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Aprovação da ata da 10ª reuniao do CA POCH por consulta escrita, encerrada a 06.03.2020

1. Informações
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EUROPEAN PILLAR 

OF SOCIAL RIGHTS
#SocialRights

Plano de Ação do Pilar

EASE

Estratégia da Deficiência

Garantia da Criança
#SocialRights

Direção-Geral do 
Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão



Compromisso politico tripartido

• Conselho Europeu, Comissão Europeia, Parlamento
Europeu

• A mudança para um futuro ambientalmente sustentável, justo e inclusivo implica custos e desafios imediatos: o
Pilar como suporte

• Reconciliação social/mercado na economia moderna: rendimentos dignos, oportunidades de

emprego, igualdade de acesso à educação para crianças e jovens

• O progresso para uma Europa sustentável, justa e socialmente inclusiva: materialização dos

princípios e direitos consagrados no Pilar
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O Plano de Ação
• Do compromisso à entrega

• Ações e novas metas 2030 em 3 áreas:

– Mais e melhores empregos

– Competências e igualdade

– Proteção social e inclusão

• Impulsionar a implementação a todos os níveis:

– Oportunidades de financiamento UE sem precedentes

– Monitorização reforçada: Social Scoreboard atualizado

– Melhor coordenação nacional + diálogo social



#SocialRightsRecomendação EASE
Apoio Efetivo ao Emprego



Medidas ‘EASE’ :

Oportunidades de Upskilling 

e reskilling e medidas de 

apoio

Apoio reforçado pelos serviços 

de emprego nas transições de 
empregos

Incentivos para 

contratação e 

transição e apoio

ao

empreendedorismo

Pacotes coerentes de políticas divididos em três blocos: 

Foco nos grupos vulneráveis e sub-representados, especialmente nos jovens e mulheres



#SocialRightsEstratégia para os Direitos das 
Pessoas com Deficiência 2021-
2030



• A Estratégia (adoptada a 3 de 
Março) contém 8 áreas
prioritárias :

1. Acessibilidade – Um facilitador de direitos, autonomia e 
igualdade; 

2. Desfrutar dos direitos da UE;

3. Qualidade de vida decente e vida independente; 

4. Igualdade de participação e não-discriminação; 

5. Promoção dos direitos das pessoas com deficiência 
globalmente; 

6. Execução eficaz da Estratégia; 

7. A ambição da Comissão para a próxima década - liderar 
pelo exemplo; 

8. Sensibilização, governação e medição do progresso.

➢7 iniciativas emblemáticas

57 ações da Comissão

23 avisos para os Estados-
Membros



#SocialRightsRecomendação Europeia
Garantia da Criança



Grupo alvo: crianças

necessitadas
Crianças menores de 18 anos que estão em risco de pobreza ou exclusão social.

Os Estados-Membros devem identificar as crianças necessitadas e, dentro deste grupo, ter em conta, sempre que apropriado na 
concepção das suas medidas nacionais integradas, as desvantagens específicas experimentadas por:: 

(a) crianças sem abrigo ou que sofrem de grave privação material;

(b) crianças com deficiência;

(c) crianças com origem migrante;

(d) crianças com uma origem racial ou étnica minoritária (particularmente etnia cigana);

(e) as crianças estarem em cuidados alternativos (especialmente institucionais); 

(f) crianças em situações familiares precárias (por exemplo, viver num agregado familiar monoparental, ter um pai ou mãe com uma 
deficiência, doença mental, doença prolongada ou dependência; ter uma mãe adolescente ou ser mãe adolescente; expostos à 
violência).



Obrigado

ec.europa.eu/social

Social Europe

EU_Social

#SocialRights
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2. Execução do Programa | Pessoas abrangidas por tipologia de operação (31 março 2021)

54%

46%

Mais de 834 mil pessoas (re)qualificadas ou em processo de (re)qualificação, o 

que corresponde, de forma acumulada, a 20% da população entre os 15 e os 64 anos 

residente nas regiões NUT II elegíveis ao POCH em 2019 (Norte, Centro e Alentejo)
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2. Execução do Programa | Benchmark Taxas de Compromisso e Execução PT 2020 
(31 março 2021)

Fonte: AD&C, Boletim Informativos dos Fundos da União Europeia n.º 24

Sem o reforço da dotação do POCH em mais de 100 Milhões decorrente da reprogramação de 2020, a taxa de compromisso 

seria de 114% e a de execução de 76% 
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2. Execução do Programa | Ritmo de certificação da despesa e cumprimento da regra n+3 

Fonte: POCH, Dados a 31/03/2021

Regra N+ 3 superada em 2020 e já para 2021

 
A regra N+3 é a base para a anulação de compromissos. 

