Relatório Anual de Execução 2018
Resumo para os Cidadãos
e de ofertas alternativas do ensino básico.

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA
O Programa Operacional Capital Humano (PO CH)
constitui o principal instrumento de financiamento do
Portugal 2020 no domínio temático do capital humano,
incidindo o seu apoio nas regiões Norte, Centro e
Alentejo.
Visa contribuir para o reforço das qualificações das
pessoas, em sintonia com as metas da EUROPA 2020
e do Programa Nacional de Reformas. Para o efeito,
o PO CH tem cinco grandes objetivos que pode

No âmbito do apoio ao Ensino Superior e a Formação
Avançada o Programa assume como objetivo
aumentar a população com esse nível de ensino,
através do financiamento de bolsas para estudantes
carenciados do ensino superior, do apoio aos Cursos
Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), Bolsas de
Doutoramento e Pós-Doutoramento e do apoio a
empréstimos a estudantes do ensino superior.
Para responder à necessidade do reforço da
aprendizagem ao longo da vida, promovendo melhores

conhecer aqui.

condições de empregabilidade dos adultos, o PO apoia

2. OS APOIOS

a realização de Cursos de Aprendizagem, Cursos de

O PO CH está organizado em cinco eixos prioritários,
tendo uma dotação global, até 2020, de 3 642 M€, dos
quais 3 096 M€ financiados pelo Fundo Social Europeu
(FSE) e os restantes 546 M€ através da contribuição
pública nacional.
A dotação global do Programa manteve-se, mas as
dotações por eixo prioritário foram alteradas na
sequência da reprogramação aprovada em 2018,
reforçando o Eixo 1 – Formação de Jovens e o Eixo 3
– Aprendizagem ao Longo da Vida e reduzindo, em
contrapartida, as dotações dos restantes eixos.
Os recursos do PO CH estão concentrados em
primeiro lugar no apoio à formação de jovens, por via

Educação e Formação de Adultos (EFA) e a rede de
Centros Qualifica (e anteriormente, dos Centros para a
Qualificação e o Ensino Profissional).
No eixo 4 apoiam-se intervenções que visem aumentar
a qualidade e a inovação do sistema de educação
permitindo alavancar as outras áreas de intervenção
do PO, na perspetiva de se aprofundarem boas
práticas, ter projetos inovadores e aprendizagens
diferenciadas para os formandos, visando uma
melhoria de resultados.
A Assistência Técnica destina-se a suportar as
atividades associadas à comunicação, gestão,
acompanhamento, controlo interno e avaliação do PO.

dos Cursos Profissionais de ensino secundário

Dotação FSE
Eixo 1
Formação de
Jovens
1 704 M€

Dotação FSE
Eixo 2
Formação Superior e
Avançada
522 M€
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Dotação FSE
Eixo 3
Aprendizagem ao
Longo da Vida
719 M€

Dotação FSE
Eixo 4
Qualidade e
Inovação
100 M€

Dotação FSE
Eixo 5
Assistência
Técnica
51 M€
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O PO CH EM AÇÃO

473 445 pessoas foram apoiadas pelo PO CH

Até dezembro de 20182 o valor pago às entidades
beneficiárias atingiu um montante de Fundo de 1 757
M€. Com este valor o PO CH está no topo dos

64% diplomados nos cursos de dupla certificação

pagamentos realizados no Portugal 2020.

do ensino secundário (cursos profissionais).

Na mesma data, a taxa de execução do PO CH

83% diplomados nas ofertas formativas do

situava-se nos 53%, sendo o Programa Operacional,

ensino básico (CEF, cursos vocacionais do ensino
básico e ensino artístico especializado)

82% diplomados ou que prosseguiram estudos
após frequência de Cursos TeSP
61% adultos certificados em cursos de

do conjunto dos PO do PT 2020 cofinanciados pelos
fundos da política de coesão, com a taxa de execução
mais elevada, bem como de todos os Programas
Operacionais

dos

28

Estados-Membros

com

financiamento do FSE e com uma dotação superior a
mil milhões de euros.

certificação escolar e/ou profissional

Foram aprovadas 3 224 operações correspondendo a

97% docentes e formadores concluíram ações

2 706 M€ FSE.

de formação contínua.

