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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

Em cumprimento do estipulado no artigo 50.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro, a partir de 2016 e até 2023 inclusive, os Estados-Membros têm de apresentar à Comissão um relatório anual sobre 

a execução de cada Programa Operacional no exercício financeiro anterior. Assim, o presente relatório reflete o nível de 

implementação do Programa Operacional Capital Humano (PO CH) até 31 de dezembro de 20181, sem prejuízo de dar nota da 

evolução verificada até ao momento da conclusão do presente relatório, sempre que relevante. 

O relatório anual de execução de 2018 corresponde a um modelo cuja natureza é quantitativa e qualitativa, correspondendo ao 

reporte exigido nas partes A, B e C definidas no anexo V do Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/207 da Comissão, de 20 de 

janeiro,2 comportando por isso uma maior exigência quanto à informação a reportar, para além de se revestir de especial relevância 

na medida em que servirá de base à análise e afetação da reserva de desempenho do Programa Operacional.  

Assim, o presente relatório de execução 2018 informa sobre os principais aspetos da execução do POCH e suas prioridades, com 

base nos dados financeiros, indicadores comuns (estabelecidos no Anexo I do Regulamento n.º 1304/2013, de 17 de dezembro), 

indicadores específicos do Programa, metas quantificadas, e objetivos intermédios quantitativos definidos no quadro de 

desempenho.   

Inclui ainda uma síntese das conclusões das avaliações do Programa que ficaram disponíveis durante o ano a que se reporta o 

relatório e ponto da situação da implementação do seu Plano de Avaliação e do seguimento dado aos resultados das avaliações e 

outras situações que afetem o desempenho do PO, bem como as medidas adotadas em resposta a essas situações, visando 

maximizar os seus níveis de eficácia e eficiência, aos diversos níveis.  

Em matéria de reporte de Instrumentos Financeiros, em complemento à informação geral da execução do Programa, são 

apresentados elementos específicos sobre a sua implementação e execução.  

Além destes elementos, o relatório inclui uma avaliação sobre os progressos relativos ao cumprimento dos objetivos do programa, 

bem como ao seu contributo para a realização da Estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. 

Deve ainda informar sobre os resultados das medidas de informação e publicidade empreendidas no âmbito da estratégia de 

comunicação e sobre o envolvimento dos parceiros na execução, monitorização e avaliação do Programa.  

 O Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/207 da Comissão, de 20 de janeiro, define o modelo a adotar nos relatórios anuais de 

execução do objetivo Investimento no Crescimento e no Emprego, estabelecendo uma matriz comum para prestação de informação 

de modo a garantir a coerência e comparabilidade entre os diferentes Programas Operacionais. Atendendo aos requisitos de 

informação a apresentar no relatório anual de execução de cada ano, e conforme já referido, este modelo encontra-se vertido nesta 

proposta de relatório.  

Atendendo a que todo o intercâmbio de informação entre os Estados-Membros e a Comissão é feito por via eletrónica (SFC 2014), 

o referido Regulamento define igualmente as especificações técnicas a que os dados a comunicar devem obedecer, incluindo, em 

regra, a dimensão limite que os textos podem ter por cada capítulo e subcapítulo, não sendo possível inserir informação no sistema 

para além desse limite. De modo a cumprir desde já esse requisito na proposta de relatório, a dimensão limite para cada ponto 

descritivo mantém-se conforme as especificações técnicas aludidas.  

                                                           
1 A AG considerou reportar dados financeiros e físicos a 15 de abril de 2019 sobre operações aprovadas até 31 de dezembro de 2018. 
2 Alterado pelo Regulamento de Execução (UE) nº 2018/277 da Comissão, de 23 de fevereiro.  



 
 
 
 
 
 

 

POCH - Relatório de execução anual 2018 |  4 

Informa-se ainda que este relatório, bem como o seu resumo dirigido aos cidadãos, serão objeto de publicitação (artigo 50.º, n.º 9, 

do Regulamento (UE) n.º 1303/2013), nomeadamente através da sua divulgação nos websites do Programa Operacional e do 

Portugal 2020, após a sua aprovação pelo Comité de Acompanhamento e pelos serviços da Comissão Europeia. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DE 2018 

CCI 2014PT05SFOP001 

Título Programa Operacional Capital Humano (PO CH) 

Versão 2018.01 

Ano do relatório 2018 

Data de aprovação do relatório pelo Comité 
de Acompanhamento 

11 junho 2019 

2. APRESENTAÇÃO GERAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL 

(Artigos 50.º, n.º 2, e 111.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

 

O POCH mobiliza uma despesa pública total (DPT) de 3 642 milhões de euros (M€), correspondendo a 3.096 M€ de FSE.  

Até 31 de Dezembro de 2018 o PO abriu 43 concursos para apresentação de candidaturas, sendo que apenas 1 se encontrava 

aberta nessa data (concurso Assistência Técnica). Os concursos lançados envolveram uma dotação indicativa de 3 053 M€ (FSE), 

a qual representa 99% da dotação do POCH (FSE).  

Neste âmbito foram submetidas 5 013 candidaturas que se traduziram num pedido de apoio público de 3 985 M€ (DPT) que se 

traduziu em 3 224 candidaturas aprovadas, que representam 3 192 M€ de investimento total aprovado (2 706 M€ FSE), tendo 

sido validado um montante de despesa de 1 942 M€/DPT, correspondendo a 1 650 M€ de FSE.  

Em termos globais, o PO regista uma taxa de compromisso de 87%, uma taxa de execução de 53%, uma taxa de realização de 

61% e uma taxa de pagamento de 65%, tendo sido pago a beneficiários o montante de 1 757 M€/FSE. Para este relatório 

considera-se a despesa realizada até 31 de dezembro de 2018, sendo que a validação dessa despesa pela AG decorreu até 15 

de abril de 2019, o que justifica as diferenças que se podem registar nos indicadores financeiros face aos últimos boletins 

trimestrais do Portugal 2020 e do POCH, reportados face à situação no último trimestre de 2018 e no 1º trimestre de 2019.  

Este nível de implementação do PO está concentrado maioritariamente no eixo 1, em particular na prioridade de investimento 

10.iv, fruto da aposta central, e reforçada com o processo de reprogramação do Programa, nos Cursos Profissionais como via 

principal do ensino secundário de certificação escolar e profissional para jovens. O investimento no eixo 1 ascende a cerca de 2 

008 M€ (DPT) nas 2 457 operações aprovadas, correspondendo a uma taxa de compromisso de 100%.  

No eixo 2, o investimento aprovado ascende a 671 M€ (DPT), correspondendo a 109% da dotação prevista (fruto da 

reprogramação), apoiando Bolsas no Ensino Superior a alunos carenciados, Formação Avançada (Bolsas de Doutoramento e 

Pós doutoramento), Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) e o Instrumento Financeiro do Ensino Superior.  

No eixo 3, que apoia a aprendizagem ao longo da vida, através dos Cursos de Educação e Formação de Adultos, Cursos de 

Aprendizagem e Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional/Centros Qualifica, as 570 operações em execução implicam 

uma DPT aprovada de 412 M€, implicando uma taxa de compromisso de 49%, devendo contudo ter-se em consideração que este 

eixo foi reforçado no processo de reprogramação do Programa em mais de 216 M€ FSE. 

O investimento no eixo 4, orientado para elevar a qualidade do Sistema de Educação e Formação Profissional, regista, até ao 

momento, 61 M€ (DPT) nas 107 operações aprovadas, correspondendo a 50% da dotação prevista, distribuídas por ações 
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diversas, com destaque para apoio à implementação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), reforço 

da rede de psicólogos ao serviço dos Serviços de Psicologias e Orientação (SPO); Formação de Docentes e outros agentes de 

educação; Inovação Social.  

O Eixo 5, com uma dotação total de 59 802 M€ (50 832 M€ FSE), após reprogramação, teve, até ao final de 2018, 4 operações 

aprovadas. Essas operações representam um total de 39 M€ (32 M€ FSE), o que corresponde a uma taxa de compromisso de 

65%. A taxa de execução do Eixo situou-se nos 23%.  

No que concerne à evolução dos indicadores específicos do PO, a AG reporta-os em função das operações ainda em execução 

e encerradas. Registam-se, até 31 de dezembro de 2018, 473 445 participantes apoiados, assumindo um peso superior dos 

participantes do género feminino com 255 906 mulheres (54%) face a 217 539 homens (46%). 

Existem duas tipologias que contribuem significativamente para este número total de participantes: os cursos profissionais, com 

170 103 participantes e as bolsas de ensino superior a alunos carenciados, com 116 526 bolseiros apoiados. De sublinhar a 

relevância que o apoio a estas duas tipologias assumem para, no primeiro caso, a prossecução da trajetória de redução do 

abandono escolar precoce e, no segundo caso, para o aumento da proporção da população entre os 30-34 anos com o ensino 

superior.  

Regista-se uma performance positiva face aos objetivos intermédios para 2018 definidos no quadro de performance do Programa 

ao concluir-se o cumprimento do mesmo em todos os eixos do programa em que esse quadro de performance se aplica.   

Quanto aos indicadores específicos de resultado, estes referem-se fundamentalmente à verificação das conclusões com sucesso 

(diplomados/certificados), no tempo próprio, das ações de formação apoiadas. Considerando que o método de cálculo desses 

indicadores implica que os participantes tenham iniciado o ciclo formativo já no contexto do PT2020 (ou seja, a partir de 2014) e 

que as principais modalidades formativas apoiadas pelo POCH abrangem 3 anos ou mais – caso dos cursos profissionais (eixo 

1), dos bolseiros do ensino superior (eixo 2) e dos cursos de aprendizagem, (eixo 3) este constitui o primeiro relatório que tal 

apuramento pode ocorrer para a generalidade desses indicadores. 

Na sequência das conclusões do exercício de avaliação ex-ante dos instrumentos financeiros (IF) para empréstimos a estudantes 

do ensino superior, o POCH procedeu à elaboração da estratégia para aplicação desse instrumento. A estratégia foi aprovada, o 

aviso/convite foi lançado em 2018 e a candidatura já se encontra em execução.  

A aplicação dos princípios horizontais está presente nos critérios de seleção das candidaturas. No âmbito da monitorização são 

recolhidos os indicadores referentes ao género dos participantes e no CA do PO CH está representada a Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género (CIG) bem como a Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes (CNOD).  

Quanto ao papel dos parceiros, a AG tem promovido uma articulação sistemática com os mesmos nos trabalhos prévios ao 

lançamento dos concursos, para alinhamento das estratégias e regras a implementar em cada aviso lançado. Também em sede 

do CA, no qual têm assento a generalidade desses parceiros, num total de 48 entidades e na qual se aprovam matérias 

determinantes para a operacionalização do PO (e.g. critérios de seleção das operações; acompanhamento dos resultados da sua 

execução; aprovação e acompanhamento do Plano de Avaliação e da Estratégia de Comunicação) tem-se vindo a procurar 

assegurar o seu ativo envolvimento.  



 
 
 
 
 
 

 

POCH - Relatório de execução anual 2018 |  7 

Em matéria de implementação do Plano de Avaliação, importa salientar a conclusão no final do ano de 2018 da avaliação de 

impacto sobre a formação avançada (bolsas de doutoramento e pós-doutoramento), e a recente adjudicação do próximo exercício 

avaliativo - Contributo do PT2020 para a promoção do sucesso educativo, a redução do abandono escolar precoce e a 

empregabilidade dos jovens, prevista desenvolver-se em 12 meses. 

(Limite de carateres: 7000) 
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3. EXECUÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 

(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

3.1. Apresentação geral da execução 

ID do Eixo Prioritário 1 

Eixo Prioritário Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar 

e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade 

O eixo 1, que apoia atualmente os Cursos Profissionais e os CEF, foi objeto de reprogramação e a sua dotação 

total foi reforçada para 2 005 M€ (1 704 M€ FSE) ou seja mais 259 M€ /FSE. Neste eixo foram igualmente apoiados 

o Ensino Artístico Especializado e os Cursos Vocacionais na PI 10.I, numa primeira fase de implementação do PO. 

Foram abertos 16 concursos que resultaram em 2 457 candidaturas aprovadas com uma taxa de execução de 

60%.  

Foram apoiados 207 205 participantes (87 815 mulheres e 119 390 homens) dos quais 170 103 nos Cursos 

Profissionais. Os Indicadores específicos com metas intermédias para 2018 no âmbito do Quadro de Desempenho 

do PO situam-se nos 106% para o indicador Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação ISCED 3 e 125 % 

para o indicador Despesa Certificada no eixo 1.  

Quanto aos indicadores específicos de resultado: o programa regista uma taxa de diplomados nas ofertas 

formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo de nível ISCED 2 de 83% e de 85% de taxa global para 

alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos de nível ISCED 2. Quanto ao indicador - 

diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3, registou-se uma taxa de conclusão com sucesso 

de 64%. A fonte oficial destes dados é a DGEEC e os últimos dados consolidados para fins estatísticos reportam-

se a 2017. 

Relativamente aos indicadores comuns de resultado de longo prazo, e conforme reporte obrigatório no relatório de 

2018, registam-se 14 577 participantes na PI 10.4 apoiados com emprego, incluindo uma atividade por conta 

própria, seis meses após a conclusão da sua participação na operação e 787 nessas mesmas condições no âmbito 

da PI 10.1.  

Limite de carateres: 1.750  

  



 
 
 
 
 
 

 

POCH - Relatório de execução anual 2018 |  9 

ID do Eixo Prioritário 2 

Eixo Prioritário Reforço do ensino superior e da formação avançada 

Com a reprogramação de 2018 a generalidade das tipologias elegíveis neste eixo transitaram para outros Programas 

do PT 2020. Por conseguinte, a sua dotação passou de 1 096 M€ (932 M€ FSE) para 614 M€ (522 M€ FSE).  

Até ao final de 2018 foi aprovado um montante total de 671 M€ (668 M€ FSE), decorrente da aprovação de 86 

candidaturas. 

A taxa de execução situou-se nos 83% e a execução física regista 124 397 participantes (46 362 homens e 78 035 

mulheres). 

O indicador de realização “Estudantes apoiados pela ação social no ensino superior” apresenta uma execução de 

117%, face à meta de 100 000 participantes em 2018/2023 tendo-se apoiado 116 526 participantes (73 909 mulheres 

e 42 617 homens).  

O indicador de realização “Bolseiros de doutoramento” apoiados apresenta uma execução de 105%, com 3 680 

bolseiros (2 189 mulheres e 1 491 homens) tendo em conta a meta de 3 500 bolseiros para 2018/2023.  

O indicador de realização “Estudantes apoiados nos Cursos TeSP apresenta uma execução de 46% face à meta de 

apoio a 6 500 estudantes até 2023 (2 990 participantes dos quais 194 mulheres e 1 796 homens).  

No que respeita aos indicadores específicos de resultado “Estudantes apoiados pela ação social no ensino superior 

que concluíram o grau de ensino” e “Estudantes Certificados nos Cursos TeSP ou que prosseguiram estudos” - 

verifica-se, respetivamente, uma taxa de 50% (47% homens e 51 % mulheres) e de 82% (81% homens e 83% 

mulheres), quando a meta de ambos os indicadores para 2023 é de 65%.  

Relativamente aos ICC de longo prazo, registam-se, seis meses após a participação, 11 532 participantes com 

emprego (4 090 homens e 7 442 mulheres) e um índice de pessoas com uma melhor situação laboral após 6 meses 

ter terminado a sua participação de 57%.  

Limite de carateres: 1.750  

  

  

ID do Eixo Prioritário 3 

Eixo Prioritário Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço da 
empregabilidade 

Com a reprogramação de 2018 a dotação inicial foi aumentada em 216 M€ FSE, sendo atualmente de 719 M€ FSE 

reforçando assim a prioridade à qualificação de adultos. Neste eixo financiam-se os Centros para a Qualificação e 

Ensino Profissional (CQEP) /Centros Qualifica (CQ); Cursos de Aprendizagem e Cursos de Educação e Formação 

de Adultos (EFA) registando-se 570 candidaturas aprovadas. Destacam-se os EFA e os Cursos de Aprendizagem 
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que mobilizam cerca de 353 M€ (300 M€ FSE) do investimento total aprovado no eixo, enquanto os CQEP/CQ 

mobilizam cerca de 59 M€ (50 M€ FSE).  

A taxa de execução situou-se nos 20% e a execução física revela que foram apoiadas 86 572 participações (42 287 

homens e 44 285 mulheres) distribuídas por 27 343 participantes nos Cursos de Aprendizagem, (17 382 homens e 

9 961 mulheres), 19 981 nos EFA (8 241 homens e 11 740 mulheres) e os restantes nos CQEP/CQ (podendo este 

número admitir mais do que 1 participação por pessoa).  

Os Indicadores específicos de realização apresentam uma execução no quadro de performance de 80% no Indicador 

adultos apoiados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional e de 109% no Indicador pessoas 

apoiadas nos cursos de aprendizagem de nível ISCED 3. Quanto ao indicador específico de resultado Adultos 

certificados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional apurou-se uma taxa de 61% (64 % 

mulheres e 57% homens) para uma meta de 60% em 2023. Relativamente aos ICC de longo prazo, registam-se 9 

428 participantes apoiados, com emprego nos seis meses depois de terminada a participação na operação (4 636 

homens e 4 792 mulheres) e um índice de pessoas com uma melhor situação laboral após 6 meses ter terminado a 

sua participação de 33%.  

 Limite de carateres: 1.750  

 

ID do Eixo Prioritário 4 

Eixo Prioritário Qualidade e inovação do sistema de educação e formação 

Com a reprogramação em 2018 houve lugar a revisão em baixa da dotação do Eixo 4, que passou de 176 M€ (150 

M€ FSE) para 118 M€ (100 M€ FSE). Este eixo financia ações diversificadas para a promoção da qualidade e da 

inovação do sistema de educação e formação.  

Até final de 2018 foi aprovado um montante total de 61 M€ (50 M€ FSE), que originou um total de 107 operações 

aprovadas, das quais: 6 no âmbito da tipologia Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação, 73 para 

a formação contínua de docentes e outros agentes de educação e formação, 3 para o reforço dos SPO nas escolas 

e 25 para ações de inovação social. 

A taxa de execução financeira do eixo situou-se nos 32%, tendo sido apoiados até esta data 55 072 participações 

por parte de docentes e outros agentes de educação e formação em ações de formação contínua (45 671 mulheres 

e 9 401 homens -, quando a meta para 2018 é de 60 000 participantes, registando assim uma execução de 92% - e 

mais 204 psicólogos a tempo integral passaram a estar ao serviço das escolas das regiões Norte, Centro e Alentejo, 

para uma meta de + 200 psicólogos, superando assim ligeiramente essa meta. 

O nível de alcance do indicador específico de resultado “Participantes que concluíram ações de formação contínua 

dirigidas a docentes e outros agentes de educação e formação” foi de 98%% para uma meta 2023 de 95%, não 
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havendo diferenças a registar quanto ao género. Quanto ao ICC de longo prazo o índice de pessoas com uma melhor 

situação laboral após 6 meses ter terminado a sua participação é de 17%.  

Limite de carateres: 1.750  

 

ID do Eixo Prioritário 5 

Eixo Prioritário Assistência Técnica 

O eixo 5, com uma dotação total de 60 M€ (51 M€ FSE), contou até ao momento com 2 concursos para financiar as 

despesas inerentes ao apoio logístico e administrativo assegurado pela Secretaria Geral da Educação e da Ciência 

à AG d, bem como as despesas dos OI do POCH decorrentes do exercício das competências de gestão delegadas 

nos mesmos.  

As 4 candidaturas aprovadas até à data totalizam 39 M€ (33 M€ FSE). A despesa validada totaliza 14 M€ (12 M€ 

FSE) e o valor pago 13 M€ FSE, correspondendo a uma taxa de execução de 23% e de pagamento de 25%.   

Quanto ao indicador específico de resultado relativo à despesa coberta pelas 39 ações de acompanhamento no local 

concluídas – ou seja, com os respetivos relatórios tratados no SI - até 31.12.2018 (para uma meta de 280 até 2023), 

estas representam 3% dessa despesa, para uma meta de 6% para 2023, Refira-se, porém, que se encontram em 

conclusão mais 52 VL (num total de 91 realizadas até esta data), cujos relatórios se encontram em fase de tratamento 

no SI (14 aliás já tratadas nesta data), com despesa controlada amostrada de 32,7 M€, ascendendo assim a taxa de 

cobertura a 5%. 

De referir ainda que foi objeto de adjudicação o contrato que irá assegurar, para os próximos três anos, a realização 

pela AG de 160 verificações no local para o cumprimento do indicador de realização, como base para o cumprimento 

do indicador de resultado referido.  

Em relação ao indicador de realização também deste eixo e que se prende com o n.º de avaliações produzidas, até 

esta data foi concluída uma, tendo como meta a realização de mais 3 até 2023, em conformidade com o previsto no 

Plano de Avaliação do PO CH. Note-se ainda que está nesta data em fase final de adjudicação mais uma avaliação 

e outra em curso. 

Limite de carateres: 1.750 
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3.2. Indicadores comuns e indicadores específicos do Programa 

 
 Quadro 2A – Indicadores comuns de resultado para o FSE 

(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região); 

 Quadro 2C – Indicadores de resultado específicos do programa 

(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região, se aplicável); 

 Quadro 4A – Indicadores comuns de realização para o FSE  

(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região); 

 Quadro 4B – Indicadores de realização específicos do programa 

(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região). 

 

 

3.3. Objetivos intermédios e metas definidos no quadro de desempenho  

(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) — a apresentar nos relatórios anuais de execução a partir de 2017 

 

 Quadro 5 – Objetivos intermédios e metas fixados no quadro de desempenho. 

 

3.4. Dados financeiros 

(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

  

 Quadro 6 – Informações financeiras a nível do programa e do eixo prioritário; 

 Quadro 7 – Repartição dos dados financeiros cumulativos, por combinação da categoria de intervenção para o 

FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão; 

 Quadro 10 – Despesa incorrida fora da União (FSE). 
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4. SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES 

(Artigo 50.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

Para as avaliações disponibilizadas até final de 2018, regista-se que foi apresentado o relatório final da “Avaliação 

do Contributo do Portugal 2020 para a Formação Avançada” a 6 de dezembro de 2018, avaliação coordenada pelo 

POCH, a primeira, integrada no Plano de Avaliação do POCH a ser concluída. Abrangeu o período de vigência do 

QREN (2007-2013) e parte do período de vigência do PT2020 (até junho de 2018).  

