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1. Ponto de Situação do POCH:  resumo da execução física e financeira

2 868 projetos aprovados e 2.126 em execução 2 982 M€ de investimento elegível total (2 530 M€ FSE)

313 270 participantes apoiados 1 612 M€ de FSE pago aos beneficiários
N.º de pessoas apoiadas por tipologia de operação Investimento elegível total aprovado por tipologia de operação (M€)

Execução física a 30/06/2018 
Execução financeira a 31/08/2018
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Taxa de Compromisso, Execução e Pagamento por eixo prioritário (%)

1.1. Ponto de Situação do POCH: execução financeira

Dados a 31/08/2018
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Evolução da Taxa de Compromisso por PO Fundo programado e a concurso por PO

1.1. Ponto de Situação do POCH: execução financeira

Fonte: Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia, n.º 13, com informação reportada a 30/06/2018
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Evolução da Taxa de Execução por PO Fundo aprovado, executado e pago por PO

1.1. Ponto de Situação do POCH: execução financeira

Fonte: Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia, n.º 13, com informação reportada a 30/06/2018



PO CH | 6 | www.PO CH.portugal2020.pt

1.2. Ponto de Situação do POCH: metas físicas | eixo 1

26 474
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1.2 Ponto de Situação do POCH: metas físicas | eixo 2
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1.2 Ponto de Situação do POCH: metas físicas | eixo 3

+12 947 Adultos aprovados no 
concurso de 2017

+22 899 Pessoas aprovadas no concurso 
de 2017 para apoio a cursos de 

Aprendizagem
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1.2 Ponto de Situação do POCH: metas físicas | eixo 4

200
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2.1. Fundamentos do processo de reprogramação do Portugal 2020

Evolução do Contexto 
macroeconómico

Reforço do 
alinhamento 
com o PNR

Complementaridade dos 
FEEI com outras fontes 

de financiamento

Concentração e seletividade na 
utilização dos FEEI

PROGRAMAÇÃO

REPROGRAMAÇÃO
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2.2. Linhas Gerais da Reprogramação do PT 2020

Pressupostos do Processo de 
Reprogramação do PT2020

Manutenção das 
dotações financeiras dos 

PO
Transferência de fundos 

intra PO
Ajustamentos internos 

nos PO

Revisão das fronteiras 
entre as intervenções 
dos PO Temáticos e 

Regionais



PO CH | 12 | www.PO CH.portugal2020.pt

2.2. Linhas gerais da Reprogramação do PT 2020 (cont.)

Principais Vetores

1 Reforço do financiamento na formação inicial e na formação ao longo da vida

2 Reforço das políticas ativas de emprego e apoio ao empreendedorismo de base local

3 Apoio ao investimento em inovação nas empresas mantendo os ritmos do PT2020

4 Reforço do investimento em equipamentos e infraestruturas de serviços básicos, designadamente escolares

5 Concentração de apoios a alteração de fronteiras entre e intra PO

6 Reorientação de prioridades e mobilização acrescida de fontes de financiamento complementares
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2.2. Linhas gerais da Reprogramação do PT 2020 (cont.)

Reprogramação baseada em evidências qualitativas e quantitativas:

Aumento da procura de competências como fator crítico para o reforço do investimento em formação 1

Diversificação das vias de formação como fator-chave da promoção do sucesso escolar e da redução
do abandono precoce 2

Contributo da formação profissional para a melhoria das condições de empregabilidade 3

Impactos positivos da formação de adultos na vida pessoal, familiar e profissional dos participantes
apoiados
1 OECD (2018), Skills Strategy Implementation Guidance for Portugal: Strengthening the Adult-Learning System.
2 Relatórios anuais ‘Estado da Educação’ do Conselho Nacional de Educação; CIES/ISCTE-IUL (2014), “Combate ao Abandono Escolar Precoce: Políticas e Práticas”; Dinâmia CET/ISCTE-IUL
(2015), “ESF Supporting Youth in Portugal – CIE of Vocational Training and Traineeships”; Consórcio Quaternaire Portugal e IESE (2013), “Avaliação do Contributo do QREN para a redução do
Abandono Escolar Precoce”.
3 Dinâmia CET/ISCTE-IUL (2015), “ESF Supporting Youth in Portugal – CIE of Vocational Training and Traineeships”.
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2.3. Enquadramento das propostas de alteração do PO CH