É considerada o limiar mínimo do bom desempenho, 

ou seja, o valor da despesa certificada em cada ano 

deverá corresponder a 85% da meta do indicador 

financeiro desse ano. 

Meta N+3 para 2020 = Dotação programada acumulada 

até 2017 – “Pré-financiamento inicial” 2014,2015,2016 – 

“Pré-financiamento anual” acumulado até 2020     

Meta N+3 para 2021 = Dotação programada acumulada 

até 2018 – “Pré-financiamento inicial” 2014,2015,2016 – 

“Pré-financiamento anual” acumulado até 2021     



POCH | 19 | www.poch.portugal2020.pt

2. Execução do Programa | O POCH na resposta à pandemia do COVID19

2. Financiamento POCH à 1.ª fase da Escola Digital
101 M€ para 254 mil equipamentos com conetividade para alunos 

com ação social escolar e docentes+15 M€ para a capacitação de 

docentes+1,2 M€ para reforçar a coordenação da medida pela DGE 

– todos os avisos abertos e em execução

1. Reprogramação do POCH no contexto da reprogramação do PT 2020 e da resposta 

mais imediata da União Europeia à Crise Pandémica – CRII e CRII+

• Reforço de mais 100 M€ FSE da dotação total FSE alocados ao eixo 4 para a escola digital –

componente equipamentos, com conetividade.

• 15 M€ de reforço interno no eixo 4 para a formação contínua de docentes e outros agentes para 

suporte da Escola Digital

• Apoio do POCH à reprogramação global do PT 2020 no domínio do capital humano, em particular 

em matéria de financiamento da 1.ª fase da Escola Digital

3. Medidas excecionais adotadas para o financiamento dos projetos e 

manutenção da atividade – e.g. manutenção dos apoios a atividades canceladas mas 

com custos já incorridos, bem como a atividades suspensas devido à crise, PA simplificados 

para revisão de metas e prorrogação da duração dos projetos, passagem para formação a 

distância e para regime de teletrabalho, etc.
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Fonte: PO CH

Prioridade de investimento 10.iv. - Melhoria da pertinência do ensino e 

da formação ministrados para o mercado de trabalho, facilitando a 

transição da educação para o trabalho e reforço dos sistemas de ensino e 

formação profissionais e da sua qualidade.

Prioridade de investimento 10.i. - Redução e prevenção do abandono 

escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um ensino pré-escolar, 

primário e secundário de boa qualidade. 

2. Execução do Programa - Eixo 1 | Dados financeiros  (31 de março de 2021)

M € M €
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Fonte: PO CH

2. Execução do Programa - Eixo 1 | Metas para 2023 
(31 de março 2021)

43 155  (97%)

44 650
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Fonte: PO CH/DGEEC

2. Execução do Programa - Eixo 1 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

Diplomados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo de nível ISCED 2

82% 85%

2019
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Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte nos cursos de nível ISCED 2

Fonte: PO CH/DGEEC

2. Execução do Programa - Eixo 1 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

81% 82%

2019
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Fonte: PO CH/DGEEC

2. Execução do Programa - Eixo 1 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3

75% 64%

2019
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Empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão dos 
Cursos Profissionais

Fonte: PO CH/DGEEC/ISS

2. Execução do Programa - Eixo 1 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

62% 68%

2020
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2. Execução do Programa | Principais resultados das avaliações

Contributo do PT2020 para a Promoção do Sucesso Educativo, Redução do Abandono Escolar Precoce (AEP) 

e Empregabilidade dos jovens – Alguns resultados/conclusões gerais

Fonte: DGEEC (outubro, 2020)