Conclui que existe um desempenho positivo nos planos da relevância, da eficácia, da eficiência, dos impactos e do 

VAE. Sem prejuízo disso, a avaliação permite confirmar a persistência de dificuldades de transição entre o ciclo 

longo que caracterizou a implementação deste tipo de apoios ao longo das últimas décadas e a incorporação das 

novas prioridades introduzidas pela programação do PT2020, designadamente no que respeita às apostas de 

aumento do potencial de valorização económica e social do conhecimento produzido (i.e. fomento de uma 

orientação market-driven para estes processos) e de promoção de um maior ajustamento do perfil profissional dos 

recursos humanos beneficiários dos apoios concedidos às necessidades de mercados de trabalho que se 

pretendem cada vez mais amplos e diversificados (com claro destaque para os designados mercados de trabalho 

não académicos). Na perspetiva dos avaliadores, são essas prioridades que deverão merecer especial centralidade 

nas decisões de afetação futura dos FEEI, tanto no atual período de programação como entre 2021 e 2027. Por seu 

turno, a nível da política pública mais global, considera-se pertinente assegurar que as mesmas não invalidam a 

prossecução de outras orientações para o desenvolvimento científico e tecnológico do país e que, tendencialmente, 

deverão ter noutros meios, que não os FEEI, a sua fonte de financiamento. Destacam-se as seguintes conclusões: 

i) A canalização de recursos públicos para fomentar a procura de Formação Avançada (FA) em Portugal está 

inserida numa estratégia nacional de recuperação do atraso científico e tecnológico de Portugal no contexto 

europeu. A concretização desta Política foi tributária da mobilização de Fundos Comunitários ao longo de sucessivos 

períodos de programação, contribuindo para o catching up; 

ii) O QREN foi eficaz e eficiente no cumprimento dos objetivos específicos, atingindo o resultado mais imediato de 

expansão da pool de ativos altamente qualificados. No quadro do PT2020, os níveis de execução financeiro e físico 

apresentam-se elevados; 

iii) Dificuldades da incorporação das prioridades da FA introduzidas pelo PT2020, designadamente no aumento do 

potencial de valorização económica e social do conhecimento produzido e promoção de um maior ajustamento do 

perfil profissional dos bolseiros com as necessidades do mercado de trabalho, sobretudo não académico, devendo 

ser esse o foco do atual período de programação e próximo período de programação (2021-2027).  

iv) Necessidade de maior focalização dos apoios à FA em áreas chave de relevância económica e social, sendo a 

estratégia RIS3 um referencial rápido para o  concretizar. Não deve constituir critério único para a atribuição de 

apoios à FA, salvaguardando-se o papel que outros recursos de financiamento que não os FEEI, desempenharão 

no desenvolvimento científico equilibrado; 
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v) Os “Programas de Doutoramento FCT” são um modelo mais adequado (face à atribuição do modelo “Bolsas 

individuais”) para o reforço da cooperação entre Instituições do Ensino Superior, instituições de I&D e empresas, e 

a excelência científica, podendo ser um complemento ao financiamento a Doutoramentos em Programas Doutorais 

associados a Unidades de I&D, anunciados na reprogramação; 

vi) A materialização dos apoios traduziu-se maioritariamente em bolsas individuais atribuídas a doutorandos cuja 

principal motivação para a frequência da FA é a perspetiva de uma carreira de investigação. O desafio da 

diversificação do padrão de empregabilidade dos doutorados está dependente da capacidade de gerar uma maior 

interação entre as entidades do SCTN e outras entidades, do desenvolvimento de atividades de investigação e 

tecnologia, bem como da capacidade de contornar condicionantes que o processo de recrutamento de 

doutorados/pós-doutorados no mercado não académico. 

vii) O alargamento do financiamento europeu aos PO Regionais, está vinculado à aplicação do princípio de 

subsidiariedade e ao alinhamento territorial dos instrumentos face às necessidades específicas de cada região. 

Contudo, levantam-se dúvidas face a condicionalismos de elegibilidade, perante a necessidade reconhecida de 

fomento das dinâmicas de cooperação entre instituições de ensino e investigação nacionais e internacionais para 

fortalecer a capacidade no SCTN face às dinâmicas globais internacionais que marcam o desenvolvimento das 

atividades de investigação e inovação. 

viii) A concentração dos apoios à FA exclusivamente nos POR, a partir do reprogramação do PT2020 em 2018, 

pode acentuar constrangimentos associados à dispersão dos apoios, nomeadamente o risco de se vir a limitar a 

cooperação com Instituições localizadas fora das regiões de convergência, bem como induzir constrangimentos 

financeiros e operacionais sobre ofertas doutorais dinamizadas por instituições pertencentes a mais do que uma 

região. 

ix) Entre 2008-2016, os Fundos Comunitários representaram cerca de 1/3 do investimento público total destinado a 

apoiar processos de FA em Portugal (2€ de investimento público nacional por cada 1€ de financiamento 

comunitário); 

x) Verifica-se um contributo particular dos FEEI nas regiões de convergência, visto que 7 em cada 10 

doutorados/pós-doutorados é residente nesses territórios; 

xii) A taxa de conclusão dos doutoramentos de bolseiros apoiados pelo FSE (72,5%) é superior à registada para a 

generalidade dos doutoramentos (58,3%) (dados dos últimos 7 anos). No entanto, não há evidências que os apoios 

influenciem os tempos médios de conclusão: entre bolseiros e não bolseiros o tempo médio é sempre inferior a 5 

anos (4,8 anos e 4,9 anos respetivamente); 

xiii) Existe um contributo evidente entre a frequência e conclusão de FA e a melhoria da empregabilidade dos 

bolseiros: a absorção pelo mercado de trabalho é elevada (91% de doutorados/pós-doutorados está a trabalhar ou 

em pós-doutoramento; 90% no caso dos bolseiros FEEI). Existe forte relação entre competências adquiridas e 

atividade desempenhada (muitos exercem atividades de docência e/ou investigação). 
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xiv) A proporção de doutorados/pós-doutorados desempregados (bolseiros FEEI) é mais elevada entre os 

diplomados mais recentes (últimos 5 anos) e as condições de inserção profissional das mulheres são mais precárias 

(maior prevalência de desemprego ou contratos de trabalho a termo). O desemprego varia em função da área 

científica, sendo maior na área das Ciências Naturais, Ciências Sociais e Humanidades. Os doutorados das Ciências 

Sociais e Humanidades representam 75% do total de doutorados que são trabalhadores independentes 

xv) As bolsas são determinantes para viabilizar o acesso, frequência e conclusão da formação (para 83% dos 

bolseiros)  

xvi) A FA permitiu melhorar as condições de empregabilidade e inserção profissional (90% estão empregados ou a 

fazer pós-doutoramento), embora com níveis elevados de precaridade, designadamente pelo recurso a Bolsas de 

Pós-Doutoramento em substituição de contratos de trabalho; 

xvii) As Bolsas de Doutoramento empresarial (BDE) e em Ambiente Empresarial (BDAE) são instrumentos capazes 

de fomentar a inserção profissional de doutorados em empresas e potenciar a valorização económica do 

conhecimento, mas o seu peso é residual no conjunto de bolsas apoiadas (<2% do total). A absorção de doutorados 

pelas empresas está condicionada pela sua reduzida capacidade para tirar partido da investigação enquanto fator 

de produtividade, pela falta de reconhecimento da sua mais-valia e pelo défice de interações entre o SCTN e a 

envolvente externa; 

xviii) 77% das BDE atribuídas no QREN concentraram-se na área das ciências da engenharia e tecnologia; 84% 

dos doutorados desta área, a trabalhar em empresas, são ex-bolseiros. Processos específicos de atribuição deste 

tipo de bolsas, com critérios de seleção mais ajustados às particularidades da oferta e da procura, são considerados 

determinantes para aumentar a captação de doutorados nestas áreas. 

xix) 73% dos bolseiros tem atividade em entidades do sistema científico e tecnológico e apenas 15% no setor 

empresarial; para ambos os contextos existe um contributo positivo da integração profissional de (pós) doutorados 

nas organizações de acolhimento 

xx) Verificou-se uma relação de contributo da FA para aumentar a participação de doutorados no mercado de 

trabalho e aumentar a produção científica reconhecida internacionalmente. Em oposição, não há elementos 

suficientes para estabelecer uma relação contributiva da FA para o aumento do recurso à propriedade 

intelectual/industrial, nem para o aumento da capacidade de inovação do tecido empresarial.  

xxi) As intervenções apoiadas pelos FEEI no âmbito da política nacional de FA evidenciam valor acrescentado 

europeu (VAE) tanto ao nível do aumento da participação no mercado de trabalho dos recursos humanos detentores 

de FA (a política comunitária abrangeu 21,3% do acréscimo do novo emprego destes ativos registado entre 2006 e 

2015), como para geração de valor acrescentado pela economia portuguesa (os FEEI representaram 0,1% do valor 

acrescentado apresentado pela economia portuguesa no ano de 2015). 

Atendendo à participação do POCH no Grupo de Acompanhamento do estudo da Avaliação da Transferência e 

Valorização do Conhecimento, coordenado pela AD&C, apresenta-se a principal conclusão e na área de atuação 

do POCH no que respeita às bolsas em ambiente empresarial (BDE). A avaliação conclui que a procura das BDE 
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revelou-se baixa ao longo do período do QREN e não encontrou eco de melhoria no PT 2020. Recomenda 

redesenhar o instrumento com critérios de mérito que discriminem positivamente as especificidades desta tipologia 

no concurso geral de bolsas de doutoramento, valorizando os programas de trabalho nos quais esteja evidenciada 

a articulação com potenciais beneficiários do conhecimento produzido (empresas ou outros). Pondera a abertura de 

concursos específicos para a atribuição de BDE e refere que as mesmas poderão ter alguma medida associada à 

contratação, com os dois primeiros anos a beneficiarem de bolsa de investigação e os últimos estarem associados 

a um contrato de trabalho na empresa.  

Limite de carateres: 10500 

 
Designação da avaliação: 
 
AVALIAÇÃO DO CONTRIBUTO DO PORTUGAL 2020 PARA A FORMAÇÃO AVANÇADA - Avaliação Baseada 
na Teoria 
Entidade responsável: POCH 
PO envolvidos: PO CH, POISE, PO Norte, PO Centro e PO Alentejo (PT2020) 
Período de abrangência: QREN e PT2020 
 

Limite de caracteres: 500 
 

 
 

 
Fundo(s): 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 
Selecionar uma ou ambas as opções consoante a abrangência da avaliação 
 
 
 

 
Mês/ano de início (De 2014 a 2023): 
 
Mês/ano de conclusão (De 2014 a 2023): 
 

 

 
Tipo da avaliação: 

 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 

 
 

Objetivo(s) temático(s): 
 

 

09/2017 

12/2018 

x 

 

 

 

x 
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01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 

02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 

 
03. Reforçar a competitividade das PME 

 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 

 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 

 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 

 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 

infraestruturas de rede 
 

08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 

09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 

10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 

 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 

administração pública 
 

Selecionar um ou vários objetivos temáticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangência 
da avaliação 

 
 

 
Objetivos/abrangência 
 

Ver informação detalhada na ficha do ponto 12.1 

 

 
 

 
Conclusões  
 

Ver informação detalhada nas fichas do ponto 12.1  

 
 

 
 

 
Designação da avaliação: Avaliação do contributo dos FEEI para as dinâmicas de transferência e valorização do 
conhecimento - Avaliação Baseada na Teoria 
Entidade responsável: AD&C 
PO envolvidos: PO CI, PO CH, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa, PO Algarve, PDR Continente 
Período de abrangência: QREN projetando-se ainda sobre os aspetos da programação do Portugal 2020 
 

Limite de caracteres: 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Fundo(s): 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 
Selecionar uma ou ambas as opções consoante a abrangência da avaliação 
 

 
 

 
Mês/ano de início (De 2014 a 2023):  
 
Mês/ano de conclusão (De 2014 a 2023): 
 

 

 
Tipo da avaliação: 

 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 

 
 

Objetivo(s) temático(s): 
 

 
01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 

 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 

qualidade 
 

03. Reforçar a competitividade das PME 
 

04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 

05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 

06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 

07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 

 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 

 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 

 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 

aprendizagem ao longo da vida 
 

11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública 

03/2017 

12/2018 

x 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 
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Selecionar um ou vários objetivos temáticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangência 
da avaliação 

 
 

 
Objetivos/abrangência: 

Ver informação detalhada nas fichas do ponto 12.1  

 
Limite de caracteres: 500 

 

 

 
Conclusões 

Ver informação detalhada nas fichas do ponto 12.1  

 
Limite de caracteres: 1500 

 

 

 

5. INFORMAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DA INICIATIVA EMPREGO JOVEM (IEJ)  

(Artigo 19.º, n.ºs 2 e 4 do Regulamento (UE) n.º 1304/2013) – não aplicável ao Programa.  

Não aplicável ao Programa. 

6. QUESTÕES QUE AFETAM O DESEMPENHO DO PROGRAMA E MEDIDAS ADOTADAS 

(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)3 

6.1. Questões que afetam o desempenho do programa e medidas adotadas 

A) Sistema de informação (SI PT2020)  

O desenvolvimento do SI PT2020, da responsabilidade da AD&C em articulação estreita com as Autoridades de 

Gestão foi consolidado durante o ano de 2018, embora mantendo-se importantes necessidades de manutenção 

evolutiva, o que justificou a tomada de medidas pelo POCH, em articulação com a AD&C, com a contratação de 

serviços especializados para esse efeito, para reforço da capacidade de resposta a essas necessidades. Durante 

2017 e 2018 foi desenvolvido também em conjunto com as AG os requisitos técnicos dos indicadores de programa 

e de contratualização para serem implementados no BIFSE que entrou em funcionamento em abril de 2018. Esta 

ferramenta não foi capitalizada inteiramente pelo POCH na medida em que uma parte substantiva da execução 

física dos participantes apoiados ficou residente no SIFSE/QREN – OI Virtual, uma vez que a estrutura de dados 

exigidos neste SI não era compatível com uma migração dos mesmos para o SIFSE/PT2020 e, por isso, a leitura 

do BIFSE e a exploração dos dados para efeitos de reporte é apenas parcial face ao universo dos participantes 
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apoiados pelo PO. Contudo a AG assegura a um sistema de apuramento da execução física que compila as duas 

fontes de informação de modo a suportar as obrigações em matéria de reporte, garantindo o regular sistema de 

monitorização dos indicadores de PO disponibilizado com informação agregada através dos boletins informativos 

PT2020 e POCH.  

B) SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLO 

A implementação do PO implica o cumprimento de procedimentos muito exigentes de gestão, controlo, 

monitorização por parte de todos os atores - AG, beneficiários e Organismos Intermédios, - conforme consta na 

Descrição do Sistema de Gestão e Controlo, aprovada pelos organismos competentes. Contudo, impõem uma 

elevada carga administrativo-burocrática, o que se reflete nos tempos de preparação e análise de candidaturas e 

dos pedidos de pagamento, devido, desde logo, às obrigações mínimas em matéria de verificação administrativa 

(amostra aleatória mínima de 30 documentos, nas operações em custos reais, mas que podem ser insuficientes 

para uma adequada cobertura da despesa, mais a verificação da contratação pública, que abrange a generalidade 

dos nossos beneficiários – mínimo 30 contratos por operação). Atendendo a estas exigências, a AG tem procurado 

desenvolver regimes mais simplificados de financiamento, no quadro das modalidades previstas na regulamentação 

em vigor, tendo constituído em 2017 um grupo de trabalho interno para a apresentação de propostas para o 

desenvolvimento de metodologias em custos simplificados. Nesse âmbito foi possível aprovar a revisão do regime 

misto - custos reais e custos unitários – a partir de tabelas normalizadas em custos unitários para as tipologias 

cursos profissionais e CEF, implementados por entidades privadas e Turismo de Portugal. Para além destas duas 

tipologias, outras duas são financiadas ao abrigo de OCS: Cursos de Aprendizagem – regime misto custos reais e 

custos unitários e os CQEP/Centros Qualifica, ao abrigo de uma taxa fixa de 15%. O impacto da adoção destes 

regimes em OCS no total das operações aprovadas é significativo, tendo em conta que representam 43% do total 

de projetos aprovados. Encontra-se também em preparação duas novas metodologias de OCS – Taxa fixa de 15% 

para a tipologia Formação de Docentes e outros agentes educativos (em fase de apreciação pela CIC Portugal 

2020) e Taxa fixa de 40% para os Cursos EFA.  

Ressalva-se que os processos de preparação e aprovação destas metodologias são morosos e complexos, na 

medida em que existem nalguns domínios de desenho e justificação das mesmas noções pouco claras ou indutoras 

de diferentes interpretações, podendo essa falta de clareza e entendimento universal das regras e pressupostos a 

aplicar criar obstáculos à sua adoção atendendo a receios legítimos perante auditorias futuras.  

A AG tem ainda desenvolvido esforços, envolvendo todos os atores, para encontrar outras soluções que, sem perda 

de rigor, promovam uma maior simplificação administrativa, apoiando os mesmos no cumprimento das obrigações 

em matéria de legalidade da despesa e prestação de toda a informação requerida sobre, designadamente, os 

destinatários finais das ações que financiamos. Nesse contexto, apresentámos propostas de simplificação 

administrativa às entidades nacionais competentes, que julgamos terem contribuído de alguma forma para algumas 

medidas recentemente adotadas nesse sentido, depois do trabalho desenvolvido para o efeito pela AD&C com a 

IGF. 

C) Recursos Humanos e Desempenho da AG  

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/monitorizacao
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Resultados/Paginas/poch-em-numeros.aspx
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A AG do PO CH foi nomeada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2014, de 16 de dezembro, tendo 

sido de imediato tomadas medidas para assegurar o seu funcionamento, destacando-se a seleção e transferência 

de recursos do POPH/QREN para o PO CH em março de 2015, assegurando desse modo, embora em parte, a 

constituição do seu Secretariado Técnico, através do Despacho n.º 6815/2015, de 18 de junho. O provisionamento 

da composição máxima de RH (70 pessoas) veio a consolidar-se em 2017 e 2018 após o processo de recrutamento 

em 2017 com a entrada de 26 novos colaboradores e outros processos de mobilidade e saídas do PO, estando 

atualmente ao serviço 66 técnicos.  

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 34/2018, de 15 de maio, para a Regularização Extraordinária de 

Vínculos Laborais Precários na Administração Pública dos trabalhadores que prestam serviço no âmbito da gestão 

do Portugal 2020,  em estreita articulação com a Secretaria-Geral da Educação e Ciência e AD&C, foram 

publicitados na Bolsa de Emprego Público os procedimentos concursais para a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 58 postos de trabalho, previsto no 

Mapa de Pessoal para 2018 da AD&C. No âmbito destes concursos foram admitidos 58 funcionários do PO CH, 

detentores de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, de acordo com n.º 2 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 34/2018, concluindo-se assim uma etapa importante de regularização dos funcionários deste PO.  

Relativamente aos OI, no ano de 2018, o IGeFE submeteu uma candidatura no âmbito da Assistência Técnica, na 

qual se encontrava previsto o reforço dos recursos humanos (15 postos de trabalho correspondentes ao exercício 

de funções da carreira de técnico superior) a alocar por este Instituto na prossecução das competências que lhe 

foram delegadas no âmbito da gestão do PO. Esta previsão veio a consubstanciar-se no Aviso n.º 7848/2018, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, de 12 de junho, através do qual foi aberto o Procedimento Concursal 

comum para constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 

a termo resolutivo incerto para preenchimento desses 15 postos de trabalho processo entretanto concluído durante 

o segundo semestre. 

Limite de carateres: 7000 

 

6.2. Avaliar se os progressos realizados são suficientes para atingir as metas fixadas, 

indicando as medidas corretivas eventualmente tomadas ou previstas 

 Não se aplica ao relatório de 2018 

7. RESUMO PARA OS CIDADÃOS 

(Artigo 50.º, n.º 9 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

Documento, em ficheiro separado, conforme previsto no regulamento de execução  

8. RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

(Artigo 46.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 
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INSTRUMENTO ESPECÍFICO (Sem Fundo de Fundos) - Annotated template for reporting on financial 

instruments according to Article 46 CPR (Dados acumulados) 

The report on implementation of financial instruments shall include, for each financial instrument the 

following information.  

N.º Information required for each financial instrument Required format information/data 

a b c 

I. Identification of the programme and priority or 
measure from which support from the ESI Funds is 
provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 
1303/2013) 

  

1 Priority axes or measures supporting the financial 
instrument, including fund of funds, under the ESI Fund 
programme. 