Na Formação de Jovens foram aprovadas 2 457
candidaturas que mobilizaram 1 705 M€ de FSE. Na

Taxa de Execução de 53%, a mais elevada de

Formação Superior e Avançada, as 86 operações

todos os PO do Portugal 2020 cofinanciados

aprovadas representam cerca de 568 M€ de

pelos fundos da política de coesão (FEDER, FSE e

investimento FSE. Na Aprendizagem ao Longo da vida

Fundo de Coesão)

registam-se 570 candidaturas aprovadas, num total de
350 M€ FSE. No Eixo de Intervenção Qualidade e
Inovação foram aprovadas 107 candidaturas, num
montante de 50 M€ (FSE).

TAXA DE COMPROMISSO,
EXECUÇÃO E PAGAMENTO
POR EIXO (EM %)1

1 Taxa de compromisso

- valor do fundo aprovado associado às operações
/valor da dotação fundo programada; Taxa de execução - valor do fundo
executado/valor da dotação de fundo programada. Relação entre despesa
efetivamente realizada e a despesa aprovada numa operação; Taxa de
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Pagamento - valor do fundo pago aos beneficiários/valor do fundo
aprovado associado às operações.
2 A execução física e financeira reporta-se a 31 de dezembro de 2018
mediante reembolsos e pagamentos decididos até 15 de abril de 2019
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N.º DE PARTICIPANTES APOIADOS POR TIPOLOGIA
DE OPERAÇÃO (DADOS ACUMULADOS)
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Estes resultados financeiros permitiram ao PO CH

indicadores de resultado no âmbito do ensino superior

apoiar, até 31 de dezembro de 2018, mais de 473 mil

e da formação avançada resultam numa taxa de 50%

pessoas das quais 255 906 mulheres e 217 539

no que se refere aos estudantes apoiados pela ação

homens.

social de nível superior que concluíram o curso e de

Destacam-se os participantes em cursos profissionais

82% dos Estudantes certificados nos Cursos Técnicos

– 170 103 formandos - e os estudantes que beneficiam

Superiores Profissionais de nível superior.

de bolsa para a frequência do ensino superior –

Na formação de adultos destaque para número de

116 526,

uma

formandos que frequentaram os Centros Qualifica,

predominância de formandos do sexo masculino e, no

com um total de 39 248 participantes, dos quais 22 584

segundo, do sexo feminino. Em termos de indicadores

são mulheres. Nos cursos de Aprendizagem, mais

de resultado do Programa relativos à formação de

centrados em jovens adultos, participaram 17 382

jovens, destaque para a taxa de 85 % dos alunos

homens e 9 961 mulheres. Nos cursos de Educação e

transitados para o ano de escolaridade seguinte nos

Formação de Adultos regista-se uma predominância

cursos de nível básico. A taxa dos diplomados nas

de mulheres com 11 740 formandas e 8 241 formandos

ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso

homens. Estes resultados contribuíram, sobretudo,

educativo de nível básico atingiu os 83%. A

para, por um lado, a redução de jovens adultos que não

percentagem de diplomados nos cursos de dupla

estão a trabalhar nem a estudar e, por outro, para o

certificação de nível secundário foi de 64%. Os

reforço das qualificações da população adulta com

havendo

no

primeiro
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mais idade. Os indicadores de resultado neste domínio

Numa vertente de storytelling, e com o objetivo de dar

mostram que a taxa de adultos certificados em cursos

a conhecer exemplos de boas práticas e histórias de

de certificação escolar e/ou profissional chegou aos

sucesso de beneficiários finais, o PO produziu e

61%.

divulgou 28 vídeos, decorrentes da campanha de

A Formação Contínua de Docentes e Gestores

comunicação “A Minha História: União Europeia,

Escolares, com 55 072 participações registadas

Portugal e Capital Humano”, realizada na Feira

(45 671 de mulheres e 9 401 de homens) os Serviços

Qualifica e Futurália de 2018 e da nova campanha de

de Psicologia e Orientação (SPO), com a integração de

comunicação “Histórias de Sucesso”, que tem como

mais 204 psicólogos, em equivalente a tempo integral,

principal finalidade dar a conhecer as pessoas e os

o apoio ao Programa Nacional de Promoção do

projetos que, com o apoio do PO, com o financiamento

Sucesso Escolar e as Ações de Inovação Social foram

do FSE e dos fundos nacionais, promovem melhores

operações financiadas que se destacaram no âmbito

qualificações.
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da implementação do eixo relativo à Qualidade e
Inovação do sistema de educação e formação, até ao
final de 2018. O indicador de resultado do Programa
referente aos participantes em ações de formação

A história do
Rui Escaleira

A história da
Paula Marcos

contínua de docentes e gestores escolares que
concluíram com sucesso essas ações atingiu os 97%.