Evolução da taxa 

de Abandono 

Escolar Precoce em 

Portugal

Comparação da 

transição e conclusão 

dos alunos dos Cursos 

Científico Humanísticos 

(CCH) e Cursos 

Profissionais (CP) entre 

os anos curriculares 

(análise contra factual)

Empregabilidade e prosseguimento de estudos de alunos dos 

Cursos Profissionais e comparação face a alunos dos CCH 

decorrente da análise contrafactual
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Rúben Dhanaraju

Histórias de Sucesso | Jovens | Prémio Capital Humano

Idade: 23 anos

Curso: Curso Profissional de Técnico de 

Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos

Entidade: Escola Profissional Ruiz Costa

Período de formação: 2014/2017

Patrícia Oliveira

Idade:19 anos

Curso: Curso Profissional de 

Informática e Tecnologias 

Multimédia

Entidade: Colégio de Gaia

Período de formação: 2015/2018 

Taxa de Conclusão 2016/2019 - 83%

Taxa de Empregabilidade 2019 - 80%

Montante total elegível aprovado: 5.9 M€

Montante Fundo Social Europeu: 4.3 M€

Entidade candidata premiada
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Fonte: PO CH

Prioridade de investimento 10.ii. - Melhoria da qualidade, da eficiência e do acesso ao ensino superior e equivalente, com 

vista a aumentar os níveis de participação e de habilitações, particularmente para pessoas desfavorecidas

2. Execução do Programa - Eixo 2 | Dados financeiros  (31 de março de 2021)

M €
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Fonte: PO CH

2. Execução do Programa - Eixo 2 | Metas para 2023 
(31 de março de 2021)
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Fonte: PO CH/DGEEC

Estudantes apoiados pela ação social nos níveis ISCED 5, 6 e 7 que concluíram o curso

2. Execução do Programa - Eixo 2 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

60% 45%

2019
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Estudantes certificados nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais de nível ISCED 5 ou 
que prosseguiram estudos

Fonte: PO CH/DGEEC

2. Execução do Programa - Eixo 2 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

70% 51%

2019
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Doutoramentos concluídos

Fonte: PO CH/DGEEC

2. Execução do Programa - Eixo 2 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

Meta 2023

65 %
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Candidatura aprovada 

Outubro de 2018

IF-EES2020 • 10M€ FSE

• 1,7M€ Contribuição Pública 

Nacional

• 7 500 Estudantes do ensino 

superior a abranger

• Multiplicador 1/7,8

1 274 estudantes apoiados o que equivale a uma 

rentabilidade (alavancagem) de 14.456.345 M€ 

contratualizados a 03/2021

Em execução 

desde final de 

2018

Desempenho 

relevante ao nível 

dos IF do FSE, 

considerando ainda 

que abrange as 

regiões Norte, 

Centro e Alentejo

2. Execução do Programa | Instrumento Financeiro para Estudantes do Ensino Superior
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2. Execução do Programa | Principais resultados das avaliações

AVALIAÇÃO O CONTRIBUTO DO PORTUGAL 2020 PARA 

O AUMENTO DOS DIPLOMADOS DO ENSINO SUPERIOR

Resultados preliminares finais

As bolsas de ação social para estudantes

carenciados têm um efeito positivo na probabilidade

dos estudantes se manterem inscritos ao fim do

primeiro ano.

Os alunos que receberam bolsa têm uma maior

probabilidade de obtenção do grau de

licenciatura.

Os alunos de licenciatura e mestrado que

conseguiram uma bolsa conseguem terminar o

grau em menos tempo e têm notas finais de

curso mais altas.

CONTRIBUTO DOS FUNDOS EUROPEUS ESTRUTURAIS E 

DE INVESTIMENTO PARA A FORMAÇÃO AVANÇADA

Principais resultados e conclusões

As bolsas foram determinantes para viabilizar o acesso, frequência

e conclusão dos processos formativos pelos beneficiários (83%

deles não teria desenvolvido a formação sem esse apoio.

A Formação Avançada contribui de forma expressiva para a

melhoria das condições de empregabilidade e inserção

profissional (90% dos bolseiros apoiados estão empregados ou em

processo de pós-doutoramento).