  

1.1 Priority axis supporting the financial instrument under 
the ESI Fund programme  

2 - Ensino superior e formação 
avançada 

2 Name of ESI Fund(s) supporting the financial 
instrument under the priority axis or measure 

FSE 

3 Thematic objective(s) referred to in the first paragraph 
of Article 9 of Regulation (EU) No 1303/2013 supported 
by the financial instrument 

Investir na educação, na formação e na 
formação profissional para a aquisição 
de competências e a aprendizagem ao 
longo da vida 

3.1 Amount of ESI Funds committed in funding agreements 
from the individual thematic objectives chosen in field 3 
(optional) 

10 000 000,00 

4 other ESI Fund programmes providing contribution to 
the financial instrument 

  

4.1 CCI number of each other ESI Fund programme 
providing contributions to the financial instrument 

NO 

30 Date of completion of the ex ante assessment 06/01/2016 

31 Selection of bodies implementing financial instrument   

31.1 Has selection or designation process  already been 
launched 

YES 

II. Description of the financial instrument and 
implementation arrangements (Article 46(2)(b) of 
Regulation (EU) No 1303/2013) 

  

5 Name of the financial instrument IF-EES2020 

6 Official address/place of business of the financial 
instrument (name of the country and city) 

Portugal / NUTS II: Norte, Centro e 
Alentejo 

7 Implementation arrangements selection 

7.1 Financial instruments set up at Union level, managed 
directly or indirectly by the Commission referred to in 
Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, 
supported from ESI Fund programme contributions 

selection 'YES' / 'NO' 

7.1.1 Name of the Union-level financial instrument selection 

7.2 Financial instrument set up at national, regional, 
transnational or cross-border level, managed by or 
under the responsibility of the managing authority 
referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund 

c)  
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programme contributions under point (a), (b), (c) and 
(d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013'; 

7.3 
(Novo) 

Financial instrument combining a financial contribution 
from the managing authority with EIB financial products 
under the European Fund for Strategic Investment in 
accordance with Article 39a, referred to in Article 
38(1)(c) 

NO 

8 Type of the financial instrument Fundo Específico 

8.1 Tailor-made or financial instruments complying with 
standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf 
instruments" 

Tailor-made instrument 

9 Type of products provided by financial instrument: 
loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity 
investments, other financial product or other support 
combined within the financial instrument pursuant to 
Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013 

Guarantees 

9.1 Description of the other financial product text 

9.2 Other support combined within the financial instrument: 
grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy 
pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 
1303/2013 

text 

10 Legal status of the financial instrument, pursuant to 
Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) 
No 1303/2013 (for financial instruments referred to in 
Article 38(1)(b) and (c)only): fiduciary account opened 
in the name of the implementing body and on behalf of 
the managing authority or separate block of finance 
within a financial institution 

selection 

III. Identification of the body implementing the 
financial instrument, and the body implementing 
fund of funds where applicable, as referred to 
under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 

  

11 Body implementing the financial instrument   

11.1 Type of implementing body pursuant to Article 38(4) 
and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: 
existing or newly created legal entity dedicated to 
implementing financial instruments; the European 
Investment Bank; the European Investment Fund; 
international financial institution in which a Member 
State is a shareholder; a publicly-owned bank or 
institution, established as a legal entity carrying out 
financial activities on a professional basis; a body 
governed by public or private law; managing authority 
undertaking implementation tasks directly (for loans or 
guarantees only) 

(b5)  

11.1.1 Name of the body implementing the financial 
instrument 

S. P. G. M. - SOCIEDADE DE 
INVESTIMENTO S.A. 

11.1.2 Official address/place of business (country and town 
name) of the body implementing the financial 
instrument 

Portugal / Porto 

12 Procedure of selecting the body implementing the 
financial instrument: award of a public contract; other 
procedure 

(d)  
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12.1 Description of the other procedure of selecting the body 
implementing the financial instrument 

text 

13 Date of signature of the funding agreement with the 
body implementing the financial instrument 

31/10/2018 

IV. Total amount of programme contributions, by 
priority or measure, paid to the financial instrument 
and management costs incurred or management 
fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) 
No 1303/2013) 

  

14 Total amount of programme contributions committed in 
the funding agreement (in EUR) 

11 764 705,88    

14.1 out of which ESI Funds contributions (in EUR) 10 000 000,00    

14.1.1 out of which ERDF (in EUR) (optional) number (amount in EUR) 

14.1.2 out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional) number (amount in EUR) 

14.1.3 out of which ESF (in EUR) (optional)  10 000 000,00    

14.1.4 out of which EAFRD (in EUR) (optional) number (amount in EUR) 

14.1.5 out of which EMFF (in EUR) (optional) number (amount in EUR) 

15 Total amount of programme contributions paid to the 
financial instrument (in EUR) 

0,00 

15.1 out of which amount of ESI Funds contributions (in 
EUR) 

0,00 

15.1.1 out of which ERDF (in EUR) number (amount in EUR) 

15.1.2 out of which Cohesion Fund (in EUR) number (amount in EUR) 

15.1.3 out of which ESF (in EUR) 0,00 

15.1.4 out of which EAFRD (in EUR) number (amount in EUR) 

15.1.5 out of which EMFF (in EUR) number (amount in EUR) 

15.2 out of which total amount of national co-financing (in 
EUR) 

0,00 

15.2.1 out of which total amount of national public funding (in 
EUR) 

0,00 

15.2.2 out of which total amount of national private funding (in 
EUR) 

number (amount in EUR) 

16 Total amount of programme contributions paid to the 
financial instrument under Youth Employment Initiative 
(YEI) (in EUR) 

number (amount in EUR) 

17 Total amount of management costs and fees paid out 
of programme contributions (in EUR) 

0,00 

17.1 out of which base remuneration (in EUR) 0,00 

17.2 out of which performance-based remuneration (in EUR) 0,00 

18 Capitalised management costs or fees pursuant to 
Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(relevant only for final report) (in EUR) 

number (amount in EUR) 

19 Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee 
subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation 
(EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in 
EUR) 

number (amount in EUR) 

20 Amount of programme contributions for follow-on 
investments in final recipients pursuant to Article 42(3) 
of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final 
report only) (in EUR) 

number (amount in EUR) 

21 Contributions of land and/or real estate in the financial 
instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation 
(EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in 
EUR) 

number (amount in EUR) 
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VI. The performance of the financial instrument, 
including progress in its set-up and in selection of 
bodies implementing the financial instrument 
(including the body implementing a fund of funds) 
(Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

  

32 Information whether the financial instrument was still 
operational at the end of the reporting year 

YES 

32.1 If the financial instrument was not operational at the 
end of the reporting year, date of the winding-up 

date (format: DD/MM/YYYY) 

VII. Interest and other gains generated by support from 
the ESI Funds to the financial instrument, 
programme resources paid back to financial 
instrument from investments as referred to in 
Articles 43 and 44, amounts used for differentiated 
treatment as referred to in Article 43a and the value 
of equity investments with respect to previous 
years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 
1303/2013) 

  

35 Interest and other gains generated by payments from 
ESI Funds to the financial instrument (in EUR) 

0,00 

36 Amounts repaid to the financial instrument attributable 
to support from ESI Funds by the end of the reporting 
year (in EUR) 

0,00 

36.1 out of which capital repayments (in EUR) 0,00 

36.2 out of which gains, other earnings and yields (in EUR) 0,00 

37 Amounts of resources attributable to the ESI Funds 
used in accordance with Articles 43a and 44 

0,00 

37.1 out of which amounts paid for differentiated treatment 
of investors operating under the market economy 
principle, who provide counterpart resources to the 
support from the ESI Funds to the financial instrument 
or who co-invest at the level of final recipient (in EUR) 

0,00 

37.2 out of which amounts paid for the reimbursement of 
management costs incurred and payment of 
management fees of the financial instrument (in EUR) 

0,00 

37.3 
(Novo) 

out of which amounts to cover losses in the nominal 
amount of the ESI Funds contribution to the financial 
instrument resulting from negative interest, if such 
losses occur despite active treasury management by 
the bodies implementing financial instruments (in EUR) 

0,00 

VIII. Progress in achieving the expected leverage effect 
of investments made by the financial instrument 
and value of investments and participations (Article 
46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013) 

  

38 Total amount of other contributions, outside ESI Funds, 
raised by the financial instrument (EUR) 

  

38.1 Total amount of other contributions, outside the ESI 
Funds committed in the funding agreement with the 
body implementing the financial instrument (in EUR) 

1.764.705,88 

38.1A 
(Novo) 

Contribution under the EIB financial product committed 
in the funding agreement with the body implementing 
the financial instrument (only for the instruments under 
Article 38(1)(c)) (in EUR) 

number (amount in EUR) 

38.2 Total amount of other contributions, outside the ESI 
Funds paid to the financial instrument (in EUR) 

0,00 

38.2.1 out of which public contributions (EUR) 0,00 
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38.2.2 out of which private contributions (EUR) 0,00 

38.2A 
(Novo) 

Contribution under EIB financial product paid to 
financial instrument (only for the instruments under 
Article 38(1)(c)) (in EUR)'; 

number (amount in EUR) 

IX. Contribution of the financial instrument to the 
achievement of the indicators of the priority or 
measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation 
(EU) No 1303/2013) 

  

41 Output indicator (code number and name) to which the 
financial instrument contributes 

O IF contribui para o objetivo da 
Estratégia Europa 2020 de atingir 40% 
de diplomados na população dos 30 a 
34 anos e contribui globalmente para 
um dos cinco grandes objetivos 
definidos na programação do domínio 
do capital humano – o aumento da 
atratividade e do número de 
diplomados do ensino superior, 
nomeadamente para as metas do 
Indicador O121 (Estudantes apoiados 
pela Ação Social no ensino superior 
nos níveis ISCED 5, 6 e 7) –, embora o 
PO não preveja, decorrente da sua 
reprogramação em 2018, alargar o 
apoio a estudantes neste âmbito – ação 
social – para além dos números já 
reportados uma vez que o último ano 
letivo apoiado foi 2017/2018.  
 

41.1 Target value of the output indicator 0,01 

41.2 Value achieved by the financial instrument in relation to 
the target value of the output indicator 

0,00 

 

9. AÇÕES REALIZADAS PARA CUMPRIR AS CONDICIONALIDADES EX ANTE, CASO ESSAS 

CONDICIONALIDADES NÃO ESTEJAM CUMPRIDAS AQUANDO DA APROVAÇÃO DO PO 

(Artigo 50.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

Não aplicável ao relatório de execução de 2018 

10. PROGRESSOS NA PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DOS GRANDES PROJETOS E PLANOS DE 

AÇÃO CONJUNTOS 

(Artigos 101.º, alínea h), e 111.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

10.1. Grandes projetos 

Não aplicável ao Programa  
 

 

10.1.a. Problemas significativos encontrados na execução de grandes projetos e medidas tomadas para a 
sua resolução 

10.1.b. Alterações eventuais à lista indicativa de grandes projetos do programa operacional 
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10.2. Planos de ação conjuntos 

Não aplicável ao Programa. 

 
10.2.a. Progressos alcançados na execução das diferentes fases dos planos de ação conjuntos 

10.2.b. Problemas significativos encontrados e medidas tomadas para a sua resolução 

 

11. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL 
 (Artigo 50.º, n.º 4 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

11.1 Avaliação da informação constantes dos pontos anteriores e da realização dos objetivos do 

programa  

ID do Eixo Prioritário 1 

Eixo Prioritário Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar 

e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade 

No Eixo 1, especificamente na Prioridade de Investimento 10. iv está concentrado o maior nível de implementação 

do PO, fruto da aposta central e reforçada, no quadro da reprogramação aprovada em 2018, com uma dotação 

indicativa adicional para essa P.I de mais 350 M€ FSE - nos Cursos Profissionais, como via principal do ensino 

secundário de dupla certificação (escolar e profissional) de jovens. 

Até ao final de 2018 foram encerrados 16 concursos que permitiram a apresentação de 3 879 candidaturas, das 

quais 2 457 foram aprovadas. Em termos de Tipologias de Operação, do total de operações aprovadas, 1 684 são 

Cursos Profissionais, 493 CEF, 201 Cursos Vocacionais e 79 do Ensino Artístico e Especializado.   

Do ponto de vista financeiro é também neste Eixo que se concentra o volume de FSE mais elevado alocado ao 

PO CH – 1 704  M € - e que foi objeto, para além disso, do maior incremento financeiro em sede de reprogramação 

do PO em 2018, como já referido. Refira-se que o montante total de concursos foi de 1 820 M € FSE e que o FSE 

aprovado é de 1 704 M€, o que significa que toda a dotação do Fundo para este eixo já se encontra comprometida 

(100%). Neste quadro, a assunção de novos compromissos será feita assumindo um nível de overbooking que 

estimamos ser acomodável face ao histórico de quebra de execução das operações aprovadas, considerando 

ainda a aprovação recente da Deliberação n.º 8/2019 da CIC Portugal 2020, estabelecendo Orientações 

Estratégicas em Matéria de Gestão Orçamental dos Fundos da Política de Coesão.  

As taxas de execução e de realização encontravam-se, à data, em 60%, e a taxa de pagamento nos 64% 

correspondentes a 1 088 M€ FSE pagos a beneficiários.   

No âmbito do Eixo 1, a estratégia, adotada na reprogramação, de reforçar a dotação afeta ao ensino profissional 

e em contrapartida descontinuar os cursos vocacionais, substituídos pelos CEF, procurou ajustar o financiamento 

áquilo que tem sido o comportamento e os resultados do investimento no combate ao abandono escolar precoce, 

que baixou de 17,4% em 2014 para 11,8% em 2018, evolução muito positiva mas que exige ainda um esforço para 
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atingir a meta dos 10%. O reforço deste Eixo releva também para a meta nacional de se atingir 55% da população 

estudante no ensino secundário (ISCED 3) a frequentar ofertas de dupla certificação, com vista também a melhorar 

a produção de qualificações necessárias ao desenvolvimento do tecido económico.  

O reforço na dotação deste eixo, aprovado com a reprogramação de 2018, teve natural impacto na redefinição das 

metas físicas previstas no Quadro de Desempenho do PO CH – jovens apoiados nos cursos de dupla certificação 

de nível ISCED 3 - que era de 106 000 e por essa razão foi reforçada para 160 000. No final de 2018 havia registo 

de 169 667 participantes apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3, pelo que a meta prevista 

após reprogramação foi ultrapassada. 

No que se refere ao indicador jovens apoiados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo 

de nível ISCED 2, a meta de 44 650 para 2023 não sofreu alteração, não obstante a dotação indicativa das 

Tipologias de Operação que alimentam este indicador ter sido reduzida, já que se optou por descontinuar o 

financiamento ao Ensino Artístico Especializado e aos Cursos Vocacionais, (cujo apoio se mantem apenas até ao 

fecho das operações aprovadas) e retomar o apoio aos CEF, única tipologia a alimentar este indicador a partir de 

2017. Sendo que até ao final de 2018 foram abrangidas 11 275 participantes nessas ofertas, sublinhando-se que 

não estão ainda contabilizadas nesse valor grande parte dos alunos que iniciaram CEF no ano letivo 2018/2019, 

atendendo a que aprovação da parte das candidaturas ocorreu já este ano e depois, naturalmente, no ano letivo 

2019/2020. 

No que concerne à despesa certificada para o Eixo 1, considerando o reforço financeiro proposto, procedeu-se 

também ao correspondente ajustamento, ou seja, um aumento das metas contratualizadas para 2018 e 2023. 

Estas foram alvo das seguintes variações: de 1 445  M€ para 1 704 M€ em 2023 e de 722  M€ para 801 € em 

2018.  

Relativamente a indicadores de resultado, os mesmos foram igualmente revisitados em sede de reprogramação, 

nomeadamente para identificar eventuais medidas corretivas detetadas nos pontos de partida e no cálculo dos 

valores de referência que serviram de base à definição das metas.  

Relativamente à meta para o ISCED 2 – Diplomados nas Ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso 

educativo de nível ISCED 2, optou-se pela sua manutenção, à semelhança do que sucedeu para o indicador de 

realização, por se ter considerado que os dados apurados sobre a taxa de conclusão das ofertas formativas em 

causa estão em linha com o valor de referência que traçou a meta de 80%. No final de 2017, a taxa de Diplomados 

nas Ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso escolar era de 83%. Note-se que do ponto de vista 

metodológico é a DGEEC a fonte oficial destes dados os quais remontam a 2017, os últimos consolidados, uma 

vez que dizem respeito à conclusão dos cursos no tempo previsto para esse efeito e que se considerou ser até ao 

final do ano civil respetivo em que concluiu a componente curricular dos cursos. 

No que se refere ao outro indicador de resultado de nível ISCED 2 – Alunos transitados para o ano de escolaridade 

seguinte nos cursos vocacionais de nível ISCED 2, a sua designação foi alterada em sede de reprogramação para 

Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos de nível ISCED 2. Esta alteração de designação 
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visou acomodar a mudança ocorrida ao nível das Tipologias de Operação que o alimentam e que resultou também 

na revisão do seu valor de referência que havia sido calculada apenas para os Cursos Vocacionais, oferta formativa 

recente à data da programação, pelo que o cálculo desse valor abrangeu um universo muito pouco representativo 

e a taxa de transição foi sobrestimada. Por outro lado, importa considerar que este indicador passou também 

entretanto a ser alimentado pelos CEF e que segundo os dados apurados, apresentavam taxas de transição 

inferiores – na ordem dos 78 % nos anos 2013/2014 e 2014/2015 – quando comparadas com as taxas de transição 

dos Cursos Vocacionais para esse mesmo período, de 86 %. Face ao exposto, a meta para o indicador em análise 

foi revista em baixa, passando de 95% para 85%.    

No que se refere à meta do ISCED 3 - Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 – o valor 

global apurado para dados consolidados em 2017 foi de 64 % face a uma meta que se manteve inalterada de 70% 

traçada para 2023. 

No que a indicadores específicos de resultado diz respeito, importa ainda referir que em sede de reprogramação 

se procedeu à criação de um indicador no Eixo 1 relativo à Empregabilidade ou prosseguimento de Estudos nos 

seis meses seguintes à conclusão do curso, a aplicar ao universo dos estudantes que forma apoiados pelo PO CH 

durante um ciclo completo de estudos (3 anos). Do ponto de vista estratégico, este ajustamento teve em conta o 

facto de que os Cursos Profissionais permitem por um lado o acesso ao ensino superior, concorrendo assim 

também para o objetivo de alcançar os 40% de população entre os 30 e os 40 anos com o ensino superior ou 

equivalente. Por outro lado, a promoção da empregabilidade em conjunto com o prosseguimento de estudos 

promove também a redução do número de jovens NEET no país. Atendendo à metodologia de cálculo deste 

indicador e da sua dependência do apuramento do indicador Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível 

ISCED 3, só existirão condições para o reportar futuramente. Assim, cabe-nos informar que o indicador de 

Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos Cursos Profissionais será 

reportado em relatórios subsequentes de execução do POCH 

No que respeita aos indicadores comuns de longo prazo, refira-se que no final de 2018 (situação acumulada), do 

total de participantes apoiados no Eixo 1 que terminaram a sua participação nas operações aprovadas registam-

se 14 577 (5 885 mulheres e 8 692 homens) participantes na PI 10.iv apoiados, com emprego, incluindo uma 

atividade por conta própria, seis meses após a conclusão da sua participação na operação e 787 (229 mulheres e 

558 homens) nessas mesmas condições no âmbito da PI 10.i.  

Tal como estabelecido nos anexos do Regulamento do FSE, os dados recolhidos para os indicadores de resultado 

a longo prazo podem basear-se ou no universo de participantes ou numa amostra representativa. A AG, em 

consonância com outros PO do PT2020, optou inquirir o universo dos participantes elegíveis, tendo-se 

estabelecido considerar como última data de participação (data de corte) 30 de maio de 2018. Este procedimento 

metodológico foi transversal a todos os Eixos.  

 

Limite de caracteres 10 500 
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ID do Eixo Prioritário 2 

Eixo Prioritário Reforço do ensino superior e da formação avançada 

Em sede de reprogramação, o Eixo 2 foi objeto de revisão em baixa. Na sequência da concentração de apoios e 

redefinição de fronteiras de elegibilidades entre PO’s, as tipologias Bolsas Individuais e Programas de 

Doutoramento e Cursos Técnicos Superiores profissionais (TeSP) foram colocadas em phasing out e, não obstante 

a execução até ao final das operações, não haverá lugar a novas aprovações.  

Paralelamente, a necessidade de concentração das medidas FSE vocacionadas para apoiar grupos vulneráveis 

no Objetivo Temático 9 – promover a inclusão social e combater a pobreza e a discriminação – vertente de 

intervenção que se encontra no enquadramento estratégico do PO ISE, implicou que a tipologia das Bolsas de 

Ensino Superior para Alunos Carenciados deixassem de ser elegíveis ao PO CH tendo passado a ser elegíveis 

naquele PO.  

Em sede de reprogramação a única tipologia de operação que se manteve neste eixo foi o Instrumento Financeiro 

uma vez que abrange a generalidade dos estudantes do ensino superior. Em resultado desta alteração estrutural 

e estratégica, a dotação do Eixo foi objeto de revisão em baixa, passando de 1 096 M€ (932 M€ FSE) para 614 

M€ (522M€).  

Até ao final de 2018 foram encerrados 10 concursos que permitiram a apresentação de 89 candidaturas, das quais 

86 foram aprovadas. Em termos de Tipologias de Operação, do total de Operações aprovadas, 67 são TeSP, 12 

Bolsas de Ensino Superior, 6 Bolsas de Doutoramento e 1 no âmbito do Instrumento Financeiro.    

Refira-se que os períodos de candidatura abertos puseram a concurso um total de 608 M€ FSE e um total de 

aprovações de 568 M€/FSE o que significa que a dotação do Fundo para este eixo já se encontra toda 

comprometida e até ultrapassada em 0.9 pp, valor que será perfeitamente acomodável em função de quebras de 

execução que previsivelmente ainda existirão no âmbito das operações não encerradas neste eixo. Verifica-se 

uma taxa de execução de 83% e uma taxa de realização de 76% com um rácio de pagamentos de 85% 

correspondente a cerca de 445 M€ do FSE. Note-se que, para estes valores, contribuiu, também, a candidatura 

do IF, aprovada em 10 M€ de FSE, sendo a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM) o organismo 

responsável pela sua execução. 

Quanto aos indicadores específicos de realização, foram apoiados 124 392 participantes (dos quais 46 359 

homens e 78 033 mulheres). Para o indicador do Quadro de Desempenho – Estudantes apoiados pelo ação Social 

no Ensino Superior nos níveis ISCED 5, 6 e 7 – atingiram-se 116 526 participantes (73 909 mulheres e 42 617 

homens), face a uma meta de 100 000 para 2018/2023. A meta do Quadro de Desempenho foi assim ultrapassada 

com um rácio de 117%.  

No que se refere ao indicador de realização Estudantes apoiados nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

de nível ISCED 5, a meta de 2023 foi revista de 23 000 para 6 500 e no final de 2018 a execução situou-se nos 
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2 990 participantes apoiados (1 194 mulheres e 1 796 homens). O nível de registo de execução física não reflete 

ainda a extensão das operações em execução, atendendo que uma parte substancial das entidades beneficiárias 

desta tipologia de operação (Cursos TeSP) não tem submetido pedidos de pagamento/reembolso e respetiva 

declaração de execução física no ritmo esperado, atendendo também a dificuldades de SI. A menor execução da 

tipologia prendeu-se, adicionalmente, com a tardia disponibilização das funcionalidades do sistema que permitia a 

submissão da execução e com a estabilização dos dados a serem recolhidos pelas entidades beneficiárias. Estas 

são partilhadas com outros PO e têm comunicado dificuldades em responder às solicitações transversais. 

Foram realizadas visitas de acompanhamento presenciais (ultimo trimestre de 2018), no sentido de promover a 

submissão de reembolsos, por forma a alavancar a baixa taxa de execução registada.  

A alteração na meta física teve naturalmente em conta a passagem da tipologia dos Cursos TeSP para os PO 

Regionais, pelo que a meta procura abranger os participantes nas operações PO CH cujos compromissos haviam 

sido já assumidos em data anterior à da reprogramação.  

Relativamente aos Bolseiros de Doutoramento apoiados, a execução ultrapassou os 100% face à meta de 3 500 

para 2018 e para 2023, com 3 680 bolseiros (2 189 mulheres e 1 491 homens). Refira-se que a meta para 2023 

era inicialmente 4 300 e a de 2018 era 3 000. A redefinição das metas teve também em conta a descontinuidade 

destas tipologias no PO CH e a sua passagem para os PO Regionais do Norte, Centro e Alentejo sem esquecer o 

seu financiamento até ao final dos respetivos ciclos e a previsão de entradas de participantes ainda durante esse 

período.  

A meta relativa à Despesa Certificada no Eixo 2 foi também revista em baixa, face aos ajustamentos estratégicos 

ocorridos, e passou a representar 69% da dotação reprogramada neste Eixo, isto é, 358 M€, por oposição aos 

anteriores 50%. A meta atual é superior ao limiar definido para o cumprimento da regra N+2 (sem incluir a reserva 

de desempenho), quer face à dotação inicial quer face à dotação revista. No contexto do Quadro de Desempenho, 

o indicador financeiro - Despesa Certificada – apresenta uma taxa de execução de 126%.  

Relativamente aos indicadores específicos de resultado, houve também lugar a alguns ajustamentos estratégicos, 

quer para acomodar as alterações estruturais ao nível das elegibilidades, quer para ajustar cálculos de partida.  

Assim, a taxa de Doutoramentos concluídos, cuja meta para 2023 era de 75% foi revista em baixa para 70%. Esta 

revisão deveu-se ao facto de se ter apurado um novo valor de referência, a partir das taxas de conclusão dos 

Doutoramentos para uma série de anos no intervalo temporal de doutoramentos iniciados em 2005 até 2010, 

tendo-se concluído uma taxa global de 63%. Com base nesse valor, considerou-se justificável a revisão em baixa 

da meta programada.  