Desenvolvimentos no enquadramento da política pública (PNR) com efeitos no 
POCH:
i) Maior prioridade na qualificação de adultos com nível de escolaridade inferior ao ensino secundário ou nível 4
QNQ, através do Programa Qualifica;

ii) Estabelecimento de metas mais ambiciosas para a proporção de jovens no ensino profissional/vias
profissionalizantes de nível secundário;

iii) Maior aposta ao nível do ensino básico em intervenções preventivas ou precoces na promoção do sucesso
escolar, no quadro do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e em articulação com os POR;

iv) Enfoque acrescido no desenvolvimento das competências digitais, transversais e especializadas, em linha
com os objetivos da iniciativa Portugal INCODE 2030.
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2.4. Principais propostas de alteração do PO CH

Eliminação de ações previstas no texto do PO com o objetivo de concentração
dos apoios e de reforço da coerência estratégica

Eixo 1 Eixo 2

Excertos do Projeto de Revisão do Texto Integral do POCH
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Eliminação de ações previstas no texto do PO com o objetivo de
concentração dos apoios e de reforço da coerência estratégica
Eixo 3 Eixo 4

Excertos do Projeto de Revisão do Texto Integral do POCH

2.4. Principais propostas de alteração do PO CH (cont.)
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Transferência de ações do Eixo 2 para o PO ISE e PO Regionais com o
objetivo de concentração dos apoios e de reforço da coerência estratégica

Excertos do Projeto de Revisão do Texto Integral do POCH

2.4. Principais propostas de alteração do PO CH (cont.)
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Transferência de ações do Eixo 2 para o PO ISE e PO Regionais com o
objetivo de concentração dos apoios e de reforço da coerência estratégica

Excerto do Projeto de Revisão do Texto Integral do POCH

2.4. Principais propostas de alteração do PO CH (cont.)
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Principais movimentos financeiros por eixo prioritário

2.5. Proposta de reprogramação financeira do PO CH
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Comparação das taxas de compromisso e execução antes e depois da reprogramação

2.5. Proposta de reprogramação financeira do PO CH (cont.)

DepoisAntes *

Taxa de Compromisso Taxa de Execução * Dados a 31/05/2018

%
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Alteração das dotações Ajustamentos na descrição 
de alguns indicadores

Correção de Baselines Redefinição de metas

Fundamentos

2.6. Propostas de revisão dos indicadores e metas do PO CH
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2.6. Propostas de revisão dos indicadores e metas do PO CH
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2.6. Propostas de revisão dos indicadores e metas do PO CH



PO CH | 24 | www.PO CH.portugal2020.pt

2.6. Propostas de revisão dos indicadores e metas do PO CH

Eixo Designação do indicador Proposta de alteração no indicador
Valor de 

Referência 
(VR)

Proposta de 
revisão VR Meta 2023 Proposta de 

meta revista

1
Alunos transitados para o ano de 
escolaridade seguinte nos cursos 

vocacionais de nível ISCED 2

Alunos transitados para o ano de 
escolaridade seguinte nos cursos de 

nível ISCED  2
93% 84% 95% 85%

2
Estudantes Certificados nos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais 

(TeSP) ISCED  5

Estudantes Certificados nos Cursos 
TeSP (ISCED 5) ou que 

prosseguiram estudos no ensino 
superior

63% 59% 68% 65%

2 Doutoramentos concluídos n.r. 65% 63% 75% 70%

2
Estudantes apoiados pela ação social no 
ensino superior nos níveis ISCED 5, 6 e 

7  que concluíram o grau de ensino
n.r. 84% 58% 85% 65%

4 Docentes que concluíram formação 
contínua em didáticas específicas 

Participantes que concluíram ações 
de formação contínua dirigidas a 

docentes e outros agentes de 
educação e formação

39% 94% 50% 95%

* n.r.= não revisto.
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2.7. Principais questões críticas da reprogramação do PO CH

1. Metas de empregabilidade pretendidas pela Comissão Europeia (COM)

2. Revisão dos indicadores de realização e resultado do PO – fundamentação e
aceitação pela COM

3. Persistência de forte pressão financeira no domínio da formação de jovens e
adultos (eixo 1 e 3 do PO)…apesar do reforço financeiro proposto

4. Riscos na concretização das intervenções do eixo 4
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136.ª Sessão Plenária do Conselho Nacional de Educação

PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO DO PO CH, NO
CONTEXTO DA REPROGRAMAÇÃO DO PORTUGAL 2020

Muito Obrigado

Questões?
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