A integração profissional de ativos de Formação Avançada produziu

um contributo positivo para o desempenho das organizações de

acolhimento, principalmente entidades do Sistema Cientifico e

Tecnológico, em que 73% dos bolseiros desenvolve atividade.
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Fonte: PO CH

Prioridade de investimento 10.iii. - Melhoria da igualdade de acesso à aprendizagem ao longo da vida para todas as faixas etárias em contextos 

formais, não formais e informais, atualização do conhecimento, das aptidões e das competências dos trabalhadores, e promoção de percursos de 

aprendizagem flexíveis, nomeadamente através da orientação profissional e da validação das competências adquiridas

2. Execução do Programa - Eixo 3 | Dados financeiros  (31 de março de 2021)
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Fonte: PO CH

2. Execução do Programa - Eixo 3 | Metas para 2023 
(31 de março de 2021)
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Fonte: PO CH/DGEEC

Adultos certificados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional

2. Execução do Programa - Eixo 3 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

58% 45%

2019
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Fonte: PO CHFonte: PO CH/IEFP

Diplomados nos Cursos de Aprendizagem de dupla certificação de nível ISCED 3

2. Execução do Programa - Eixo 3 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

57% 53%

2020
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Histórias de Sucesso| Adultos | Prémio Capital Humano

Nº de inscritos (2015-2020): 4331 

Nº de encaminhados (2015-2020): 3627

Nº de certificados (2015-2020): 596

Processo RVCC:  nível Secundário

Centro Qualifica: Agrupamento de 

Escolas nº 1 de Gondomar

Período de formação: 2015/2016

Edite Godinho

Curso EFA - técnica de 

contabilidade

Entidade: IEFP (Évora)

Período de formação: 2014/2015 

Carmen Calhau                                                                          

Curso EFA: Certificação Escolar

Entidade: Escola Secundária 

Jaime Cortesão

Período de formação: 2014/2015

Mónica Gonçalves
Entidade candidata premiada

Associação para a Educação e

Valorização da região de  Aveiro
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Fonte: PO CH

2. Execução do Programa - Eixo 4 | Dados financeiros  (31 de março de 2021)

Prioridade de investimento 10.i. - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e promoção da igualdade de acesso a um

ensino pré-escolar, primário e secundário de boa qualidade
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Fonte: PO CH

2. Execução do Programa - Eixo 4 | Metas para 2023 (31 de março de 2019)
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Fonte: PO CHFonte: PO CH

Participantes que concluíram ações de Formação Contínua dirigidas a docentes e outros 

agentes de educação e formação

2. Execução do Programa - Eixo 4 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)

96% 95%

2020
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Fonte: PO CH

Alunos por psicólogo em equivalente a tempo integral

2. Execução do Programa - Eixo 4 | Indicadores Específicos de Resultado 
(REA 2020)
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2. Execução do Programa | Compliance e Controlo

1. Descrição de Sistemas de Gestão e Controlo 2. Verificações no Local (VL)

3. Denúncias

Revisão para efeitos

da Prestação de

Contas (Exercício

Contabilístico 20-21)

Aprovação pela IGF

da Revisão (Exercício

Contabilístico 19-20)

Nova Amostra 2021 em curso
(+57 até o final de 2021, o que elevará para 89% a execução face 

à meta para 2023) 

4,4% de Despesa 

Coberta 

(meta de 6% em 2023)

Acompanhamento de 

193 VL executadas 
(69% de execução, 

considerando a meta de 

280 em 2023)

44 denúncias 
(não pagamento de apoios 

a formandos é o maior 

fator de denúncias)

2021

1 ação de combate

à fraude - Idoneidades
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2. Execução do Programa | Compliance e Controlo 

26 

474

4. Auditoria

▪ Auditorias ESA – Conclusão da amostra 2020 em SI e receção da amostra 2021;

▪ Auditoria de conformidade aos procedimentos em matéria de custos simplificados;

▪ Auditoria de conformidade à supervisão das funções delegadas;

▪ Follow-up da COM [Ares(2020)7667434] - eficácia das medidas antifraude;

▪ Follow-up sobre a declaração de fiabilidade relativa ao exercício de 2018 (DAS - TCE);