À data do presente relatório, este indicador específico de resultado não é passível de ser apurado atendendo o 

pressuposto de cálculo, considerando que os bolseiros de doutoramento que tenham iniciado o percurso formativo 

em 2014 poderão registar as primeiras conclusões 5 anos após esse início, sendo expetável o seu reporte a partir 

de 2020.  
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No entanto, os resultados recentes disponibilizados pela Avaliação Contributo dos FEEI para a Formação 

Avançada, conforme sistematizados no ponto 4 deste relatório, revelam que taxa de conclusão dos doutoramentos 

de bolseiros apoiados pelo FSE (72,5%) (dados trabalhados com base no universo dos bolseiros apoiados durante 

o anterior período de programação) é superior à registada para a generalidade dos doutoramentos (58,3%) (dados 

dos últimos 7 anos).  

Já no caso do indicador Estudantes Apoiados pela ação social no Ensino Superior de nível ISCED 5, 6 e 7, que 

concluíram o grau de ensino, concluiu-se em sede de reprogramação, e refeitos que foram os cálculos que 

serviram de base à baseline, que o valor de referência foi sobrestimado e que em função disso era também 

necessária a revisão da meta para 2023.  

Foram detetados dois desajustamentos no cálculo de partida: por um lado, o universo de estudantes ao longo da 

duração da licenciatura considerado nos cálculos e, por outro lado, o ter-se assumido que a % de alunos que 

concluem a licenciatura é próxima dos 100% quando na verdade é próxima da que se observa também nos alunos 

não bolseiros. Assim, o valor de referência revisto passou de 84% para 58% revisão que teve de ser naturalmente 

acompanhada pela revisão da meta, de 85% para 65%, a par com as outas razões estruturais já aqui referidas.   

Até final de 2017 este indicador regista uma taxa de conclusão de 50%. A diferença que se regista entre a meta e 

o valor apurado resulta do facto de se estar a contabilizar apenas as conclusões dos bolseiros que completaram 

um ciclo de licenciatura em 3 anos atendendo ao período temporal de análise sujeito ao pressuposto de que para 

este indicador só devem relevar participantes que iniciaram o ciclo letivo a partir de 2014.  

Não tendo sido temporalmente possível consolidar este resultado com as conclusões dos bolseiros que terminam 

licenciaturas teóricas de 3 em 4 anos, nem com as conclusões dos bolseiros que terminam licenciaturas com ciclos 

teóricos de 4 anos, admite-se ainda assim que meta revista possa estar mais uma vez sobrestimada, pelo que se 

admite ser necessário proceder novamente a uma revisão em baixa.   

Quanto ao indicador Estudantes Certificados nos Cursos TeSP (ISCED 5) foi acrescentada à designação e 

consequente operacionalização do mesmo a possibilidade de se assumir aqueles que “prosseguem estudos. 

Atendendo que uma parte significativa dos estudantes que ingressam nos cursos TESP transitam para cursos de 

ensino superior, sem concluírem o ciclo de estudos inicial, concorrendo por isso para o objetivo de 40% de 

diplomados no ensino superior.  

No final de 2018 o resultado registado para este indicador era de 82% (81% homens e 83% mulheres), para uma 

meta, após reprogramação, de 65%. O valor significativamente superior à meta deve-se ao facto de se registar de 

ano para ano um aumento substancial das taxas de sucesso quanto à conclusão desta modalidade, embora 

estejamos a apurar uma fatia relativamente pequena de estudantes conforme identificado no quadro 5.  

Este indicador de resultado sofreu revisão da baseline, atendendo a que os valores de referência utilizados para 

a programação foram os CET já que não existia histórico desta tipologia no momento da programação. Assim, em 

sede de reprogramação, procedeu-se ao apuramento dos primeiros diplomados nos cursos TeSP, somados aos 
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que prosseguiram estudos e em face do resultado obtido o valor de referência bem como a meta foram fixados em 

59% e 65%, respetivamente.  

Relativamente aos ICC de longo prazo, 11 532 Participantes tinha emprego. Destes 4 090 são homens e 7 442 

são mulheres. Por outro lado, o índice de pessoas que melhorou a sua situação profissional seis meses após a 

operação é de 57%. O apuramento deste último ICC teve por base um inquérito a uma amostra representativa a 

partir do universo considerado ou seja aqueles que à data de entrada da operação se encontravam na situação 

face ao emprego “ativo” e cuja data de fim de participação se verificou até 30 de maio de 2018. Este procedimento 

foi transversal ao apuramento deste indicador na PI. 10.1, 10.ii e 10.iii. considerando os participantes elegíveis.  

 Limite de caracteres 10 500 

 

ID do Eixo Prioritário 3 

Eixo Prioritário Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço da 
empregabilidade 

O eixo 3 do Programa concentra 3 tipologias de operação que se destinam a apoiar modalidades e respostas de 

política pública com o objetivo de promover a qualificação da população adulta através dos CQEP/CQ, Cursos de 

Educação e Formação de Adultos e Cursos de Aprendizagem. De modo transversal estas tipologias têm 

encontrando algumas dificuldades. As funcionalidades de execução física apenas foram disponibilizadas em 

Balcão 2020, em Agosto de 2018 e ainda com a ocorrência de algumas incidências impeditivas. Este atraso 

impactou diretamente na celeridade com que os principais beneficiários (IEFP e seus centros em 100% dos casos 

na TO 3.2 e na TO 3.3 em aproximadamente 50%) puderam apresentar a execução física e financeira. No caso 

do IEFP a execução das ações é efetiva e real não estando ainda vertida no B2020. Para além disso as entidades 

beneficiárias, por serem partilhadas com outros Programas Operacionais, têm comunicado dificuldades em 

responder todas as solicitações. Na fase atual, e sem prejuízo de outras situações pontuais que ainda surgem em 

matéria de sistema de informação, as dificuldades nesse reporte tem estado concentradas em alguns beneficiários 

chave desta TO, com particular destaque para o Instituto de Emprego e Formação Profissional, uma vez que: 

 é um beneficiário único no âmbito dos cursos de aprendizagem, nos termos da legislação aplicável; 

 nos EFA tem também um peso superior a 50% nas operações aprovadas e em curso, sendo as 

remanescentes dinamizadas ou por escolas da rede sob tutela do Ministério da Educação, ou pelos 

parceiros sociais, no contexto das 8 candidaturas integradas de formação aprovadas aos mesmos no 

âmbito desta tipologia; 

 e nos CQEP/CQ assume também um relevante protagonismo (1/4) uma vez que a generalidade dos 

seus centros de formação profissional de gestão direta, bem como os de gestão participada, integram 

essa rede.  

Contudo, de referir que atendendo às competências deste organismo na execução das políticas ativas de emprego 

no território continental, a execução nesta área está assegurada, embora não tendo ainda sido possível traduzir a 
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mesma em sede de reporte ao Programa financiador, atendendo nomeadamente à necessidade de concentrar os 

seus esforços nesse domínio na apresentação de despesa a outros PO do Portugal 2020 (POISE e PO Regionais) 

de que é beneficiário e que necessitavam desse reporte para o cumprimento de metas dos respetivos quadros de 

desempenho. 

No caso dos EFA deve-se ainda sublinhar as dificuldades que o processo de análise do último concurso teve e 

que atrasou a decisão do mesmo, o que depois se traduziu em constrangimentos para alguns beneficiários 

iniciarem as suas ações em devido tempo (caso de algumas CIF dinamizadas pelos parceiros sociais), ou no 

reporte da execução das mesmas (caso das operações de escolas sob tutela do Ministério da Educação). 

Com uma dotação reforçada no âmbito da reprogramação, em 216 M€ FSE a somar aos 503 M€ da programação, 

resultantes num total de 719 M€ FSE, o Eixo 3 atingiu no final de 2018, uma taxa de compromisso de 49%, fruto 

de 570 candidaturas aprovadas: 411 Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEPs) e Centros 

Qualifica, 110 Cursos de Educação e Formação de Adultos e 49 Cursos de Aprendizagem.    

Do ponto de vista financeiro foi colocado a concurso um total de 480 M€ FSE, que corresponde a 67% da dotação 

de Fundo para o Eixo 3.  

Como resultados das dificuldades acima identificadas, a taxa de execução situa-se em 20% e a taxa de realização, 

de 42%, com um rácio de pagamento (de 25% correspondente a 179  M € FSE.   

No que se refere aos progressos alcançados na realização dos objetivos do programa, importa lembrar que este 

Eixo tem dois indicadores que concorrem para o Quadro de Desempenho, a saber, Adultos apoiados em Cursos 

de Formação com certificação escolar e/ou profissional e Pessoas apoiadas nos Cursos de Aprendizagem de 

dupla certificação de nível ISCED 3, com valores alvo para 2018 de 25 000 em ambos os casos.  

Se no caso dos adultos apoiados em cursos de aprendizagem de dupla certificação de nível ISCED 3 a meta após 

reprogramação foi ultrapassada no final de 2018, com 27 343 pessoas apoiadas (9 961 mulheres e 17 382 

homens), no caso dos adultos apoiados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional, o valor 

situou-se nos 19 981 participantes (11 740 mulheres e 8 241 homens), valor que deverá aumentar quando forem 

registados no sistema de informação todos os participantes ainda não incluídos, por constrangimentos na 

apresentação dos pedidos de pagamento/reembolso por parte das entidades beneficiárias, pelas razões já 

referidas. Este indicador é alimentado pela tipologia dos Cursos EFA, que no final 2018 contavam com 110 

operações aprovadas, e com um investimento total de cerca de 141 M € FSE aprovado e 68 M€ FSE de despesa 

validada - ou seja cerca de 48% de taxa de realização o que significa que o rácio irá aumentar assim que as 

entidades submeterem mais reembolsos e houver lugar a pagamentos. 

Ainda a respeito destes indicadores específicos de realização do Eixo 3 refira-se que no caso do indicador Adultos 

apoiados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional a alteração substancial na meta para 

2023, de 30 000 para 50 000, teve em consideração o reforço financeiro em sede de reprogramação na dotação 

indicativa da respetiva TO, não obstante uma revisão, também em alta, do custo unitário para os EFA, que se 

deveu ao aumento das bolsas para a frequência da formação por desempregados ou pessoas em risco de 
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desemprego, cujo limite passou, em regra, de 25% para 50% do Indexante de Apoios Sociais, bem como aos 

apoios majorados que a partir de 2018 tiverem em conta participantes de regiões afetadas pelos incêndios.  

Já no que concerne ao indicador Pessoas apoiadas nos Cursos de Aprendizagem de dupla certificação de nível 

ISCED 3, a ligeira quebra da meta para 2018 foi compensada com a revisão em alta da meta para 2023. O custo 

unitário da tipologia de cursos em causa foi recalculado e sofreu um aumento significativo de cerca de 2 400€ para 

3 000€, facto que teria impossibilitado o alcance da meta anteriormente prevista. Considerando no entanto os 

efeitos esperados do reforço financeiro na tipologia de operação, a meta para 2023 foi revista em alta de 45 600 

para 57 800. 

No que se refere à Despesa Certificada para o Eixo 3, a mesma foi revista em baixa para 2018 e em alta para 

2023. Pois não eram esperados reflexos imediatos fruto do reforço financeiro do Eixo, pelo que a meta para 2018 

foi revista para 19% da dotação programada, cifrada em cerca de 137 M€ tendo-se verificado uma execução de 

112% no indicador financeiro – despesa certificada.   

Relativamente à revisão deste indicador importa ainda referir que a implementação de duas das três Tipologias de 

Operação inseridas neste Eixo veio a revelar-se diferente do esperado. Por um lado, a regra que apenas permite 

a certificação da despesa após a conclusão dos ciclos formativos no caso dos cursos de aprendizagem e por outro 

lado as alterações profundas que ocorreram na configuração da política pública que rege os CQEPs e os Centros 

Qualifica, que se refletiu na implementação da tipologia de operação que o financia, com consequências no ritmo 

de execução da Tipologia. Acresce que neste Eixo estava prevista na programação uma Tipologia entretanto não 

mobilizada, o Ensino Recorrente e que foi eliminada no contexto da reprogramação aprovada em 2018.  

Como já enunciado, o reforço do Eixo 3 em sede de reprogramação procurou alinhar o investimento com as 

prioridades da política pública que pretende dar maior enfoque à qualificação dos adultos com baixas qualificações 

(inferiores ao ensino secundário) e nessa medida a prioridade ao desenvolvimento e aprofundamento de um dos 

instrumentos de politica publica refletidos no Programa Qualifica, tais como os Centros Qualifica com um papel 

chave como porta de (re)entrada dos adultos no sistema de educação e formação. No seu conjunto, os CQEP e 

os Centros Qualifica (CQ) apoiaram até ao final de 2018 - 39 248 participantes (22 584 mulheres e 16 664 

homens). Embora esta tipologia de operação não alimente diretamente nenhum indicador específico, a sua 

importância surge no panorama nacional diretamente ligada à necessidade de maximizar o apoio dos FEEI 

(Fundos Europeus Estruturais e de Investimento) para o reforço do alinhamento estratégico de combate às 

fragilidades estruturais de qualificação de adultos, identificadas por diversas vezes como um dos entraves ao 

desenvolvimento económico e social do país. 

No respeitante a indicadores específicos de resultado do Eixo 3 o indicador dos Adultos certificados em cursos de 

formação com certificação escolar e/ou profissional registou uma taxa global de 61% (64% do género feminino e 

57% do género masculino). Estes números referem-se a valores de 2017 visto serem os últimos dados 

consolidados pela DGEEC, fonte oficial das estatísticas da educação e organismo responsável pelo seu 

apuramento. Até à data a informação relativa ao indicador diplomados nos cursos de aprendizagem de dupla 

certificação de ISCED 3 não assume relevância estatística atendendo os pressupostos de cálculo e por isso opta-



 
 
 
 
 
 

 

POCH - Relatório de execução anual 2018 |  36 

se por não ser reportado. A este respeito importa salientar que o indicador de resultado em questão só considera 

os estudantes cuja participação se insere, na sua totalidade (3 anos), dentro do período de programação o que só 

se verifica nos cursos iniciados em 2015. Por esse motivo, tendo em conta a sua duração de 3 anos e a 

possibilidade de serem concluídos até ao final do ano civil, não nos foi possível apurar resultados em 2018. No 

relatório anual de 2019 tal já será possível. 

No que concerne aos indicadores comuns de resultado de longo prazo, o número de pessoas que obteve emprego, 

6 meses após a sua participação na operação, foi 9 428 (4 336 homens e 4 792 mulheres). A este respeito, 

contudo, interessa salientar um aspeto importante e que remete para o peso dos estados não concluídos tem 

nestes números. Na verdade, cerca de 40% dos participantes nas ações desenvolvidas no âmbito deste Eixo 

encontravam-se ainda em formação nas referidas ações ou em situação de prosseguimento de estudos, pelo que 

não poderiam contribuir para o indicador de empregabilidade. No caso do indicador referente à melhoria da 

situação laboral seis meses após a participação, verifica-se que 33% dos participantes melhorou a sua situação 

(35% homens e 31% no caso das mulheres). 

Limite de caracteres 10 500 

 

ID do Eixo Prioritário 4 

Eixo Prioritário Qualidade e inovação do sistema de educação e formação 

Face à programação inicial, o Eixo 4 sofreu também algumas alterações, em sede de reprogramação de PO, sendo 

que à semelhança do Eixo 2 a sua dotação indicativa foi objeto de revisão em baixa, com uma redução de 50 M€ 

FSE, dada a dinâmica de implementação das ações previstas neste eixo e a necessidade de reforço dos Eixos 1 

e 3, considerando que a dotação global do PO manteve-se inalterada. Assim, a dotação do Eixo passou a ser de 

117 647 € (100 000€ FSE).  

Não obstante este ajustamento estratégico, a reprogramação não perdeu o foco na aposta em medidas de 

intervenção preventivas ou precoces na promoção do sucesso escolar, no quadro, designadamente, do Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) ou da generalização do sistema de certificação e qualidade 

do ensino profissional e de educação e formação (EQAVET). Estas duas medidas reforçam, aliás, o alinhamento 

do PO CH com a conjuntura nacional e as metas da Europa 2020 para a área da qualificação.  

Manteve-se, assim, neste Eixo uma dotação suficiente para medidas que visam alavancar as condições de eficácia 

e eficiência dos apoios concedidos noutros Eixos do PO CH, como a formação continua de docentes e outros 

agentes do sistema educativo, bem como o reforço da rede de Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), medidas 

que são tidas como primordiais na prossecução de um dos principais objetivos do PO, a saber, a redução do 

abandono escolar precoce, tendo em conta a importância da contínua atualização de competências dos 

docentes/formadores e o papel da rede de SPO, quer na prevenção de fenómenos de insucesso e 



 
 
 
 
 
 

 

POCH - Relatório de execução anual 2018 |  37 

consequentemente de abandono escolar, quer para uma melhor orientação vocacional, área onde estão 

identificados défices a nível nacional.  

Outros ajustamentos estratégicos foram efetuados neste Eixo em sede de reprogramação, como a eliminação da 

Tipologia Autonomia das Escolas e a junção numa só ação de toda a formação de docentes e outros agentes de 

educação e formação, tendo em vista permitir uma implementação mais global e eficaz e tendo em considerarão 

a necessidade de concentrar mais os apoios neste Eixo, dada a redução da sua dotação.  

Até ao final de 2018 foram encerrados neste Eixo 8 concursos que permitiram a aprovação de 107 candidaturas. 

Em termos de Tipologias de Operação, do total de operações aprovadas, 73 são de Formação de Docentes e 

outros Agentes de Educação e Formação, 25 de Ações de Inovação Social, geridas pelo OI - EMPIS, 6 no âmbito 

da Qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para a promoção do sucesso escolar, com particular 

destaque paras as três que financiaram o PNPSE, e as restantes 3 são para projetos em parceria focados, por 

exemplo, no apoio ao processo de flexibilização curricular em curso nas nossas escolas, bem como no apoio ao 

Plano Nacional de Leitura) e 3 para o reforço da rede de SPO, com a integração de mais 204 psicólogos em 

equivalente a tempo integral. As Tipologias de operação do eixo 4 estão associadas a projetos de financiamento 

que assumem características inovadoras e consideravelmente diferentes do padrão de Tipologias de Operação 

neste domínio temático. Por essa razão, e de uma forma global, as mesmas foram implementas mais tardiamente 

porque exigiram, conforme já justificado, trabalho mais complexo de preparação de concursos e articulação com 

vários stakeholders. Por essa razão, em 2018 e já em 2019, se verificou a abertura de concursos pela primeira vez 

nalgumas tipologias de operação. Adicionalmente, e de forma similar a outros eixos verificaram-se atrasos na 

disponibilização de funcionalidades para reporte de execução física e financeira para algumas TO. Tais 

dificuldades impactaram diretamente na celeridade da submissão de pedidos de reembolso pelas entidades 

beneficiárias. Para colmatar tais dificuldades têm vindo a ser realizadas, desde 2018, diversas reuniões com os 

principais promotores destas TO no sentido de fomentar a submissão da execução e esclarecer dúvidas. Em 2019 

foram abertos diversos concursos por forma a alavancar a execução. Para além disso, foi aprovada a metodologia 

taxa fixa para a tipologia formação de docentes e outros agentes de formação aprovada pela CIC em 3/6/2019. 

Por último, de sublinhar que o nível de execução registado no REA 2018 permitiu o cumprimento do quadro de 

desempenho estabelecido para este eixo. Do ponto de vista financeiro foi colocado a concurso um total de cerca 

de 71M € /FSE, que corresponde a 71% da dotação de Fundo para o Eixo 4. A taxa de execução é de 32% e a 

taxa de realização, que representa o peso da despesa validada face ao financiamento aprovado de 64%, com um 

rácio de pagamentos (pagamentos aos beneficiários/programação financeira) de 32% correspondentes a 32M 

€/FSE. O nível de compromisso neste Eixo situa-se nos 50%. 

Ao nível dos indicadores e em linha com o que sucedeu noutros Eixos, também no Eixo 4 houve alterações das 

metas para acompanhar as alterações de estratégia invocadas.  

No que se refere aos indicadores específicos de realização, o Indicador Docentes apoiados nas ações acreditadas 

dirigidas á formação contínua em didática específicas passou a designar-se Participantes apoiados em ações de 

formação de docentes e outros agentes de educação e formação porque pretendeu abranger não só docentes, 
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cuja formação relevante não se cinge às didáticas específicas e porque se considera que a alavancagem da 

qualidade e do sucesso escolar não deve ser promovida apenas pelos docentes mas por todos os agentes 

educativos. O indicador pretende assim abranger formadores, psicólogos, tutores de formação em contexto de 

trabalho, pela sua reconhecida importância na elevação da qualidade da formação ministrada.  

Dado que se procedeu a um alargamento do universo de abrangidos, procedeu-se de igual forma ao aumento das 

metas quer para 2023 (51 000 para 115 000) e para 2018 (34 000 para 60 000). No final de 2018 o valor registado 

foi de 55 072 (45 671 mulheres e 9 401 homens), ou seja com uma taxa de execução de 92%.  

Já no que se refere ao Indicador Novos Psicólogos em equivalente a tempo integral apoiados, a meta manteve-se 

nos 200 para 2018 e 300 para 2023 e foram ultrapassadas no final do ano com 204 psicólogos a tempo integral 

apoiados, conforme já referido. A alteração da designação do indicador teve em conta o facto de terem deixado 

de existir técnicos de psicologia, no regime legal em vigor.  

No que concerne ao indicador da despesa certificada, considerando a reprogramação financeira proposta para o 

Eixo 4 e tendo em conta a existência de tipologias com reduzido (ou nenhum) histórico de execução, a proposta 

de meta para 2018 é revista para 19% da dotação programada no Eixo, assumindo como fundamento principal o 

facto da maioria das tipologias entretanto implementadas serem inovadoras no contexto do financiamento 

comunitário e terem sido implementadas numa fase mais tardia, considerando as necessidades adicionais em 

matéria de preparação de concursos, formulários e parametrização do SI para os acomodar. O indicador financeiro 

atinge no âmbito do Quadro de Desempenho uma taxa de execução de 112%.  

Relativamente a indicadores específicos de resultado “Participantes que concluíram ações de formação contínua 

dirigidas a docentes e outros agentes de educação e formação” (cuja designação anterior era Docentes que 

concluíram formação continua em didáticas especificas e cuja alteração ocorreu pelas razões acima descritas), o 

nível de alcance foi de 97%, para uma meta em 2023 de 95%.  

No que respeita ao indicador Alunos por psicólogo em equivalente a tempo integral, não se registou alteração de 

metas em sede de reprogramação, considerando a evolução estimada dos alunos ao longo do período de 

programação. Assim, a meta para 2023 é de 1 140 alunos apoiados por psicólogo e equivalente a tempo integral.  

Note-se que não estão ainda disponíveis dados sobre este indicador, atendendo a que a entidade beneficiária que 

foi apoiada para o reforço da rede de Psicólogos nas escolas não tinha ainda apresentado pedido de pagamento 

de saldo de forma a apurar-se o respetivo indicador. No próximo Relatório de Execução Anual de 2019 estaremos 

em condições de apresentar esta informação.  

Por fim, o Indicador Comum Comunitário de resultado de longo prazo, em particular o que diz respeito à melhoria 

da situação laboral seis meses após a operação, apura-se que 17 % dos participantes ativos em ações deste eixo 

melhoraram a sua situação profissional (17% homens e 18% mulheres).  