*conheça estas e outras histórias de sucesso no website do PO CH

Noutro âmbito, a comunicação digital tem vindo a ser
uma grande aposta do Programa nos últimos anos. Em
2018 foram produzidas 167 notícias para o website que
geraram 78 mil utilizadores únicos, 124 mil sessões e
232 mil visualizações de páginas. Foram divulgadas
quatro Newsletters com o nº de subscritores a
ultrapassar os 5200. O Boletim do PO CH foi um dos
novos produtos de comunicação disponibilizados. Com
periodicidade trimestral, em 2018 foram divulgadas
quatro edições onde se deu a conhecer as realizações,
os resultados e histórias de beneficiários finais do
Programa. Registou-se ainda um forte incremento da
comunicação nas redes socias, Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin e YouTube, com cerca de 11 mil
seguidores no total de todas as redes.
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Procurando promover o aumento da notoriedade dos
Fundos Europeus e da sua aplicação no âmbito do
PO CH, e numa interação mais direta com os nossos
diferentes públicos, continuámos a participar com dois
stands nas Feiras Futurália e Qualifica em 2018,
envolvendo os vários parceiros do domínio do capital
humano (ANQEP, DGEstE, FCT, DGES, ANESPO,
IEFP, PO Regionais e a representação permanente da
Comissão Europeia em Portugal), para além de mais
de 50 beneficiários, que tiveram oportunidade de
mostrar os seus projetos emblemáticos. Estas duas
maiores feiras de orientação vocacional do país
contaram, no seu conjunto, com a presença de mais de
125 mil visitantes.
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De referir a implementação do Plano de Avaliação do

Roteiro Capital Humano tem também espaço

PO CH em 2018, em que se destacou, por um lado, a

para que nas visitas às entidades beneficiárias

implementação da avaliação do contributo dos FEEI

aconteça uma sessão de esclarecimento para

para a Formação Avançada, cujo processo foi

explicar e reforçar valências sobre esta temática,

coordenado pelo PO CH, encontrando-se nesta data

bem como sobre as regras de comunicação

concluída, podendo encontrar aqui toda a informação

vigentes e futuras.

sobre a mesma. Por outro lado, foi lançado em outubro

c) Foi desencadeado o processo de constituição de

desse ano o Concurso Público relativo à Avaliação

relação jurídica de emprego público por tempo

sobre o contributo dos FEEI para a promoção do

indeterminado dos colaboradores que compõem

sucesso educativo, redução do abandono escolar

a equipa do PO CH, no quadro do processo de

precoce e empregabilidade dos jovens, também

Regularização

coordenado por este PO.

Laborais Precários na Administração Pública,

3. MEDIDAS IMPLEMENTADAS

bem como o reforço das equipas dos Organismos

Extraordinária

de

Vínculos

Intermédios (OI) do Programa.
No ano 2018 o PO CH realizou diversos progressos na
execução das ações destinadas a reforçar a sua

4. NOTA DE AGRADECIMENTO

capacidade e dos beneficiários para gerir e utilizar os

A todos os colaboradores que compõem a equipa do

fundos:

Programa, bem como dos OI. A qualidade do seu

a) Realizadas 14 sessões de esclarecimento junto

trabalho diário, a dedicação e o seu compromisso

dos beneficiários, com vista ao reforço da

possibilitaram alcançar os resultados apresentados.

capacitação dos beneficiários no trabalho

Ao mesmo tempo estes resultados foram também

conjunto a desenvolver com o PO. Sessões

conseguidos através do trabalho de todas as entidades

dinamizadas em momento prévio ao lançamento

que apoiamos ou que cooperam com a Autoridade de

dos respetivos concursos ou já na fase de

Gestão – beneficiários, pessoas abrangidas pelo PO e

execução dos projetos, com o objetivo de

suas famílias, AD&C, serviços da Comissão Europeia,

esclarecimento e contacto com as dificuldades

entre outros - com quem sempre procuramos

sentidas,

assegurar a melhor aplicação dos recursos financeiros

e

sensibilização

para

aspetos

fundamentais como o foco em resultados e a
monitorização no âmbito de concursos abertos.
Estiveram presentes mais de mil participantes em
representação dos beneficiários do PO;
b) Devido à vital importância de uma correta
submissão da execução física dos projetos
aprovados, o novo projeto de comunicação
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do PO CH.
Para mais informação sobre o Relatório Anual de
Execução do PO CH de 2018, bem como outras
informações e notícias sobre este Programa, visite o
nosso website.
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