▪ Declaração de fiabilidade/reperformance relativa ao exercício de 2020 (DAS - TCE);

▪ Auditoria “transversal” aos sistemas de gestão e controlo da AG – T. de Contas;

▪ Conclusão de Supervisão ao OI-IGeFE;

▪ Supervisão ao OI-ANQEP, em curso;

▪ Analisados os contratos públicos relativos à tipologia 4.8 (transição digital);

▪ Emitido parecer da CNPD sobre o Protocolo 2020/50 (POCH/DGEEC e ISS/II), que permite o

tratamento de dados destinados à obtenção de indicadores de resultados e permite o encerramento

das operações.
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2. Execução do Programa | Recursos Humanos

1. Intenso trabalho de regularização das carreiras profissionais de 53 trabalhadores 

como consequência do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários 

na Administração Pública (PREVPAP) 

2. Apesar do decréscimo do número de trabalhadores em 2019 e sobretudo em 2020, 

destacamos a elevada capacidade de adaptação ao regime de teletrabalho em 2020, 

de recursos humanos altamente qualificados e com experiência de fundos;

3. Implementação de várias medidas para compensar as saídas de recursos humanos 

por mobilidade para outros organismos públicos, mas com sucesso relativo e não 

imediato

4. Apesar de menor volume de formação em regime de teletrabalho, a formação em 

áreas de conhecimento mais diversificadas é um dos principais compromissos do PO

Evolução do Nº de trabalhadores 2015-2020
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Avaliação Global do POCH pelas 

Entidades Beneficiárias 2020

Escala dos inquéritos: 1 (Insatisfeito), 2 (Satisfeito), 3 (Bom), 4 (Muito Bom), 5 (Excelente)

3,98 4,26 4,00
4,56 4,59 4,54

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Facilidade de contacto Qualidade do
atendimento

Eficiência resolução/
encaminhamento de

questões

Avaliação Call Center (2019 e 2020)

2019 2020

3,75
3,50 3,45 3,31 3,41

3,79 3,65 3,70 3,66 3,58 3,68

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Imagem Canais de
Comunicação

Acompanhamento Acompanhamento
Covid

Acesso Informação Avaliação Global

Avaliação do POCH pelas Entidades Beneficiárias

2019 2020

Certificação 
ISO 9001:2015 
do POCH em 
dezembro de 

2019

Âmbito abrange 
todas as áreas do 

POCH

34 processos de 
13 

macroprocessos 

Equipa auditora 
interna do POCH

Certificação 
obtida na 
primeira 

Auditoria Externa

Manutenção 
Certificação ISO 
9001:2015 em 

dezembro de 2020

Sistema de Gestão da Qualidade 

POCH

2. Execução do Programa | Sistema de Gestão de Qualidade e Resposta a entidades



POCH | 48 | www.poch.portugal2020.pt

2. Execução do Programa | Projeto Incorpora-te e participação no projeto de 

“Agilização da Execução de Projetos Financiados”  (ambos em particular articulação com o INA)

Projeto Incorpora-te
Projeto “Agilização da Execução de 

Projetos Financiados” 
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3. Análise do Relatório Anual de Execução 2020 | Perguntas e Respostas 
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3. Aprovação do Relatório Anual de Execução 2020 | Votação

CONTRA

ABSTÉM

A FAVOR
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4. Ponto de situação do Plano de Avaliação | Avaliações coordenadas pela AG: 

visão geral (nos termos da última atualização aprovada pelo Comité de Acompanhamento)

Avaliação do Contributo dos FEEI para a Formação Avançada

Avaliação do contributo do Portugal 2020 para a promoção do sucesso educativo, 

a redução do abandono escolar precoce e a empregabilidade dos jovens

Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento dos diplomados do 

ensino superior

Avaliação do contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e 

empregabilidade dos adultos

Avaliação intercalar do PO CH

Avaliação temática de impacto sobre as medidas de apoio à digitalização da 

educação (nova avaliação, decorrente da reprogramação de 2020)
Programada

Em curso

Concluída

Concluída

Em curso

Preparação 

do concurso

Ponto da situação síntese

A concluir no 1º Sem | 2021

A concluir no 2º Sem | 2021

A iniciar no 2º semestre de 2021 

e com duração de 1 ano

A iniciar no 1º semestre de 2022 

e com duração de 1 ano

Até ao final de 2021 serão concluídas todas as avaliações temáticas do Plano de Avaliação do POCH inicialmente planeadas 