Limite de caracteres 10 500 
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ID do Eixo Prioritário 5 

Eixo Prioritário Assistência Técnica 

Como já anteriormente referido, ao Eixo da Assistência Técnica, foi alocada uma dotação total de 59 802 M€ (50 

832 M€ FSE) após reprogramação. Este nível de financiamento significa que houve uma redução de 15 M€ face 

à programação inicial. Com efeito, em sede de reprogramação considerou-se por um lado a dinâmica de 

implementação do Eixo, até àquela data e por outro lado o facto de uma das ações tipo prevista na programação 

inicial, relacionada com o desenvolvimento de um sistema de indicadores para o ensino superior não ter avançado 

até ao momento da reprogramação. Caso este ainda venha a ter lugar, poderá ser financiado pela via do Eixo 4.  

Até ao final de 2018 foi encerrado neste Eixo, 1 concurso, dos 2 que foram abertos e que permitiu a aprovação 

das 4 candidaturas apresentadas, duas para suportar todas despesas necessárias para assegurar as funções de 

gestão controlo, comunicação e avaliação que cabem diretamente à AG do PO CH, através do seu Secretariado-

Técnico e duas para apoio ao exercício das competências delegadas nesse contexto a dois dos OI deste PO – o 

IGeFE e a ANQEP Este apoio é, assim, fundamental para assegurar melhores condições de eficácia e eficiência 

na implementação do POCH, inserindo-se ainda nesse contexto as diversas ações que visam reforçar a 

capacitação institucional dos nossos beneficiários e outros parceiros, incluindo os parceiros sociais e associações 

representativas desses beneficiários. 

A taxa de execução é de 23% e a taxa de realização, que representa o peso da despesa validada face ao 

financiamento aprovado de 36%, com um rácio de pagamentos (pagamentos aos beneficiários/programação 

financeira) de 25% correspondentes a 12 521 M€ do FSE. O nível de compromisso neste Eixo situa-se nos 65%.  

A justificação para uma baixa execução do Eixo Prioritário 5, e consequente baixa taxa de pagamento, deve-se 

sobretudo aos seguintes fatores: i) este eixo financia, basicamente, o exercício de competências da AG e seus OI, 

sendo que a plena constituição das mesmas ocorreu mais tarde do que o inicialmente previsto, mesmo no que 

respeita aos custos associados ao seu funcionamento, tendo por exemplo em consideração que o ST do PO foi 

constituído em 2015 e a estrutura prevista para o mesmo, nomeadamente em termos de número limite de recursos 

humanos afetos a essa estrutura foi globalmente atingida já no final do primeiro semestre de 2017; ii) a 

implementação de algumas ações previstas no contexto do exercício dessas competências, e que dependem em 

boa medida de processos de aquisições de serviços, bem como do ritmo de implementação do PO, designadamente 

em matéria de comunicação e avaliação, avançaram mais tarde do que o inicialmente programado; iii) a constituição 

de OI e a sua candidatura no âmbito deste eixo para suportar os custos decorrentes do exercício dessas 

competências, ocorreu no final de 2017, no caso do IGeFE e, em 2018, no caso da ANQEP, pelo que essas 

operações só tiveram reflexos em matéria de execução a partir dessa data. 

Adicionalmente, cumpre esclarecer que no sentido de ultrapassar estes constrangimentos e acelerar a execução 

dos projetos em curso, têm vindo a ser promovidas medidas no sentido de: i) planear e preparar com maior 

antecedência os processos aquisitivos de elevado montante, para que se consigam cumprir atempadamente todos 
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os requisitos burocráticos e legislativos necessários; ii) reforçar a intervenção das AG e OI em domínios chave do 

exercício das suas competências, em função dos recursos ainda disponíveis, nomeadamente em matéria de ações 

de capacitação, monitorização, avaliação, comunicação e gestão e controlo sobre as operações apoiados no âmbito 

do PO CH. 

O eixo 5 apresenta como indicadores de realização, o Número de Ações de Acompanhamento no local e o Número 

de Avaliações produzidas. Em sede de reprogramação, ambos os indicadores de realização sofreram alterações. 

Relativamente ao Número de Ações de Acompanhamento no local, a meta para 2023 foi revista de 900 para 280. 

Esta alteração teve em conta o número esperado de candidaturas a serem aprovadas até ao final do período de 

programação (até 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas 3224 operações no PO CH.  

Até final de 2018 foi executada 14% da meta contratualizada até 2023, sendo que foi já objeto de adjudicação o 

contrato que irá assegurar, para os próximos três anos, a realização pela AG de 160 verificações no local para 

cumprimento do indicador. 

No que concerne ao indicador Número de Avaliações produzidas, considerando que o plano de avaliação do PO 

CH inclui a realização de 4 avaliações temáticas e que o mesmo se encontra já estabilizado, a decisão foi de 

ajustar para 4 a meta para 2023, que sofreu assim um aumento de 50%. Refira-se até ao final de 2018 foi concluída 

uma avaliação – “Avaliação do Contributo do Portugal 2020 para a Formação Avançada”, cujo resumo já se 

apresentou no ponto 4 deste relatório.  

Acresce ainda referir que está neste momento em fase final de adjudicação a avaliação sobre o contributo dos 

FEEI para a promoção do sucesso escolar, redução do abandono escolar precoce e a empregabilidade dos jovens, 

bem como a iniciar-se a avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento dos diplomados do ensino 

superior, de natureza contrafactual, realizada pelo CRIE – Centre for Research on Impact Evaluation. Por outro 

lado, estamos ainda a concluir a preparação das especificações técnicas para o lançamento da quarta avaliação 

prevista no plano respetivo aprovado pelo CA durante este ano (inicio do segundo semestre), sobre o contributo 

do Portugal 2020 para a qualificação dos adultos, pelo que essa meta de realização será alcançada ou mesmo 

superada, tendo em conta ainda a possibilidade prevista nesse plano de atualizarmos mais no final do PO alguns 

desses exercícios de avaliação. 

Relativamente ao indicador de resultado - Despesa coberta pelas ações de acompanhamento no local – a meta 

para 2023 manteve-se em 6% e o valor de referência também não sofreu alteração. Considerando as ações de 

acompanhamento no local, realizadas até ao momento (39, cujos relatórios se encontram em fase de tratamento 

no SI, com despesa controlada amostrada de 21,00 M€, ascendendo assim a taxa de cobertura a 5%) e as 

previstas até ao final do período de programação, não se considerou necessário proceder à alteração.  

Em termos de execução, esta ações traduziram-se na verificação equivalente a 57,06 M€, referente a 53 relatórios 

inseridos no SI até final de 2018, face a um total de despesa certificada de 1 637,57 M€, correspondente a uma 

taxa de cobertura de 3,5%, relativa apenas a VL tratadas no SI. 

Limite de caracteres 10 5000 
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11.2. Ações específicas realizadas para promover a igualdade entre homens e mulheres e para prevenir a 

discriminação, em particular a acessibilidade das pessoas com deficiência, e medidas 

implementadas para assegurar a integração da perspetiva do género nos programas operacionais e 

nas operações 

(Artigos 50.º, n.º 4, e 111.º, n.º 4, alínea e), segundo parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

 

Portugal tem desenvolvido um programa de políticas públicas na área da não discriminação e da igualdade de 

género que tem beneficiado fortemente do apoio dos fundos europeus. Tratam-se de princípios horizontais e 

transversais aplicados na programação, implementação, monitorização e avaliação, destacando-se as seguintes 

ações de caracter transversal: 

i) Incorporação desses princípios no mérito de avaliação das candidaturas ao PO - um dos critérios de seleção 

passa pela verificação da existência de instrumentos/ mecanismos nas entidades beneficiárias para assegurar a 

aplicação desses princípios; 

ii) Medidas de discriminação positiva em matéria de igualdade de género - no caso de indisponibilidade financeira 

no âmbito da dotação disponível nos concursos, são ponderadas para efeitos de desempate entre candidaturas a 

maior representatividade de mulheres nos órgãos de direção, de administração e de gestão e a maior igualdade 

salarial entre mulheres e homens que desempenham as mesmas ou idênticas funções na entidade candidata, nos 

termos do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua atual redação; Até à data este 

fator não foi mobilizado 

iii) Medidas de descriminação positiva em matéria de igualdade de oportunidades no financiamento das operações, 

em conformidade com as regras nacionais aplicáveis às tipologias formativas que financiamos - por exemplo, nos 

cursos profissionais financiados através do regime misto a presença de alunos abrangidos por medida de integração 

em turma reduzida, como medida de acesso à aprendizagem e à inclusão, permite também que só haja lugar à 

redução do valor do subsídio por turma quando esta tem um número inferior a 14 alunos (normalmente  são 22) 

iv) Possibilidade de financiar operações específicas na área da Igualdade de Género e da Igualdade de 

Oportunidades, nos termos previstos na alínea c) do n.º 8 do artigo 30.º do Regulamento Específico do Domínio do 

Capital Humano, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua atual redação 

v) Incorporação no seu CA de um representante da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e um de 

ONG promotora dos direitos das pessoas com deficiências e incapacidades, ambos com direito de voto 

vi) Implementação de processos de monitorização de indicadores desagregados por género. 

A estratégia de comunicação do PO assenta também nestes princípios, promovendo: 

i) A necessidade de acesso a informação a pessoas com necessidades especiais, nomeadamente pessoas com 

deficiência, na preparação e concretização de materiais de comunicação e de eventos, integrando neste contexto 
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um campo de recolha de informação sobre essas necessidades nos formulários de inscrição dos eventos e 

disponibilizando apoio específico por parte da sua organização 

ii) A escolha de locais para a realização de eventos com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida 

iii) A adoção de uma linguagem escrita e visual que permite distinguir a informação referente a mulheres e a homens, 

nos documentos produzidos, editados e distribuídos 

iv) A não discriminação com base na raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação 

sexual, na produção de informação e conteúdos 

Não obstante o respeito pelos princípios acima referidos, o reporte de indicadores referentes a grupos 

desfavorecidos, em particular os ICC CO16 e CO17 não é passível de ser realizado, pois a AG não dispõe de 

autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados para recolher dados sensíveis – como são os dos referidos 

indicadores.  

Limite de carateres: 3500 

11.3. Desenvolvimento sustentável 

(Artigos 50.º, n.º 4, e 111.º, n.º 4, alínea f), segundo parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

Os apoios à formação e qualificação de jovens e adultos, protagonizados pelo Programa admitem formação e 

componentes de formação de caracter transversal cada vez mais sensíveis à integração do tema do 

desenvolvimento sustentável nas estruturas curriculares ou modulares dos cursos, na medida em que estas 

intervenções além de concorrerem para o combate ao abandono escolar precoce e para o aumento das 

qualificações da população adulta, são determinantes para desenvolver um maior ajuste das ofertas às 

necessidades do mercado de trabalho e à economia digital, à economia azul e à economia verde, contribuindo para 

uma economia mais sustentável e com menores emissões de carbono.  

Num contexto do desenvolvimento sustentável muitos setores tendem a utilizar novos produtos e processos, 

apostando em tecnologias mais limpas e mais eficientes, obrigando a uma maior qualificação e especialização dos 

trabalhadores, o que implica necessariamente investimento em formação e qualificação profissional. Por esta via, 

os apoios do POCH contribuem para responder à necessidade de qualificar o capital humano face aos desafios do 

crescimento verde, uma vez que os requisitos técnicos da eficiência energética, da produção de energias 

renováveis, da adaptação às alterações climáticas, da eficiência no uso dos recursos (água, minerais, 
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biodiversidade) traduzem-se em crescentes necessidades de formação profissional face às evoluções nesses 

domínios, onde tendem a surgir novas oportunidades de empregabilidade. 

No contexto do desenvolvimento sustentável e da economia circular aplica-se ainda o tema secundário do FSE: 

“Apoio à transição para uma economia com baixas emissões de carbono e eficiente em termos de recursos”, 

relativamente ao qual o POCH reporta sempre que uma operação contribui para este tema secundário.  

No ponto seguinte apresenta-se uma explanação exaustiva desse contributo do PO, que reflete principalmente o 

apoio à qualificação de pessoal ao nível da seguintes áreas: 

i) Promoção de energias renováveis. 

ii) Eficiência energética e energias renováveis nas empresas 

iii) Eficiência energética e energias renováveis nas infraestruturas públicas e na habitação 

iv) Sistemas de distribuição inteligentes em baixa e media tensão 

v) Estratégias de baixa emissão de carbono, nomeadamente, nas zonas urbanas incluindo a mobilidade 

urbana sustentável. 

Limite de carateres: 3500 

 

11.4. Informação sobre o apoio consagrado aos objetivos relativos às alterações climáticas 

(Artigo 50.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 
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O apoio do POCH consagrado aos objetivos relativos às alterações climáticas pressupõe uma metodologia de 

apuramento que se cruza com o contributo do PO para o Tema Secundário I. Para este contributo concorrem os 

Eixos 1, 2 e 3 do PO CH. 

Do ponto de vista metodológico foram selecionadas duas categorias de operações: as operações formativas e 

as bolsas (bolsas ensino superior e bolsas de formação avançada)  

Verificaram-se os cursos cujas áreas de formação (CNAEF e FRASCATI) estão contidas na listagem predefinida 

como relevante para a matéria das alterações climáticas – listagem essa definida no ambito da rede de 

Monitorização e Avaliação do PT2020.  

A metodologia consistiu em verificar a proporção de participantes/volume de formação/bolsas que nas operações 

com áreas de formação selecionadas como concorrendo para o tema secundário 1, efetivamente frequentam ou 

frequentaram um desses cursos e a partir dessa mesma proporção, calcular o valor com o qual o PO contribui 

para a questão das alterações climáticas.   

O Eixo 1 alimenta o objetivo da promoção do sucesso educativo e do combate ao abandono escolar através da 

promoção da formação profissional, melhorando as capacidades de empregabilidade esperada. As ações 

apoiadas procuram responder a perfis de formação diferenciados em linha com economia digital, a economia 

azul, o turismo e a economia circular, mobilizando os fundos para atingir os objetivos das alterações climáticas. 

Este Eixo tem aprovado um montante total de 2 005 M€ (1 705 M € FSE) e cerca de 17 % desse valor foi já 

investido no tema das alterações climáticas, o que corresponde a cerca de 332 M€ (282 M€ FSE). Refira-se 

que foram consideradas para o apuramento operações dos Cursos Vocacionais, Cursos de Educação e 

Formação de Jovens e Cursos Profissionais. 

No que se refere ao Eixo 2, foram analisadas quer as ações formativas – TeSP, quer as Bolsas de Ensino 

Superior e Formação Avançada. No que se refere às ações formativas, os cursos TeSP contribuíram já com 4M 

€ (4 M€ do FSE), o que corresponde a 0,81% do valor total aprovado para o Eixo. Relativamente às Bolsas, os 

valores investidos rondam os 54 M € (46 M € do FSE), que correspondem a 8,74% da dotação do Eixo. No total, 

o Eixo 2 contribuiu com um montante que ascende a 59 M € (50 M€ do FSE), isto é 9,5% do valor do Eixo. De 

acordo com os objetivos traçados para este Eixo, deve ser promovida uma cultura de iniciativa e diversificação 

de saídas profissionais dos doutorados, em domínios alinhados com as prioridades definidas, nomeadamente a 

adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos, a energia, a economia azul, a economia 

circular, a saúde e as ciências da vida.  

O Eixo 3, que apoia essencialmente a formação de adultos, tem, como objetivo transversal, a promoção da 

adaptação às alterações climáticas pelo que foram também analisadas as ações formativas apoiadas, 

designadamente os Cursos de Aprendizagem e os Cursos de Educação e Formação de Adultos. Conclui-se que 

para uma dotação total aprovada no Eixo de 846 M € (dos quais 719 € são do FSE), 7% apoiou ações de 

formação que contribuem para este objetivo, o que corresponde a um financiamento de 60 M € (51 M € do FSE). 

Limite de caracteres: 3500 
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11.5. Contributo dos parceiros para a execução do programa 

(Artigos 50.º, n.º 4, e 111.º, n.º 4, alínea c), primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

A AG tem procurado aprofundar o envolvimento dos parceiros na implementação do PO, quer na lógica da 

governação multinível, quer na lógica da colaboração institucional e capacitação dos mesmos, através de diferentes 

tipos de ações. A governação multinível foi promovida envolvendo os mais relevantes stakeholders nas principais 

decisões sobre o PO, em particular pela no Comité de Acompanhamento, com direito de voto e nos grupos de 

acompanhamento das avaliações que integram o Plano de Avaliação do POCH.   

A governação multinível também se operacionaliza através da Rede para a Educação e Qualificação, coordenada 

pelo PO e em cuja sede se discutem e ponderam soluções comuns no âmbito do Domínio do Capital Humano. Esta 

Rede é constituída pelos PO Regionais, o PO ISE, a ANQEP e a AD&C (esta enquanto membro observador), sendo 

que sempre que a agenda de trabalhos o justifica, são convidados a estar presentes outros organismos relevantes. 

Esta articulação tem-se revelado positiva ao permitir o alinhamento dos vários atores nas questões estratégicas e 

definição conjunta de soluções. 

No que se refere à colaboração institucional na execução do PO, a AG tem procurado assegurar o envolvimento 

dos parceiros, de forma ativa e construtiva, no lançamento dos concursos para apresentação de candidaturas e no 

acompanhamento das operações, aprovadas, através designadamente das suas associações representativas. A 

colaboração institucional passa ainda pelo envolvimento dos mesmos nas ações de comunicação que dinamizamos 

ou em que participamos. 

No que se refere ao vetor da capacitação, o PO CH tem feito uma aposta relevante nessa matéria, prevendo no 

Eixo 5 uma dotação indicativa de 1,5 milhões de €/FSE para esse efeito em sede de reprogramação aprovada em 

2018. Essas ações tem passado, designadamente, pelo apoio a mostras, seminários, workshops e outro tipo de 

eventos, e por ações nas quais a AG promove a divulgação junto dos beneficiários promovendo a sua capacitação 

para reforço da gestão e controlo das operações apoiadas (e.g. em matéria de contratação pública).  

Relativamente aos parceiros sociais, o apoio à capacitação dos que têm assento na Comissão Permanente de 

Concertação Social (CPCS) e dos parceiros da economia social, membros do Conselho Nacional para a Economia 

Social, com recurso ao FSE, é assegurado exclusivamente pelo PO ISE, até para evitar riscos de duplo 

financiamento, dessas atividades, por outros PO cofinanciados pelo FSE.  

No último concurso para Cursos EFA, os Parceiros Sociais com assento na CPCS puderam-se constituir como um 

dos beneficiários do mesmo, tendo para o efeito sido aprovadas 8 candidaturas integradas de formação (CIF), nos 

termos do previsto no artigo 5.º do regulamento anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação. 

Nesse contexto, os parceiros sociais passaram a assegurar o apoio técnico pedagógico às entidades suas 

associadas envolvidas no desenvolvimento dessas CIF, bem como o acompanhamento factual, técnico pedagógico 

e contabilístico das operações que a integram, de forma a garantir a concretização dos resultados. Para esse efeito 
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usufruem de um apoio financeiro que não pode exceder 10% do valor aprovado em candidatura, ajustado à 

execução em saldo final. 

Uma última nota em relação à participação nos GA das Avaliações. Consideramos que estes são amplamente 

participados por entidades de referência sendo nosso entendimento não se revelar ajustado a participação de mais 

elementos, nomeadamente da COM. 

Limite de caracteres: 3500 

 

 

12. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS E AVALIAÇÃO 

(Em conformidade com o Artigo 111.º, n.º 4, alíneas a) e b), primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

 

12.1. Progressos realizados na implementação do plano de avaliação e seguimento dado às conclusões 

das avaliações 

A avaliação no Portugal 2020 encontra o seu referencial de orientação e planeamento no Plano Global de Avaliação 

(PGA PT2020) e nos Planos de Avaliação dos Programas Operacionais, em linha com as disposições do 

Regulamento Comunitário e da Legislação Nacional. 

O PGA PT2020 e os Planos de Avaliação dos PO são sujeitos a uma revisão anual para garantir a adaptação ao 

ritmo de implementação dos Programas e a necessidades emergentes. Este processo de revisão é articulado, de 

acordo com o modelo de governação do Portugal 2020, no seio da Rede de Monitorização e Avaliação (RM&A), 

participada pelas Autoridades de Gestão dos PO, pela Comissão de Coordenação Nacional para o FEADER, pela 

Comissão de Coordenação do FEAMP e pela AD&C, que a coordena. A versão estabilizada da revisão do PGA 

PT2020 e os Planos de Avaliação é submetida à apreciação e aprovação da Comissão Ministerial de Coordenação 

do Portugal 2020 e dos Comités de Acompanhamento dos Programas Operacionais, respetivamente. 

Nesse âmbito, no final de 2018 foram introduzidas alterações ao PGA PT2020 (cuja versão revista foi aprovada por 

deliberação da CIC em 28 de dezembro de 2018) e ao Plano de Avaliação do Programa, submetida a consulta 

escrita ao respetivo CA já em 2019. As alterações efetuadas traduzem a revisão da calendarização das avaliações 

previstas (que consistiu sobretudo no adiamento de algumas avaliações, justificada pelo ajustamento necessário do 

calendário destas ao ritmo registado na implementação das intervenções do PT2020). 

Na versão revista do PGA PT2020 está previsto a realização de 44 avaliações, incluindo avaliações temáticas, de 

Programa, territoriais e globais. Da parte do POCH está prevista a realização de 5 avaliações, uma das quais já se 

encontra concluída. 

Em 2018 realizaram-se três reuniões da RM&A. No que à avaliação diz respeito, a agenda dessas reuniões foi 

preenchida pela discussão do ponto de situação da implementação do PGA PT2020/Planos de Avaliação dos PO, 

pela realização do balanço dessa implementação, pela reflexão sobre a preparação das avaliações intercalares dos 

PO e pela revisão do PGA PT2020. 
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O quadro metodológico que se tem tentado desenvolver em todas as avaliações, quer ao nível dos métodos de 

avaliação, quer no papel da reconstrução e consensualização da teoria de mudança, tem implicado uma maior 

qualidade do processo avaliativo, e por outro lado tem trazido uma maior exigência no investimento realizado pelas 

equipas de avaliação e pelas entidades contratantes (que se reflete no aumento das necessidades de informação e 

na duração da execução das avaliações). 

Eis o ponto de situação da implementação do PGA PT2020 no final de 2018: 

• Quatro avaliações concluídas em 2018 (Transferência do conhecimento, Desempenho das empresas, 

Formação avançada e a Avaliação de processo IEJ às quais se acresce as quatro avaliações ex ante dos 

Instrumentos financeiros realizadas em 2015). Sendo que uma delas é da responsabilidade do POCH (Formação 

Avançada) e noutra o programa participou no Grupo de Acompanhamento (Transferência do Conhecimento) 

responsável pela aprovação de todos os produtos ao longo do ciclo da avaliação.  

