente do
apoio às Bolsas do Ensino Superior (38,3% do total).
O Eixo 3 assumia, no final de 2015, um peso 6,4%, o
que corresponde a mais de dez mil jovens adultos e
adultos em ações de (re)qualificação.
O volume de pessoas abrangidas, neste período de
tempo, constitui já um sinal muito positivo face às
metas definidas para os Eixos 1 e 2 do PO. No Eixo 3
a expetativa é de aumento muito relevante do número
registado, atendendo ao previsto em sede de
aprovação de projetos.
Em relação ao Eixo 4, o ano de 2015 constitui um
período de aprofundamento e consolidação das
atividades visados, de forma a garantir uma maior
robustez e qualidade ao nível dos resultados a
alcançar.
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Pessoas abrangidas em ações financiadas
Total: 158 455 participantes

b) Constituição e funcionamento da Autoridade
de Gestão do PO
A entrada em pleno funcionamento da Autoridade de
Gestão do PO foi concretizada no final do primeiro
trimestre de 2015, embora com uma dotação de
recursos humanos inferior ao quadro aprovado de 70
elementos, tendo sido desencadeados os
procedimentos legalmente previstos para respetivo
recrutamento de acordo com as regras da
administração pública.
c) Processo de designação da Autoridade de
Gestão do PO CH

Os indicadores de resultado do POCH são
fundamentalmente de dois tipos: i) percentagem de
participantes que concluem com sucesso
(diplomados) e no tempo próprio as ações
financiadas; e ii) percentagem de participantes que
estão empregados ou prosseguem estudos nos seis
após a conclusão dessas ações, exigindo-se, neste
caso, um mínimo de 50%.
Atenta a natureza destes indicadores, e sem prejuízo
do contínuo acompanhamento e controlo técnico e
financeiro da atividade desenvolvida, a sua medição
e aferição vai ser efetuada, de forma rigorosa e no
tempo próprio, após a conclusão das ações apoiadas.

5. CONSTRANGIMENTOS E MEDIDAS
IMPLEMENTADAS

A fase de arranque da implementação do Programa
foi marcada pela necessidade de resposta aos
seguintes grandes desafios, para os quais foram
tomadas medidas em resposta aos mesmos:
a) Sistema de Informação (SI PT2020)
A implementação do SI PT2020, em estreita
articulação com a AD&C, enquanto organismo de
coordenação técnica dos FEEI, não está finalizada,
tendo-se recorrido ao SI QREN como solução de
contingência para permitir o arranque do POCH e o
apoio aos projetos prioritários.

A designação da AG, condição indispensável para o
reembolso de despesas pela Comissão Europeia, foi
um dos objetivos primordiais, concretizado com
sucesso em Outubro de 2015, sendo o POCH um dos
primeiros programas em Portugal e na União
Europeia a obter esse reconhecimento.
d) Articulação entre as AG, temática e regionais,
com intervenção no domínio do capital
humano
Havendo a necessidade de assegurar uma melhor
articulação entre as intervenções financiadas no
domínio do capital humano pelos diferentes PO, foi
criada a Rede para a Educação e Qualificação,
cabendo ao Presidente da Comissão Diretiva do
POCH a sua coordenação.
Para mais informação, nomeadamente para obtenção
do Relatório Anual de Execução do PO CH de 2015,
consulte o portal do Programa.
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