• Nove avaliações em curso: RIS3, Custos Simplificados, Abordagem Territorial (acompanhadas pelo 

Programa ao nível do grupo de Acompanhamento), Promoção do sucesso educativo e empregabilidade dos jovens, 

Diplomados do ensino superior (coordenadas pelo Programa), Sistemas de incentivos, Impacto IEJ, e Medidas de 

reforço da transição para uma economia com baixas emissões de carbono. A estas acresce a avaliação da 

Modernização e capacitação da Administração Pública, cujo concurso foi já lançado em 2019.  

Relativamente à divulgação e ao follow-up foram realizadas duas iniciativas: 

• A realização de dois seminários (em 2019) de divulgação das conclusões das avaliações concluídas: i) 

Avaliação do contributo dos FEEI para as dinâmicas de transferência e valorização de conhecimento e a avaliação 

do impacto dos FEEI no desempenho das empresas portuguesas, em Lisboa, 23 de janeiro de 2019; a Avaliação 

do contributo dos FEEI para a formação avançada (Aveiro, 13 de fevereiro de 2019). 

• O início do processo de follow-up de acordo com o previsto no documento complementar ao PGA PT2020 

– Orientações para o acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações do Portugal 2020 

(follow-up), nomeadamente a sistematização das conclusões e recomendações das avaliações concluídas, pela 

AD&C, para efeitos de encaminhamento para a entidade responsável pela avaliação e/ou para outras entidades 

responsáveis pela implementação das recomendações. 

O Plano de Avaliação do PO CH (cuja última revisão foi aprovada pelo CA a 26 de abril de 2019) apresenta um 

orçamento global de 2,5M€, incluindo 1,3M€ para avaliações coordenadas pelo POCH, 1M€ para acompanhamento 

de outras avaliações e uma dotação de 100.000€ para capacitação e comunicação de resultados das avaliações. 

No final de 2018 o estudo de avaliação sobre o contributo dos FEEI para a Formação Avançada cujo processo de 

implementação foi coordenado pelo POCH, encontrava-se na sua fase final de conclusão, que entretanto ocorreu 

em 13 de fevereiro de 2019, com a apresentação pública dos seus resultados finais. Adicionalmente, refira-se ainda 

os seguintes aspetos em relação à implementação do Plano de Avaliação do PO: i) no dia 23 de outubro de 2018 

foi lançado, em DR, o Concurso Público relativo à Avaliação sobre o contributo dos FEEI para a promoção do 

sucesso educativo, redução do abandono escolar precoce e empregabilidade dos jovens, também coordenado por 
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este PO, cujo prazo para a submissão das propostas decorreu até ao dia 7 de dezembro de 2018; ii) está numa fase 

inicial a avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento dos diplomados do Ensino Superior; iii) está na 

fase de preparação as especificações técnicas da avaliação do contributo do Portugal 2020 para a Qualificação e 

Empregabilidade dos Adultos, para lançamento em breve do respetivo concurso público. 

Finalmente, ao longo de 2018 a AG participou ativamente em GA das seguintes avaliações, coordenados por outras 

entidades:  

i) Avaliação do contributo dos FEEI para as dinâmicas de transferência e valorização do conhecimento; 

ii) Avaliação do processo de constituição das RIS 3: rede e primeiros resultados;  

iii) Avaliação da aplicação dos custos simplificados; 

iv) Avaliação dos processos de convergência e coesão territorial e efeito de medidas de discriminação 

territorial. 

Em relação ao tópico dos GA, estes são amplamente participados por entidades de referência sendo nosso 

entendimento não se revelar ajustado o envolvimento da COM ou mais entidades, não diretamente relacionadas 

com a política. 

O calendário das avaliações inscrito no Plano de Avaliação do POCH foi alvo de reajustamento em função do ritmo 

de implementação das intervenções objeto de avaliação ou por questões estratégicas. 

Em seguida apresenta-se uma ficha sobre cada uma das referidas avaliações coordenadas pelo POCH. 

 Limite de carateres: 7000 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação: Avaliação do contributo do Portugal 2020 para a formação avançada - Avaliação 
Baseada na Teoria 
Entidade responsável: POCH 
PO envolvidos: PO CH, POISE, PO Norte, PO Centro e PO Alentejo (PT2020) 
Período de abrangência: QREN e PT2020 
 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 

 

x 

x 
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Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

 
Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 

 
01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 

 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública  

 
 

 
Objetivos/abrangência: 
 

i) Avaliar a eficácia e impacto do apoio do FSE à FA; 

ii) Explicar os efeitos observados a partir das intervenções apoiadas no QREN/PT2020 e compreender em 

que medida o caminho no PT2020 é o mais adequado para potenciar os impactos.   

2018 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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ii) A Avaliação é orientada por critérios de relevância, eficácia, eficiência, impacto e VAE das intervenções 

apoiadas através do Programa Operacional Potencial Humano [POPH/QREN] e PT2020 (através do POCH 

e dos PO Regionais NORTE2020, CENTRO2020 e ALENTEJO2020). 

Limite de caracteres: 500 
 

 

Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 

A análise das realizações e dos resultados permitiu concluir que existe um desempenho positivo nos planos 

da relevância, da eficácia, da eficiência, dos impactos e do VAE. Sem prejuízo disso, a avaliação permite 

confirmar a persistência de dificuldades de transição entre o ciclo longo que caracterizou a implementação 

deste tipo de apoios ao longo das últimas décadas e a incorporação das novas prioridades introduzidas pela 

programação do PT2020, designadamente no que respeita às apostas de aumento do potencial de 

valorização económica e social do conhecimento produzido (i.e. fomento de uma orientação market-driven 

para estes processos) e de promoção de um maior ajustamento do perfil profissional dos recursos humanos 

beneficiários dos apoios concedidos às necessidades de mercados de trabalho que se pretendem cada vez 

mais amplos e diversificados (com claro destaque para os designados mercados de trabalho não 

académicos). Na perspetiva dos avaliadores, são essas prioridades que deverão merecer especial 

centralidade nas decisões de afetação futura dos FEEI, tanto no atual período de programação como, 

previsivelmente, entre 2021 e 2027. Por seu turno, a nível da política pública mais global, considera-se 

pertinente assegurar que as mesmas não invalidam a prossecução de outras orientações igualmente 

pertinentes para o desenvolvimento científico e tecnológico do país e que, tendencialmente, deverão ter 

noutros meios que não os FEEI a sua principal fonte de financiamento. 

 
Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
No seguimento da avaliação, realizaram-se três ações de follow-up:  

I) Apresentação das conclusões e recomendações do Estudo de Avaliação num Seminário na Universidade de 

Aveiro, que se realizou no dia 13 de fevereiro 2019 e que contou com a intervenção do Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior – Manuel Heitor, bem como de outros relevantes stakeholders na área da 

formação avançada: Reitor da Universidade de Aveiro, Presidente da Associação de Bolseiros de Investigação 

Cientifica, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Faculdade de Engenharia/Universidade do Porto. 

 

I) II) Apresentação do Estudo de Avaliação na reunião da Rede de Avaliação do FSE, realizado em 6 de junho 

2019, em Dublin, a convite da AD&C, que contou com a presença da COM e de autoridades de gestão e 

coordenação dos FEEI. 
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II)  

III) O início do processo de follow-up de acordo com o previsto no documento complementar ao PGA PT2020 

– Orientações para o acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações do Portugal 

2020 (follow-up), nomeadamente a sistematização das conclusões e recomendações das avaliações 

concluídas, pela AD&C, para efeitos de encaminhamento para a entidade responsável pela avaliação e/ou para 

outras entidades responsáveis pela implementação das recomendações. 

III)  

O relatório final, sumário executivo e infografia encontram-se disponíveis no website do POCH para efeitos de 

disseminação e potencial exploração de resultados. 

 
Limite de caracteres: 2500 
 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação: Avaliação do contributo dos FEEI para as dinâmicas de transferência e valorização do 

conhecimento - Avaliação Baseada na Teoria 

Entidade responsável: AD&C 

PO envolvidos: PO CI, PO CH, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa, PO Algarve, PDR Continente 

Período de abrangência: QREN projetando-se ainda sobre os aspetos da programação do Portugal 2020 

 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 

 

 
Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

 
Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 

2018 

x 

 

x 

x 

x 
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Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 

 
01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 

 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública  

 
 

 
Objetivos/abrangência: 

 

Identificar e explicitar o impacto dos Fundos Estruturais e de Investimento (FEEI), em particular do QREN, na 

promoção da transferência e valorização do conhecimento (TVC), descrevendo os mecanismos causais de 

produção desses impactos e explicitando os processos de mudança. 

 
Limite de caracteres: 500 
 

 

Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 

Os fundos estruturais ajudaram a reforçar as dinâmicas transferência e valorização de conhecimento no país 

ao longo de todo o ciclo de inovação e contribuíram efetivamente para o desenvolvimento e consolidação dos 

sistemas regionais e nacional de inovação, reforçando as redes relacionais entre os seus atores.  

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 
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No que concerne às Bolsas de Doutoramento Empresarial (BDE), no contexto do POCH, a avaliação conclui 

que a procura das BDE revelou-se baixa ao longo do período do QREN e não encontrou eco de melhoria no 

PT 2020 e recomenda redesenhar o instrumento com critérios de mérito que discriminem positivamente as 

especificidades desta tipologia de bolsas no concurso geral de bolsas de doutoramento, valorizando 

positivamente os programas de trabalho nos quais esteja evidenciada a articulação com potenciais 

beneficiários do conhecimento produzido, empresas ou outras organizações. Coloca ainda para ponderação a 

abertura de concursos específicos para a atribuição de BDE. Por outro lado, refere que a realização de BDE 

poderá ter alguma medida associada à contratação, com os dois primeiros anos a beneficiarem de bolsa de 

investigação e os últimos estarem associados a um contrato de trabalho na empresa. 

 

Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
Relativamente à divulgação e ao follow-up foram realizadas duas iniciativas: 

 

I) A realização de dois seminários (em 2019) de divulgação das conclusões das avaliações concluídas: 

- Avaliação do contributo dos FEEI para as dinâmicas de transferência e valorização de conhecimento 

e Avaliação do impacto dos FEEI no desempenho das empresas portuguesas (Lisboa, 23 de janeiro 

de 2019) 

- Avaliação do contributo dos FEEI para a formação avançada (Aveiro, 13 de fevereiro de 2019) 

 

II) O início do processo de follow-up de acordo com o previsto no documento complementar ao PGA PT2020 – 

Orientações para o acompanhamento da implementação das recomendações das avaliações do Portugal 2020 

(follow-up), nomeadamente a sistematização das conclusões e recomendações das avaliações concluídas, 

pela AD&C, para efeitos de encaminhamento para a entidade responsável pela avaliação e/ou para outras 

entidades responsáveis pela implementação das recomendações. 

 
Limite de caracteres: 2500 
 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 

 

x 
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Designação da avaliação: Avaliação da implementação da estratégia nacional e regional de investigação para 

uma especialização inteligente (RIS3): Rede, realizações e resultados esperados 

Entidade responsável: AD&C 

PO envolvidos: PO CI, PO CH, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa, PO Algarve, PO Açores, PO 

Madeira, PDR do Continente, PDR Açores, PDR Madeira, PO MAR 

Período de abrangência: PT2020 

 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 

 

 
Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

 
Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 

 
01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 

 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 

2019 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 
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08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública  

 
 

 
Objetivos/abrangência: 

Produzir aprendizagens relativamente à adequação do modelo de operacionalização da RIS3 no 

âmbito do PT2020: 

i) Avaliar se a integração das ENEI/EREI no processo de implementação do PT2020 está a 

alcançar os objetivos esperados ou a criar condições para os alcançar. 

ii) Avaliar a adequação da arquitetura e dinâmica de construção permanente das ENEI/EREI. 

iii) Avaliar o processo de implementação, a adequação e a eficácia do modelo de governação. 

iv) Explicitar a forma como é expectável que as intervenções associadas à RIS3 produzam os 

efeitos esperados. 

 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 

Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 

 

Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
 
Limite de caracteres: 2500 
 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação: Avaliação da aplicação dos custos simplificados 

 

x 

 

 

x 
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Entidade responsável: AD&C 

PO envolvidos:  

PO QREN: PO PH, PO Madeira-FSE, PO Açores-FSE 
PO PT2020: PO CI, PO CH, PO ISE, PO SEUR, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa, PO Algarve, 
PO Açores, PO Madeira, PDR Continente, PDR Açores, PDR Madeira 
Limite de caracteres: 500 
 

 

Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 

 

 
Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

 
Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 

 
01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 

 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 

2019 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 
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11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública  

 

 
Objetivos/abrangência: 

Os objetivos desta avaliação são produzir aprendizagens relativamente aos resultados e à forma de 

implementação das Opções de Custos Simplificados (OCS) no âmbito do QREN/PT2020 e transportá-las para 

o processo de implementação a decorrer no PT2020, à luz do novo enquadramento legal e da prática em curso. 

 
Limite de caracteres: 500 

 

 

Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 

 

Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
 
Limite de caracteres: 2500 
 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação: Avaliação da operacionalização da abordagem territorial do Portugal 2020 no contexto 

da convergência e coesão territorial 

Entidade responsável: AD&C 

PO envolvidos: PO CI, PO CH, PO ISE, PO SEUR. PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa e PO Algarve 

Período de abrangência: Portugal 2020 

 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 

 

x 

x 

 

x 
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Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

 
Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 

 
01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 

 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública  

 
 

 
Objetivos/abrangência: 

Avaliar a adequação da abordagem territorial do Portugal 2020, considerando o contributo da configuração e 

da implementação das políticas/instrumentos de programação que a operacionalizam nos quatro domínios 

2019 

 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 
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temáticos, para o alcance dos resultados e impactos esperados na redução das assimetrias regionais e 

consequente reforço da convergência económica e da coesão territorial. 

Limite de caracteres: 500 
 

 

 

Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 

 

Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
 
Limite de caracteres: 2500 
 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação *: 
Avaliação do Contributo do Portugal 2020 para a promoção do sucesso educativo, a redução do 
abandono escolar precoce e a empregabilidade dos jovens - Avaliação Baseada na Teoria e 
Avaliação Contrafactual 
Entidade responsável: POCH 
PO envolvidos: PO CH, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa e PO Algarve, PO Açores e PO Madeira 
Período de abrangência: PT2020 
 
 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 

 

 
Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

2020 

 

x 

 

x 
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Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 

 
01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 

 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública  

 
Selecionar um ou vários objetivos temáticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a abrangência 
da avaliação 

 

 
Objetivos/abrangência: 
 

O objetivo geral desta avaliação é o de identificar em que medida as intervenções do PT 2020 têm contribuído 

para aumentar o sucesso educativo e, por essa via, reduzir o nível de abandono escolar, em direção à meta 

inscrita no PNR, bem como potenciar a empregabilidade dos jovens apoiados, face às metas definidas nesta 

área e tendo em consideração que as diferentes modalidade formativas apoiadas pelos fundos são, em regra, 

de dupla certificação (escolar e profissional). 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 
Avaliação em fase inicial, sem conclusões. 
 
Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
Não aplicável no momento. 
 
Limite de caracteres: 2500 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação *: 
Avaliação do Contributo do Portugal 2020 para o aumento dos diplomados do Ensino Superior. - Avaliação 
Baseada na Teoria 
Entidade responsável: POCH e Centre for Research on Impact Evaluation (CRIE). 
PO envolvidos: PO CH e POISE (POPH) 
Período de abrangência: 2012/2013 (QREN) e PT 2020 (até 2018) 
 
 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 
Selecionar uma ou ambas as opções consoante a abrangência da avaliação 
 

 

 
Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

2020 

 

x 

 

x 
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Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 
 

01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 
 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública 

 
Selecionar um ou vários objetivos temáticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a 
abrangência da avaliação 
 

 

 
Objetivos/abrangência *: 
 
Apurar o impacto dos apoios ao ensino superior, designadamente das bolsas de ensino superior para 
alunos carenciados, no acesso e conclusão dos estudos e respetiva performance ao longo dos mesmos 
 
 
Limite de caracteres: 500 
 

 
 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 
 
Avaliação em fase inicial, sem conclusões. 
 
Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
Não aplicável no momento. 
 
 
Limite de caracteres: 2500 
 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação *: 
 
Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e empregabilidade dos adultos -  
Entidade responsável: POCH 
PO envolvidos: PO CI, PO CH, PO ISE, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa, PO Algarve, PO 
Açores, PO Madeira 
Período de abrangência: PT2020 
 
 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 
Selecionar uma ou ambas as opções consoante a abrangência da avaliação 
 

 

 
Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

2020 

 

x 

 

x 
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Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 
 
Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 
 

01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização 
e qualidade 
 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia 
da administração pública 

 
Selecionar um ou vários objetivos temáticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a 
abrangência da avaliação 

 

 
Objetivos/abrangência *: 
 
Avaliar qual o impacto das intervenções apoiadas nos resultados esperados no que se refere ao aumento 
das qualificações dos adultos, tendo em conta as expetativas e necessidades de qualificação da população 
adulta nos diferentes territórios. 
Avaliar qual o impacto da qualificação de adultos no reforço da empregabilidade da população apoiada e 
aferir o impacto dos apoios à formação profissional na criação de melhores condições de competitividade 
das empresas. 
 
 
Limite de caracteres: 500 
 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 
 
 
Não aplicável nesta fase 
 
Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
Não aplicável nesta fase 
 
Limite de caracteres: 2500 
 

* Campos de preenchimento obrigatório. 

 
Estado da avaliação *: 
 
E - Concluída 
 
P - Planeada 
 
 
Designação da avaliação *: 
 
Contributo dos FEEI para os objetivos do PO por eixo prioritário (avaliação intercalar) – POCH 
Entidade responsável: POCH 
PO envolvidos: POCH 
Período de abrangência: PT2020 
 
 
Limite de caracteres: 500 
 

 

 
Fundo(s) *: 
 
FEDER/FC 
 
FSE 
 
Selecionar uma ou ambas as opções consoante a abrangência da avaliação 

 
Ano de conclusão da avaliação (De 2014 a 2023) *: 
 

 

 
Tipo da avaliação *: 
 
Impacto 

2021 

x 

 

x 

 

x 
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Processo 
 
Ambas 
 

 

 
Objetivo(s) temático(s) *: 
 
 

01. Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação 
 
02. Melhorar o acesso às tecnologias de informação e de comunicação, bem como a sua utilização e 
qualidade 
 
03. Reforçar a competitividade das PME 
 
04. Apoiar a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores 
 
05. Promover a adaptação às alterações climáticas e da prevenção e gestão de riscos 
 
06. Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos 
 
07. Promover transportes sustentáveis e a eliminação dos estrangulamentos nas principais 
infraestruturas de rede 
 
08. Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos trabalhadores 
 
09. Promover a inclusão social e combater a pobreza e qualquer tipo de discriminação 
 
10. Investir na educação, na formação, nomeadamente profissional, nas competências e na 
aprendizagem ao longo da vida 
 
11. Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e partes interessadas e a eficácia da 
administração pública 
 
Selecionar um ou vários objetivos temáticos mobilizados pelo Programa Operacional consoante a 
abrangência da avaliação 

 

 

 
Objetivos/abrangência *: 
 
Avaliar o contributo do PO CH para ir ao encontro dos objetivos e metas previstas de realização e, 
sobretudo, de resultados para 2023, tendo em conta o caminho percorrido (2015 e 2018) para alcançar as 
metas intermédias fixadas para 2018 no âmbito do quadro de desempenho do PO e de modo a se 
introduzirem os ajustes necessários ao cumprimento ou superação dessas metas, assegurando elevados 
níveis de eficiência, relevância e sustentabilidade dos resultados pretendidos. 
 
 
Limite de caracteres: 500 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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Conclusões (no caso de avaliações concluídas): 
 
Não aplicável nesta fase 
 
Limite de caracteres: 1500 
 

 

 
Follow up (no caso de avaliações concluídas): 
 
Não aplicável nesta fase 
 
Limite de caracteres: 2500 
 

 

12.2. Resultados das medidas de divulgação e publicidade dos fundos, adotadas no âmbito da estratégia 

de comunicação 

Em 2018 o PO CH concluiu a 2ª fase da sua Estratégia de Comunicação – Divulgação – que decorreu entre janeiro 

de 2017 e dezembro do referido ano.  

Nesse período foram implementadas diversas iniciativas com o objetivo de dar a conhecer aos beneficiários 

(entidades formadoras), beneficiários finais (formandos) e público em geral a implementação do Programa, através 

da divulgação dos resultados obtidos desde o início do Portugal 2020. Para tal, foi realizada uma comunicação 

alicerçada numa forte identidade com o objetivo de promover a visibilidade e a eficácia do apoio dos Fundos 

Europeus no âmbito da educação/formação, bem como o rigor do trabalho desenvolvido. 

Assim, e tendo sempre como alicerce principal os meios de comunicação de PO CH - website e redes sociais –, o 

Programa organizou e participou em inúmeras iniciativas, eventos e campanhas de comunicação, com o 

envolvimento de diferentes parceiros que trabalham diretamente com a temática da formação e qualificação, para 

além dos beneficiários, contribuindo para uma relevante notoriedade do Programa, do FSE e do papel da União 

Europeia no apoio aos seus Estados-Membros e, especialmente, aos seus cidadãos. 

A comunicação digital tem vindo a ser uma grande aposta do Programa. Assim, o website do PO continua a ser o 

veículo de comunicação mais abrangente, com a publicação de notícias, eventos, reportagens, vídeos/ storytelling 

e imagens apelativas, procurando gerar assim uma comunicação integrada, criativa, simples e de proximidade com 

o cidadão.  

Em 2018 foram produzidas 144 notícias – em português e em inglês - que num só ano geraram 78 mil utilizadores 

únicos, 124 mil sessões e 232 mil visualizações de páginas. Foram também divulgadas quatro Newsletters com o 

nº de subscritores a ultrapassar, no final de 2018, os 5200. 

Ainda em termos de comunicação digital produziu e divulgou o Boletim trimestral PO CH – quatro edições publicadas 

em 2018 - onde se deu a conhecer as realizações, os resultados e histórias de beneficiários finais do Programa, 

num formato apelativo e com conteúdos de fácil acesso para todo o tipo de público. Produziu-se ainda o Quiz – 
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Sabias que? dirigido a jovens e adultos, com perguntas relacionadas com os Fundos da União Europeia, o FSE e o 

PO CH. O quiz está disponível em versão para Android e Iphone;  

Visando a melhoria constante nas ações e instrumentos de comunicação que mobiliza, o PO CH abriu a sua página 

no Instagram em fevereiro de 2018 e passados 10 meses tinha mais de 3400 seguidores. O público mais jovem (15-

25 anos) aderiu de forma mais intensa a esta rede social e tem uma interação regular com as fotos e mensagens 

partilhadas. No facebook o ano 2018 encerrou com 5358 seguidores, tendo o Linkedin 582 seguidores e 281 o 

Twitter. O canal Youtube do Programa terminou o ano com 35 subscritores. 

Com o objetivo de dar a conhecer exemplos de boas práticas e histórias de sucesso de entidades beneficiárias e, 

em particular, dos beneficiários finais, o PO produziu e divulgou 28 vídeos, dos quais 22 integrados na campanha 

de comunicação “A Minha História: União Europeia, Portugal e Capital Humano”, realizada na Feira Qualifica e 

Futurália de 2018.  

Os restantes seis vídeos foram produzidos na nova iniciativa de comunicação “Roteiro Capital Humano”, um projeto 

que tem como principal finalidade conhecer e dar a conhecer as pessoas e os projetos que com o apoio do Fundo 

Social Europeu promovem mais e melhores qualificações, procurando visitar em regra todos os meses uma entidade 

beneficiária publica e outra privada, e procurando abranger a diversidade de entidades que apoiamos e os diferentes 

territórios.  

Todas estas entrevistas, numa vertente de comunicação storytelling, dão voz a alguns dos participantes que com o 

apoio FSE elevaram as suas qualificações, prosseguiram estudos para o ensino superior ou entraram no mercado 

de trabalho. Este conjunto de vídeos foi divulgado no canal Youtube do PO CH, no portal e nas redes sociais do 

Programa, sendo que 12 dos 28 vídeos estão legendados em inglês.  

Para além dos vídeos, foi sempre produzida uma versão escrita, em formato reportagem, com texto em linguagem 

acessível e fotos. Este formato foi igualmente partilhado nas redes sociais, mas também na área reservada do portal 

para o Comité de Acompanhamento do Programa e para divulgação interna junto de toda a equipa. 

Procurando promover o aumento da notoriedade dos Fundos Europeus e da sua aplicação no âmbito do PO CH, e 

num interação mais direta com os nossos diferentes públicos, participámos com dois stands próprios nas Feiras 

“Futurália” e “Qualifica” em 2018, envolvendo vários parceiros do domínio do capital humano (ANQEP, DGEstE, 

FCT, DGES, ANESPO, IEFP, PO Regionais e representação permanente da Comissão Europeia em Portugal), para 

além de mais de 50 beneficiários que tiveram oportunidade de mostrar, in loco, os seus projetos mais emblemáticos. 

Estas duas maiores feiras de orientação vocacional do país contaram no seu conjunto com a presença de mais de 

125 mil visitantes.  

Para divulgar a presença nas Feiras, mas sobretudo de apresentar os resultados já alcançados, desenvolveu-se no 

portal, redes sociais, num jornal de cariz nacional e em três jornais regionais, uma campanha de comunicação que 

resultou na divulgação do Programa junto de mais de 1 milhão de pessoas. 

No âmbito da Rede de Comunicação do Portugal 2020, o Programa participou na campanha de divulgação Sabia 

que…? , o que passou designadamente por divulgar em cinco milhões de pacotes de açúcar os resultados dos 
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apoios da União Europeia em Portugal. Esta campanha ganhou em 2018, o 2º lugar do Prémio Cohesion Policy 

Communication Awards;  

Participou ativamente na campanha a “Europa na região” edição 2018 onde dinamizou três iniciativas realizadas 

durante o mês de maio, incluindo nesse contexto a comemoração do dia da Europa. Essas iniciativas envolveram 

entidades beneficiárias e destinatários finais do Programa. Promoveu ainda o seu evento anual em dezembro de 

2018, envolvendo mais de uma centena de participantes. No total, em 2018, foram sete eventos organizados que 

contabilizam no total mais de 130 mil participantes e 13 mil materiais de merchandising distribuídos. 

Em cinco desses eventos aplicou-se um inquérito de satisfação aos participantes nos mesmos. Em média, um 

resultado global sempre acima de 4 pontos, numa escala de 0 a 5. 

No âmbito da Rede de Comunicação PT2020 foi elaborado o Estudo de Opinião sobre a Notoriedade do Portugal 

2020.  

Por último foi membro ativo nas três reuniões da Rede de Comunicação do Portugal 2020 e em duas reuniões da 

Rede de Comunicação da Comissão Europeia – INFORM/INIO. 

Limite de carateres: 7000 

 

13. AÇÕES REALIZADAS PARA CUMPRIR AS CONDICIONALIDADES EX ANTE 

(Artigo 50.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

Não aplicável ao relatório de execução de 2018. 
 

14. INFORMAÇÕES QUE PODEM SER ADICIONADAS, EM FUNÇÃO DO CONTEÚDO E DOS 

OBJETIVOS DOS PROGRAMAS OPERACIONAIS 

(Artigo 111.º, n.º 4, alíneas a), b), c), d), g) e h), segundo parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

 

14.1 Progressos realizados na implementação da abordagem integrada de desenvolvimento territorial, 

incluindo o desenvolvimento das regiões afetadas por desafios demográficos e limitações naturais 

ou permanentes, o desenvolvimento urbano sustentável e o desenvolvimento promovido pelas 

comunidades locais, ao abrigo do programa operacional 

Não aplicável ao Programa. 

 

14.2. Progressos realizados na execução das ações destinadas a reforçar a capacidade das autoridades 

do estado-membro e dos beneficiários para gerir e utilizar os fundos 

Ao longo da implementação do PO foi desencadeado um conjunto diverso de ações que visam, de forma direta e 

indireta, a capacitação da AG, seus OI e dos seus beneficiários. Essas ações são transversais a diferentes domínios 

de atuação levados a cabo por diferentes unidades do secretariado técnico do programa.  
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Com vista ao reforço da capacitação dos beneficiários no trabalho conjunto a desenvolver com o PO, realizaram-se 

diversas sessões de esclarecimento, seja em momento prévio ao lançamento dos respetivos concursos, seja em 

sede de execução das operações. Essas sessões realizaram-se no âmbito dos seguintes concursos: Cursos TeSP; 

Cursos Profissionais, CEF, Cursos Educação e Formação de Adultos e Formação contínua de docentes, bem como 

sobre o Novo Código de Procedimento Administrativo. Nestas sessões estiveram presentes mais de mil 

participantes, realizadas em regra nas diferentes regiões elegíveis aos apoios do PO. 

 Ainda no âmbito deste ponto destacamos o trabalho realizado pelo serviço Call Center, o qual foi implementado a 

partir de novembro de 2017 e que veio reforçar a dinâmica de proximidade com entidades beneficiárias e agilizar os 

procedimentos de gestão dos projetos. A este respeito destacamos que no período temporal de novembro de 2017 

a dezembro de 2018 foram recebidas 13 052 chamadas, sendo que 98% foram atendidas, num tempo médio de 

espera de 9 segundos. Bem como a recente publicação on line de Guia com orientações relativas a pedidos de 

pagamento.   

Devido à fulcral importância de uma correta submissão da execução financeira e física dos projetos aprovados, o 

novo projeto de comunicação Roteiro Capital Humano tem também espaço para que nas visitas às entidades 

beneficiárias os responsáveis destas tenham uma sessão de esclarecimento a explicar e reforçar a capacitação dos 

beneficiários para essa submissão seja feita sem erros.  

No plano da capacitação da AG, o Secretariado Técnico do PO, pode incluir um máximo de 70 elementos, sem 

contar com a sua Comissão Diretiva, estando nesta data ocupados 66 postos de trabalho. Estes encontram-se 

distribuídos por 6 Unidades Orgânicas, sendo que 49% dos RH exercem funções nas duas Unidades de Gestão de 

Projetos. Os 26 colaboradores integrados no ano de 2017, por via do recrutamento com recurso a procedimento 

concursal externo, permitiram o reforço e estabilidade do número de colaboradores no ano de 2018, estabilidade 

essa ainda que será reforçada já em 2019, com o PREVPAP aplicável aos trabalhadores ao serviço da gestão dos 

fundos e que tinham contratos em funções públicas a termo resolutivo incerto, nalguns casos há vários anos ou 

mesmo décadas.  

Em 2018 as ações de formação ministradas totalizaram 5.155 horas de formação, distribuindo-se por 51 ações (9 

internas) que envolveram 73 trabalhadores. Face ao ano anterior regista-se um aumento de 41% no total de horas 

de formação realizadas. 

Tendo em conta o reforçar dos mecanismos de simplificação, com impacto positivo quer para a AG, quer os 

beneficiários, esta tem vindo a procurar adotar mais metodologias em OCS. Como suporte ao processo de definição 

das respetivas metodologias foi constituído um Grupo de Trabalho interno para revisão das já aprovadas e 

estudo/proposta de novas metodologias, nomeadamente no âmbito da Formação contínua de docentes e outros 

agentes da educação e formação, com base numa taxa fixa de 15% calculada sobre custos elegíveis diretos com 

recursos humanos, para financiamento dos restantes custos indiretos elegíveis.  

Limite de carateres: 3500  

 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Suporte/Paginas/guias-e-orientacoes.aspx
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Suporte/Paginas/guias-e-orientacoes.aspx
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14.3. Progressos realizados na execução de eventuais ações inter-regionais e transnacionais 

Em 2018 ocorreram 3 reuniões internacionais da rede transnacional do FSE “Learning and Skills” (Rede L&S). A 

primeira em Zagreb/Croácia em 13 e 14 de março de 2018, em que Portugal se fez representar pelo seu Organismo 

Intermédio ANQEP, enquanto organismo público responsável pela política pública da aprendizagem ao longo da 

Vida e com ações na área da iniciativa portuguesa para as competências digitais – o INCoDe 2030. Na 8ª reunião 

da Rede de Learning and Skills, decorrida em Madrid, em 14 e 15 de junho de 2018, o POCH e a ANQEP não 

puderam participar por incompatibilidade das respetivas agendas de trabalho. A 27 e 28 de novembro de 2018, o 

AG do POCH acolheu em Portugal a 9ª reunião da Rede L&S, que contou com cerca de 20 participantes, incluindo 

uma representante da COM. Nesta última reunião alguns EM tiveram possibilidade de apresentar as suas 

estratégias nacionais na área das competências digitais, tendo Portugal, através da ANQEP, apresentado a iniciativa 

INCoDe 2030. Foi proporcionado aos membros da Rede uma visita a um Centro Qualifica da Câmara Municipal de 

Lisboa especializado em Literacia Digital. Foram também criados dois grupos de trabalho com os membros da Rede 

para apresentar exemplos de projetos de referência na área das competências digitais que pudessem ser replicados 

noutros países e apoiados pelo FSE, para alimentar uma futura publicação de projetos. Portugal deu nota de alguns 

projetos, sobretudo de inovação social, relacionados com as competências digitais, que foram apresentados pelas 

próprias entidades beneficiárias no segundo dia de trabalhos. A ANQEP apresentou ainda o sistema nacional de 

qualificações e instrumentos de apoio à qualificação e aprendizagem ao longo da vida em Portugal, que suscitou o 

particular interesse de alguns EM, estando em ponderação a criação de uma reunião específica com alguns EM 

para troca de boas práticas. No decurso dos trabalhos o POCH apresentou o ponto de situação da educação e da 

formação de jovens e adultos em Portugal à data da reprogramação, bem como dados de monitorização e avaliação, 

designadamente em matéria de número de pessoas e projetos aprovados nos jovens e adultos e o nível de 

cumprimento das metas dos indicadores, com principal destaque para o eixo 3, bem como resultados de estudos 

de avaliações realizadas no passado sobre o abandono escolar e o investimento na educação e formação. No 

segundo dia do evento foram apresentados projetos de inovação social cofinanciados pelo FSE, por via do OI 

EMPIS, dedicados à área das competências digitais, enquanto área de trabalho da Rede L&S. 

Em 2018 o POCH lançou no âmbito do Eixo 4 tipologia 4.7, um Aviso de Abertura de Concurso de Cooperação 

Transnacional para financiamento de operações que versem, entre outras, na área de atuação da Rede Learning 

and Skills. Neste contexto, no final do ano, foi submetida uma candidatura em parceria entre o IEFP e uma entidade 

belga. 

Entre os dias 12 e 15 de novembro de 2018 o POCH participou num módulo de formação do Programa Operacional 

do Capital Humano Romeno (POCU), organizado em parceria com Banco Mundial cujo escritório na Roménia tem 

vindo a auxiliar a implementação dos fundos comunitários naquele país, ao abrigo de um Memorando de Acordo 

assinado entre o Governo Romeno, a Comissão Europeia e o Grupo Banco Mundial e através da Assistência 

Técnica do Ministério dos Fundos Comunitários local. 

Limite de carateres: 3500 
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14.4. Contribuição para as estratégias macrorregionais e para as estratégias relativas às bacias marítimas, 

quando aplicável 

As operações aprovadas pelo PO CH que contribuem para a Estratégia Marítima da União Europeia para a Área 

do Atlântico estão alinhadas com a aplicação do Quadro de Referência do ITI Mar. O Investimento Territorial 

Integrado (ITI Mar), previsto no modelo de governação dos FEEI, tem como objetivo assegurar a articulação entre 

a aplicação dos FEEI e as políticas públicas no mar. Não existindo qualquer dotação financeira associada, o 

financiamento das operações é efetuado através da implementação dos programas operacionais: PO Mar 2020 e 

AG dos PO temáticos (incluindo PO CH), PO regionais do continente, das regiões autónomas dos Açores e da 

Madeira e do PO Transnacional Espaço Atlântico (PO EA). 

Até final de 2018 o POCH teve 17 operações aprovadas que contribuem para esta Estratégia (6 operações são 

formativas e 11 são bolsas), com um total de 4.498 alunos/formandos/bolseiros, que representam um contributo 

financeiro do POCH no montante total de 59 M€ (50 M€/FSE)  

As operações consideradas para este efeito resultam da seguinte metodologia de apuramento - seleção de 

entidades beneficiarias exclusivamente dedicadas ao “Mar”(e.g. For-Mar) e/ou cursos/bolsas especificamente na 

área do mar (no caso dos cursos/bolsas especificamente na área do Mar o apuramento efetuado é feito a partir do 

elenco dos cursos identificados no anexo G3 do Quadro de Referência do ITI Mar).  

No caso das bolsas, o apuramento é efetuado com base no elenco de áreas científicas alinhadas com o domínio 

4.3 "Economia do mar" da Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente 

(ENEI), identificados no anexo G2 do referencial metodológico em apreço. 

Eis a caracterização das 6 operações formativas com contributo dirigido para a Estratégia Marítima.  

- Cursos Profissionais - 4 operações com 375 formandos nos cursos de “Técnico de Segurança e Salvamento em 

Meio Aquático”, que representam um contributo de 2 M€;  

- Cursos de Educação e Formação de Adultos - 1 operação com 16 participantes no curso de “Técnico/a de 

Aquicultura”, que representam um contributo de 76 mil €; 

- CQEP – 1 operação, de um Centro FOR-MAR (CAE exclusivamente Mar) com 285 participantes, com um 

contributo de 50 mil € 

No caso das tipologias formativas a estimativa do custo total elegível tem em conta o volume de formação das 

operações, calculado de acordo com a seguinte fórmula: |(total de formandos dos cursos “mar” * custo total elegível 

aprovado nas operações) /N.º total de formandos apoiados nas operações).  

Eis a caracterização das 11 operações de bolsas Mar: 

- Bolsas de Formação Avançada - 5 operações mar, com 2.639 bolseiros, que representam um contributo mar de 

53 M € e taxa de apoio de 29%.   

- Bolsas do Ensino Superior para alunos carenciados - 6 operações mar, com 1183 bolseiros, que representam um 

contributo mar de 2 M € e uma taxa de apoio de 1%.  

Face ao exposto, do conjunto das tipologias formativas, os cursos profissionais são a tipologia de operação do 

POCH com maior componente mar. No caso das tipologias de bolsas a formação avançada é aquela que tem maior 

peso. 
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Limite de caracteres: 3500 

 

Estratégias macrorregionais e estratégias para as 
bacias marítimas 

 

EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) 

EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) 

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region 

(EUSAIR) 

EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP) 

Estratégia Marítima da UE para a Região Atlântica 

(Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)) 

 

 

No caso da Estratégia Marítima da UE para a Área do Atlântico, prioridade(s) e objetivos relevantes para o 

Programa Operacional: 

Prioridades Objetivos 
Assinalar as prioridade(s)/ 

objetivo(s) relevantes 

1 - Promover o empreendedorismo e a inovação 

1.1 - Partilhar conhecimentos entre instituições de ensino 
superior, empresas e centros de investigação 

 

1.2 - Reforçar a competitividade e as capacidades de 
inovação na economia marítima da Região Atlântica 

 
X 

1.3 - Estimular a adaptação e a diversificação das 
atividades económicas, promovendo o potencial da 
Região Atlântica 

 

2 - Proteger, assegurar e desenvolver o potencial 
do meio marinho e costeiro 

2.1 - Melhorar a segurança marítima 
 

2.2 - Explorar e proteger as águas marinhas e as zonas 
costeiras 

 

2.3 - Gerir os recursos marinhos de forma sustentável 
 

2.4 - Explorar o potencial do meio marinho e costeiro da 
Região Atlântica em matéria de energias renováveis 

 

3 - Melhorar a acessibilidade e conectividade 3.1 - Promover a cooperação entre portos 
 

4 - Criar um modelo de desenvolvimento regional 
sustentável e socialmente inclusivo 

4.1 - Promover um melhor conhecimento dos desafios 
sociais na Região Atlântica 

 

4.2 - Preservar e promover o património cultural do 
Atlântico 

 

 

 

 

X 
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Ações ou mecanismos utilizados para ligar melhor o Programa Operacional à Estratégia Marítima da UE para a Região Atlântica: 

 

 

 

C. O Programa Operacional investiu Fundos da UE na Estratégia Marítima da UE para a Área do 
Atlântico? 
 

i) Caso afirmativo: 
 
Montante aproximado ou exato em EUR investido na Estratégia Marítima da UE para a Região Atlântica 
(€) (Fundo aprovado): 

Sim                Não 
 

 

A. Os coordenadores da Estratégia Marítima para a Região Atlântica (principalmente os 
coordenadores nacionais, coordenadores ou membros de áreas prioritárias e/ou coordenadores ou 
membros de objetivos) participam no Comité de Acompanhamento do Programa? 
 
 

Caso afirmativo, indique nome e cargo: 
 
 
B. Nos critérios de seleção, foram atribuídos pontos suplementares a medidas de apoio específicas 
à Estratégia Marítima da UE para a Região Atlântica? 
 
 
Caso afirmativo: 
 

a) Estão planeados convites à apresentação de propostas específicas relativos à ATLSBS? 
 
 

b) Quantos projetos/ações macrorregionais já são apoiados pelo Programa? (Número) 
 

c) Foram concedidos pontos suplementares/bónus a projetos/ações de grande significado 
ou impacto macrorregional? Em caso afirmativo, completar (1 frase específica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite de caracteres: 800 
 

d) Outras ações (por ex. projetos estratégicos planeados). Completar (1 frase específica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite de caracteres: 750 
 

 
 

Sim                Não 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sim                Não 
 
 
 

 
Sim                Não 

 
 
 

 x 

 

 

 

x  

  

x  



 
 
 
 
 
 

 

POCH - Relatório de execução anual 2018 |  75 

 
FEDER: 
 
FC: 
 
FSE 
 
Quaisquer outros Fundos: 
 
 
Se assinalar “Quaisquer outros Fundos”, identificar os Fundos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limite de caracteres: 255 
 
 

ii) Caso não tenha investido Fundos da EU na ATLSBS: 
 
O Programa Operacional pretende investir na ATLSBS no futuro? Completar (1 frase específica) 
 
 
 
 
 
 
Limite de caracteres: 650 
 
 
 
Limite de caracteres: 650 
 

D. Indicar os resultados obtidos em relação à Estratégia Marítima da UE para a Região Atlântica (Reportar os resultados concretos 
obtidos ou a atingir. Em alternativa, identificar até 4 projetos financiados pelo Programa Operacional com contributo relevante para a 
ATLSBS): 
 
O POCH identifica os seguintes projetos. 
 
Projeto 1  
Entidade promotora: Academia José Moreira da Silva - Cooperativa de Estudos de Economia Social, Crl 
Título do Projeto: Cursos Profissionais - Técnico de Segurança e Salvamento em Meio Aquático 
Custo total aprovado: 580.899,23€ 
Estimativa do Fundo Investido nos Cursos "Mar": 164.423,25€ 
Região: Norte 
 
 
Projeto 2  
Entidade promotora: CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR (FOR-MAR) 
Título do Projeto: Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP) 
Custo total aprovado: 50.126,48€ 
Estimativa do Fundo Investido nos Cursos "Mar": 42.607,51€ 
Região: Norte 

 

 

50 041 001,95 € 
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14.5. Progressos realizados na execução de ações no domínio da inovação social, quando aplicável 

O Acordo de Parceria assume a inovação social enquanto área de aposta transversal dos FEEI, com ligação ao 

sistema de investigação e inovação nacional, estimulando o aparecimento de soluções inovadoras que, numa lógica 

complementar às respostas tradicionais, permitam dar novas respostas a problemas sociais prementes na área 

social, na educação, na saúde, na justiça, entre outros. 

Em 2018 encerraram os dois Avisos de Inovação Social da tipologia 4.6 do POCH que tinham aberto em 2017, 

designadamente de Parcerias para o Impacto e Títulos de Impacto Social, sendo ambos os concursos direcionados 

para o financiamento a projetos inovadores no âmbito do setor da educação. No que respeita ao Aviso dos Títulos 

de Impacto Social foram apresentadas 15 candidaturas, num montante de 5,2 M€ financiado pelo Fundo Social 

Europeu (FSE) para uma dotação de 5 M€. Em final de 2018 existiam 7 operações com proposta de indeferimento 

ou arquivamento e 8 operações em condições de ser aprovadas, com 1,9M€ solicitados e 1,2M€ aprovados. 

No que respeita ao Aviso das Parcerias para o Impacto foram apresentadas 26 candidaturas, num montante de 11,1 

M€ financiados pelo solicitado, para uma dotação de 3 M€. Em final de 2018 existiam sete operações indeferidas e 

19 operações em condições de ser aprovadas ou já aprovadas, com 6,2M€ aprovados. Uma vez que o montante 

de financiamento público excedeu a dotação prevista para o Aviso, a EMPIS propôs à AG um valor para aprovação 

superior, com o compromisso de não abrir mais concursos para a mesma, tendo a AG colocado esta matéria à 

consideração da coordenação da CIC especializada, uma vez que altera a dotação indicativa do aviso, que aprovou 

a proposta apresentada. Nas Parcerias para o Impacto foram já pagos adiantamentos relativos a 16 operações, dos 

anos de 2017 e 2018, no valor de 200 000€. Não se encontra ainda submetido nenhum Pedido de Reembolso.  

De referir ainda que a gestão destas ações no âmbito da inovação social encontra-se delegada na EMPIS como 

organismo intermédio do PO CH.  

Não foram ainda efetuados pagamentos no âmbito dos Títulos de Impacto Social, dado a tipologia não prever 

adiantamentos, e os primeiros resultados se encontrarem previstos ocorrer no final do ano letivo 2018-2019. 

O POCH convidou a EMPIS a participar na 9ª reunião da Rede Learning and Skills, que se realizou em Portugal em 

novembro de 2018. No segundo dia da reunião foi promovida uma apresentação de projetos de inovação social 

cofinanciados pelo FSE relacionados com competências digitais, uma vez que as competências digitais são uma 

área temática da Rede L&S. 

Limite de caracteres: 3500 

 

 
 
Limite de caracteres: 1000 
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14.6 Progressos realizados na implementação de medidas para fazer face às necessidades específicas 

das zonas geográficas mais afetadas pela pobreza ou grupos-alvo em risco mais elevado de pobreza, 

de discriminação ou de exclusão social, em especial as comunidades marginalizadas e as pessoas 

com deficiência, os desempregados de longa duração e os jovens desempregados, e, se for caso 

disso, os recursos financeiros utilizados 

O PO CH não financia, em regra, medidas especificamente dirigidas às necessidades específicas dos territórios 

mais afetados pela pobreza ou para grupos-alvo em risco mais elevado nesse domínio, de discriminação ou de 

exclusão social. Sem prejuízo disso, e como também já aflorado no ponto 11.2. do presente relatório, na 

prossecução do princípio horizontal da igualdade de oportunidades e não discriminação tem integrado ações ou 

disposições que procuram ter em conta ou mesmo discriminar positivamente intervenções financiadas que abranjam 

grupos mais vulneráveis no contexto do acesso ou da sua plena integração no sistema de educação, no respeito 

pelos objetivos de uma verdadeira educação inclusiva, nos termos do estabelecido nomeadamente pelo Decreto-lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho. 

Acresce ainda que algumas disposições que têm orientado a implementação do PO CH tem tido em conta as 

necessidades dos territórios menos desenvolvidos das regiões elegíveis ao programa e que estão em regra 

concentrados em zonas de baixa densidade, sem prejuízo de se reconhecer a existência de bolsas ou territórios 

específicos em risco de pobreza em zonas de elevada densidade elegíveis neste PO, designadamente na área 

metropolitana do Porto. Por exemplo, os avisos de abertura de candidaturas preveem sempre que as operações 

que decorrem em territórios de baixa densidade tem uma maior tolerância em relação ao nível a partir do qual o não 

cumprimento dos compromissos assumidos em matéria de realização e resultados das respetivas operações dá 

lugar a uma redução do financiamento atribuído, até ao limite de 10% da despesa total elegível. Outro exemplo de 

discriminação positiva dos territórios prende-se com o reforço dos apoios sociais aos formandos que realizam as 

suas ações no âmbito dos EFA em territórios afetados pelos fogos florestais de 2017. 

Por fim, de referir que em relação pessoas aos participantes que se encontravam no inicio da sua participação em 

situação de Desemprego de Longa Duração, a intervenção do POCH pode verificar-se, no contexto dos apoios 

disponibilizados no Eixo 3 (e com incidência marcada na Tipologia Cursos de Educação e Formação de Adultos) na 

qual foram apoiadas 10 488 pessoas (4 023 homens e 6 465 mulheres) que se encontravam em situação de 

desemprego de longa duração conforme o ICC de realização regista (ICC CO02) Se nos debruçarmos sobre o 

número de pessoas que participou em ações de Educação e Formação de Adultos até à data – 19 981 participantes 

– constatamos, então, que cerca de 52% das pessoas apoiadas se encontrava em situação de desfavorecimento à 

entrada (manifesta pelo desemprego de longa duração), o que revela a especial importância desta intervenção 

proporcionada pelo Programa Operacional no combate a esta realidade.  

Limite de caracteres: 3500 
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15. INFORMAÇÕES FINANCEIRA A NÍVEL DO EIXO PRIORITÁRIO E DO PROGRAMA / QUADRO DE 

DESEMPENHO 

(Em conformidade com o Artigo 21.º, n.º 2 e Artigo 22.º, n.º 7), primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 

1303/2013) 

 

Os pontos 15 a 18 do presente relatório correspondem à Parte C do “Modelo dos relatórios de execução anuais e 
final do objetivo Investimento no Crescimento e no Emprego“, aprovado pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 
2015/207, da Comissão, e constituem requisitos de informação complementares aos pontos anteriores (Partes A 
e B), a constar apenas do relatório a apresentar em 2019 e do relatório final. 

 

O Anexo V do Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/207 determina a adaptação do Quadro 6 às particularidades da 
análise dos indicadores financeiros do Quadro de Desempenho (não se pretende informação adicional neste ponto do 
relatório). 
Incorporado no Quadro 6. 

 

16. CRESCIMENTO INTELIGENTE, SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO 

(Artigo 50.º, n.º 5 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

 

O Programa Operacional do Capital Humano (POCH) é um dos programas operacionais do Portugal 2020 que contribui 

para a estratégia da União para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e para a coesão económica, social e 

territorial.  

O “Capital Humano” assume uma importância estratégica para Portugal, pois o retorno sobre o investimento na educação 

e qualificação das pessoas permite corrigir desequilíbrios estruturais que ainda persistem comparativamente com outros 

Estados Membros da UE, ao nível das desigualdades sociais e económicas, em termos de indicadores de produtividade, 

escolarização e especialização competitiva da economia. Portugal tem melhorado os resultados e aumentado a qualidade 

e a eficiência do seu sistema educativo e de formação, acelerando a convergência com a média europeia, contudo a 

persistência de baixas qualificações constitui-se como um dos principais entraves ao desenvolvimento de atividades 

produtivas mais exigentes, nos vários setores económicos. O reconhecimento desta realidade está evidenciado nos 

compromissos assumidos por Portugal no seu Programa Nacional de Reformas (PNR), ao assumir integralmente as metas 

traçadas na Estratégia Europa 2020 (EE2020), nomeadamente as que preveem a redução da taxa de abandono precoce 

de educação e formação para 10% até 2020 na população entre os 18 e os 24 anos e o aumento para 40% de diplomados 

de ensino superior na população entre os 30 e os 34 anos. O PO CH é assim, também, um dos instrumentos do Portugal 

2020 ao serviço da trajetória do PNR, um programa que define medidas estratégicas de implementação de uma agenda 

de crescimento e desenvolvimento económico e social para Portugal no horizonte 2020, baseada em seis pilares, 

contribuindo o POCH para o pilar da qualificação dos portugueses. 

No contexto da qualificação dos portugueses o PO CH permitiu dar continuidade às políticas nacionais de apoio à formação 

inicial – sem prejuízo de ajustamentos que visaram melhorar a sua eficácia e eficiência - designadamente no âmbito do 



 
 
 
 
 
 

 

POCH - Relatório de execução anual 2018 |  79 

ensino profissional (dupla certificação), bem como de formação e aprendizagem ao longo da vida, em particular nesta 

última vertente através do Programa QUALIFICA, o Programa do Governo para a formação de adultos.  

Como revelado nos dados do eixo 1 do POCH, entre 2014 e 2018 o PO CH apoiou cerca de 200 mil jovens em cursos 

profissionais e outras ofertas apoiadas no âmbito do eixo 1, sendo os CP a modalidade mais relevante, enquanto via eficaz 

de promoção do sucesso escolar, pelo impacto positivo na redução do abandono escolar precoce, no aumento das taxas 

de transição e conclusão e no reforço da sua empregabilidade. Por exemplo, osos estudos de avaliação contrafactual 

realizados sobre esses cursos demonstram, que a taxa de conclusão dos cursos profissionais é superior em média em 

cerca de 20 p.p. em relação aos cursos científico-humanísticos. Da mesma forma, em relação aos alunos do ensino 

secundário que optaram por não prosseguir estudos, a proporção dos que se encontram a trabalhar, ao fim do tempo 

normal de conclusão, é superior para os que frequentaram um Curso Profissional (53,3%), face a 28,5% dos alunos que 

frequentaram o ensino científico-humanístico, sendo também mais favorável em termos contratuais (e.g. maior peso dos 

vínculos laborais sem termo – 29,1% nos CP e 26,3% na via regular), bem como na proporção dos que trabalham a tempo 

inteiro. 

Os dados do eixo 3 do REA revelam, desde o início da programação, que o POCH apoiou mais de 86 mil pessoas em 

ofertas que visam o aumento da qualificação da população adulta, no âmbito da atividade dos Centros Qualifica, dos 

Cursos EFA e dos Cursos de Aprendizagem, sendo que ainda uma boa parte da execução física dos projetos apoiados no 

âmbito dessas tipologias ainda não foi apresentada à AG, pelas razões anteriormente explanadas. Este apoio à 

participação de adultos em atividades de aprendizagem ao longo da vida em Portugal permite dotar os alunos de 

ferramentas adequadas para acompanharem as necessidades do mercado de trabalho, com vista à promoção da 

empregabilidade e à promoção de uma sociedade mais inclusiva e qualificada (apesar do progresso das últimas décadas, 

o défice estrutural das qualificações em Portugal mantém-se relativamente elevado face à média da UE, com apenas 

49,8% da população adulta dos 25 aos 64 anos residente em Portugal a ter alcançado pelo menos o ensino secundário, 

quando a média europeia se situa nos 77,5%). Neste domínio podemos afirmar que o apoio do PO CH à qualificação da 

população adulta é estratégico no sentido de se atingir as metas nacionais do PNR e europeias, designadamente garantir 

que 50% da população ativa tenha, pelo menos, o ensino secundário e 15% da população adulta tenha frequentado 

atividades de aprendizagem ao longo da vida no último ano. 

Adicionalmente o PO CH, através do seu eixo 2, contribui para os objetivos europeus e nacional de se atingir 40% da 

população entre os 30 e os 34 anos com nível de ensino superior ou equivalente (em 2018 Portugal está a 5 p.p. de atingir 

essa meta), através do apoio à frequência deste nível de ensino, em particular através do financiamento de bolsas para 

estudantes e apoio aos cursos TeSP. Em 2018 o POCH lançou os instrumentos financeiros para alunos do ensino superior, 

enquanto reforço para o alargamento do acesso e contínua democratização do ensino superior e que são relevante num 

contexto de crescimento inclusivo. Paralelamente, o apoio do POCH a bolseiros de formação avançada foi um contributo 

para a estratega de afirmar Portugal como um país de conhecimento e de ciência, que valoriza a atividade científica e um 

crescimento inteligente. 

Por sua vez, através dos concursos do eixo 4 do POCH foi possível contribuir para o crescimento da performance dos 

alunos e o incremento da qualidade da prestação da educação e da formação, seja por via do apoio do PO ao Programa 
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Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, seja por via da Formação contínua de Docentes e de outros Avisos no 

âmbito deste eixo designadamente para a inovação social e o alinhamento das escolas que ministram cursos profissionais 

com o EQAVET. Recorda-se a este respeito que o eixo assume uma particular relevância estratégica porque permite apoiar 

medidas de caracter preventivo ou precoce, alavancando os resultados dos outros eixos estratégicos do PO.  

No âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que abrangeu 800 agrupamentos de escolas, efetivou-

se a atribuição de recursos humanos adicionais (docentes e técnicos às escolas), tendo-se ainda articulado esse apoio 

com os que concedemos no âmbito da formação contínua de docentes para suporte à concretização dos planos de ação 

das escolas apresentados ao abrigo desse Programa e aprovados pela sua Estrutura de Missão. 

Em suma, entre 2014 e 2018 o POCH apoiou mais de 470 mil pessoas através dos seus eixos 1, 2, 3 e 4. Este número 

demonstra o relevante contributo do POCH para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, uma vez que a educação 

e a qualificação é um elemento estrutural para o incremento da produtividade e a melhoria da competitividade da economia, 

para a promoção de uma sociedade mais sustentável ambientalmente, bem como para a promoção da coesão social. O 

investimento no capital Humano é, assim, uma pedra basilar do triângulo que se pretende virtuoso do crescimento 

inteligente, inclusivo e sustentável. De facto, as intervenções do POCH são determinantes para desenvolver um maior 

ajuste das ofertas às necessidades do mercado de trabalho e ao maior enfoque nas áreas de bens e serviços 

transacionáveis, incluindo a economia digital, a economia azul e a economia circular, contribuindo para uma economia 

mais sustentável e com menores emissões de carbono. 

Numa perspetiva de desenvolvimento sustentável os apoios do PO CH contribuem para preparar os recursos humanos 

para os desafios associados à economia verde e à transição para um modelo de baixo carbono. De facto, os requisitos de 

qualificação para muitos dos novos empregos serão superiores aos atuais, obrigando a uma maior qualificação e 

especialização dos trabalhadores, o que implica necessariamente investimento em formação e qualificação profissional. 

Os requisitos técnicos da eficiência energética, da produção de energias renováveis, da adaptação às alterações 

climáticas, da eficiência no uso dos recursos (água, minerais, biodiversidade) traduzem-se em crescentes necessidades 

de formação profissional face às evoluções nesses domínios, onde tendem a surgir novas oportunidades de 

empregabilidade. É neste contexto que aparece o contributo do PO CH para o clima, a que respeita o ponto 11.4 do 

relatório. 

Por sua vez ao nível da promoção da economia azul, o capital humano de suporte assenta no financiamento da formação 

e qualificação no âmbito das atividades ligadas ao mar,  

Para concluir, a educação e qualificação são essenciais para a redução das desigualdades, nomeadamente pelo potencial 

na interrupção dos ciclos de pobreza e na sua transmissão intergeracional, verificando-se uma relação entre as 

desigualdades escolares e as desigualdades de rendimento, educacionais e culturais. Neste contexto, pode-se afirmar que 

a política nacional pública para a educação e formação contribui para o aumento dos níveis de escolaridades e a redução 

do défice de qualificações, para o decréscimo das desigualdades sociais e para a possibilidade de percursos de mobilidade 

social ascendente. O POCH tem sido um instrumento fundamental de apoio à qualificação dos portugueses, financiando 
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intervenções que vão desde a promoção do sucesso escolar, à melhoria da qualidade do sistema educativo, a qualificação 

dos jovens e adultos e um melhor ajustamento entre a formação/educação e as necessidades do mercado de trabalho. 

Limite de caracteres: 17500 
 
 

17. QUESTÕES QUE AFETAM O DESEMPENHO DO PROGRAMA E MEDIDAS ADOTADAS – 

QUADRO DE DESEMPENHO 

(Artigo 50.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 

 

A aferição intercalar do Quadro de Desempenho (QD) tem lugar no presente Relatório de Execução Anual e tem por base 

os dados de execução física e financeira que contribuem para os objetivos intermédios definidos, apresentada ao longo 

dos restantes pontos do relatório. A orientação para resultados subjacente ao quadro conceptual de aplicação FEEI 

assenta, entre outros vetores, na avaliação do desempenho dos PO à luz de um quadro de desempenho previamente 

estabelecido, o qual estabelece objetivos intermédios que devem ser atingidos até ao final de 2018 de forma a assegurar 

que os progressos realizados vão ao encontro do planeado e antecipar eventuais problemas na implementação dos PO, 

tendo em vista as suas metas finais. 

No sentido do cumprimento dessas metas, todos os indicadores incluídos no QD devem atingir, pelo menos, 85% do valor 

do objetivo intermédio no final de 2018 ou, pelo menos, 85% do valor da meta até ao final de 2023. Se o QD incluir três ou 

mais indicadores, os objetivos intermédios ou as metas de uma prioridade podem ser considerados cumpridos se todos os 

indicadores, exceto um, tiverem atingido 85% do valor do seu objetivo intermédio, no final de 2018, ou 85% do valor da 

sua meta até ao final de 2023. O indicador que não atinja 85% do valor do objetivo intermédio ou da meta não deve 

apresentar um resultado inferior a 75% do objetivo intermédio ou da meta previstos. 

Analisando o Quadro de Desempenho do POCH, por eixo, podemos destacar o seguinte: 

 Para o Eixo 1 tanto o indicador físico (Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação do ISCED 3) como o 

indicador financeiro referente a despesa certificada, ultrapassaram a meta proposta para 2018 (indicador físico 

apoiadas 169 667 pessoas, face às 160 000 previstas; no indicador financeiro foi certificado um montante de 998 

340 682 €, em relação aos 800 880 000 € propostos). Este nível de desempenho explica-se pela forte e acrescida 

prioridade política atribuída ao investimento no ensino profissional como via a privilegiar (mais) na conclusão do 

ensino secundário e de dupla certificação pelos nossos jovens (tendo em vista a meta de pelo menos 55% dos 

alunos desse nível de ensino estarem numa via desse tipo), considerando o contributo reconhecido dessa via para 

a promoção do sucesso escolar e redução do abandono escolar precoce, bem como para o reforço da sua 

empregabilidade. 

 No que diz respeito ao Eixo 2 ambos os indicadores físicos (Estudantes apoiados com bolsas de ação social de 

ISCED 5, 6 e 7 e Bolseiros de doutoramento) ultrapassaram as metas propostas (116 526 estudantes apoiados face 

aos 100 000 propostos e 3 685 bolseiros apoiados face aos 3 500 propostos. Em termos da despesa certificada, 
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também para este indicador a meta para 2018 foi cumprida, na medida em que em relação ao objetivo de 358 494 

195 €, o mesmo foi ultrapassado tendo sido certificados 453 001 273€ de despesa. 

Para este nível de desempenho contribui, por um lado, o reconhecimento acrescido do papel das bolsas de ação 

social no ensino superior, bem como do alargamento da oferta de cursos TeSP, para a prossecução da ambiciosa 

meta dos alunos entre os 30-34 anos com o ensino superior ou equivalente. Por outro lado, o reconhecimento de 

que, apesar dos francos progressos do país no aumento da sua população com formação avançada, a continuação 

do investimento nesse domínio é de grande relevância para a afirmação de um Portugal mais inovador, com um 

crescimento cada vez mais assente na ciência e tecnologia.  

 O Quadro de Performance no Eixo 3 apresenta dois indicadores superados face às metas contratualizadas -  

despesa certificada de 153 258 652€ para uma meta de 136 610 000) e “Pessoas apoiadas nos cursos de dupla 

certificação de nível ISCED 3” (25 000 propostos e 27 343 apoiados). Por outro lado, no que diz respeito ao indicador 

“Adultos apoiados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional”, apesar de não ter sido 

alcançada a meta proposta (25 000) o número de pessoas alcançadas (19 981) representa 80% da meta, o que 

segundo a regra acima descrita permite estar em conformidade com o cumprimento do Quadro de Desempenho 

neste eixo, pelo facto de ser o único indicador neste eixo que se encontra abaixo dos 85%, mas acima dos 75%. 

Tendo em conta ser a única tipologia cujo objetivo não atingiu pelo menos 85% da meta estabelecida e em 

complemento do já referido sobre este eixo no ponto 11.1. esta situação é explicada pelas vicissitudes vividas na 

implementação deste eixo do Programa. De facto, constatamos que existiu um atraso substancial por parte 

designadamente do principal beneficiário desta tipologia na submissão de pedidos de pagamento, condicionando, 

consequentemente a disponibilização da execução física que releva para este indicador, a que acresce ainda as 

dificuldades dos restantes beneficiários da mesma – escolas da redes sob tutela do Ministério da Educação e 

parceiros sociais – para iniciarem em devido tempo as ações e/ou submeterem igualmente a despesa nos timings 

desejáveis.  

Apesar dos esforços exercidos quer pela AG na sensibilização destes beneficiários no sentido da submissão de 

pedidos de pagamento, a realidade é que os mesmos não permitiram atingir o nível desejado, embora, como referido, 

tivéssemos ficado bastante perto desse objetivo. 

 No Eixo 4 constata-se a superação de duas metas contratualizadas no Quadro de Desempenho. O indicador “Novos 

psicólogos em equivalente a tempo integral, apoiados” superou a meta de 200 profissionais, tendo-se alcançado 204 

psicólogos a tempo integral. No caso do indicador financeiro, certificou-se 21 286 261 €, o que ultrapassa a meta 

definida de 19 000 000€, sendo de assinalar o esforço de recuperação para este efeito, atendendo ao início mais 

tardio da implementação da generalidade das suas tipologias, designadamente por questões relacionadas com a 

disponibilização das funcionalidades necessárias para o efeito em sede de sistema de informação, atendendo à 

prioridade inicialmente dada às que se prendiam com as tipologias dos outros eixos do PO com maior peso financeiro 

e sistémico nas políticas públicas de educação e formação e considerando ainda o caráter inovador nos fundos de 

boa parte das tipologias que integram este eixo.  
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Para o indicador “Participantes apoiados em ações de formação de docentes ou outros agentes de educação e 

formação” foi proposta uma meta de 60 000 pessoas, tendo-se apoiado 55 072, o que corresponde a 92%, acima 

do objetivo dos 85%. Este nível de desempenho, positivo, embora ainda assim abaixo da meta fixada, explica-se 

sobretudo por algumas dificuldades na implementação inicial desta tipologia, num primeiro momento em sede de 

estabilização do sistema de informação e depois de resposta dos seus beneficiários às exigências em matéria de 

apresentação dos pedidos de pagamento, em particular em matéria de reporte da execução física, atendendo 

nomeadamente ao elevado volume de participantes apoiados. 

 

Limite de caracteres: 7000 

 

18. INICIATIVA PARA O EMPREGO DOS JOVENS (IEJ) 

(Artigos 19.º, n.º 4, e n.º 6 do Regulamento (UE) n.º 1304/2013) 

 

Aplicável apenas ao PO ISE. 
 
 
Limite de caracteres: 10500 
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19. ANEXO I – ÍNDICE DE QUADROS 

 

Quadro 2A  Indicadores comuns de resultado para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e 
categoria de região) 
 

 

Quadro 2C  Indicadores de resultados específicos dos programas para o FSE (por eixo prioritário, prioridade 
de investimento e categoria de região, se for o caso) 
 

 

Quadro 4A  Indicadores comuns de realização para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento 
e categoria de região) 
 

 

Quadro 4B  Indicadores de realização específicos dos programas para o FSE (por eixo prioritário, prioridade 
de investimento e categoria de região) 
 

 

Quadro 5   Informações sobre os objetivos intermédios e metas fixados no quadro de desempenho 
  

 

Quadro 6  Informações financeiras a nível do programa e do eixo prioritário 
 

 

Quadro 7  Repartição dos dados financeiros cumulativos, por combinação da categoria de intervenção, 
para o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão  
 

 

Quadro 10  Despesa incorrida fora da União (FSE) 
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Quadro 2A - Indicadores comuns de resultados para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região)  
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Quadro 2C - Indicadores de resultados específicos dos programas para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região, se for o caso)  
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Quadro 4A – Indicadores comuns de realização para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região) 
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Quadro 4B - Indicadores de realização específicos dos programas para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região) 
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Quadro 5 – Informações sobre os objetivos intermédios e metas fixadas no quadro de desempenho 
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Quadro 6 – Informações financeiras a nível do Programa e do Eixo Prioritário 
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Quadro 7 – Repartição dos dados financeiros cumulativos, por combinação da categoria de intervenção (artigo 112.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento (UE) n.º 

1303/2013, e artigo 5.º do Regulamento (UE) n.º 1304/2013)  
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Quadro 10 – Despesa incorrida fora da União (FSE) (1)  

 

(1) Nos termos e limites máximos fixados no artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 1304/2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhamos por um Portugal mais 

qualificado 
 

www.poch.portugal2020.pt 

 

 

 

 

 

 

Avenida João Crisóstomo, nº 11 | 1000-177 Lisboa – Portugal 
Telefone: 215976790 
@mail: poch@portugal2020.pt 
 
 
 
 

 

http://www.poch.portugal2020.pt/
mailto:poch@portugal2020.pt