Em follow-up das recomendações

Apresentação ao CdA e depois ao 

público até final do 1.º Sem | 2021
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4. Ponto de situação do Plano de Avaliação | Participação do PO CH em outras 

avaliações do Plano Global de Avaliação do PT 2020

Avaliações concluídas Avaliações em curso
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4. Ponto de situação do Plano de Avaliação | Balanço síntese da implementação

Principais pontos fortes

Atrasos decorrentes dos constrangimentos gerados pela pandemia

Escassez de equipas especializadas em avaliação de políticas 

públicas, nas estruturas de gestão dos fundos e no mercado dos 

potenciais “avaliadores” 

Peso burocrático associado aos procedimentos requeridos pelo 

RGPD gera atrasos no acesso a dados e no ciclo das avaliações

Dificuldade na adjudicação dos procedimentos decorrentes das 

características dos procedimentos, preços e concorrentes

Articulação entre organismos intervenientes 
(PO’s, AD&C, equipas de avaliação, parceiros 

sociais e outros organismos da AP/ stakeholders 

do domínio do capital humano)

Principais pontos fracos

Conhecimento técnico e experiência nas AG 

e das equipas de avaliação disponíveis

Foco na avaliação dos impactos 

Resultados mais sustentados através das 

avaliações concluídas (baseados nas evidências 

apuradas) 

Independência das avaliações face às 

estruturas de gestão dos fundos

Dificuldade em conciliar oportunidade na realização das avaliações 

com o tempo necessário de implementação das tipologias objeto de 

avaliação

Dificuldades na mobilização mais efetiva de alguns parceiros no 

acompanhamento e follow-up das recomendações das avaliações
Divulgação e discussão pública dos seus 

resultados e recomendações (com follow-up destas)
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5. Implementação da Estratégia de Comunicação | Principais indicadores

Balanço Geral 

Apesar dos efeitos negativos da pandemia na realização de

atividades presenciais (e.g. presença nas feiras Qualifica e

Futurália), procurou-se em 2020 compensar com a manutenção

e sobretudo com o reforço de iniciativas de caracter digital

mobilizando mecanismos de comunicação não presenciais

(e.g. mais notícias no site, mais vídeos

sobre “histórias” POCH, manutenção do

boletim trimestral do POCH e da

newsletter, máquina dos sonhos, evento

anual do POCH em março de 2021)

Indicadores
Realizações 2020 e 

1º Trimestre de 

2021

Realizações 

2015-2021

Nº de notícias produzidas para website + 337 752

Nº de páginas visitadas no website + 285 280 880 959

Nº de Utilizadores únicos + 112 666 276 977

Nº de sessões website + 163 068 440 857

Nº de destinatários da Newsletter 4 734 4 734

Nº de seguidores Facebook 1 061 7 390

Nº de seguidores  Instagram 824 6 020

Nº de seguidores Twitter 166 561

Nº de seguidores  Linkedin 364 1 118

Nº de vídeos + 10 66

Nº de vizualizações - Videos 
1322 9789

Nº participantes nos eventos
730 459 603

Nº de eventos
4 68

Nº de Campanhas de comunicação + 4 11

Pessoas alcançadas em campanhas de 

comunicação
+ 1 907 818 4 344 448
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5. Implementação da Estratégia de Comunicação | Principais atividades 2020-21

Entre na

Máquina dos 

Sonhos

https://youtu.be/S4KhSmqZwuM
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EPRAL - Uma história de sucesso sobre aprendizagem 

digital, no portal da Comissão Europeia

5. Implementação da Estratégia de Comunicação | Exemplo de histórias de 

sucesso divulgadas pela Comissão Europeia

O Plano de Transição Digital da Educação no portal 

do Fundo Social Europeu

Clique nas imagens ou nos títulos para aceder aos vídeos

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/digital/e-learning-through-lockdown_en#portugal
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9962
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9962
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery-coronavirus-success-stories/digital/e-learning-through-lockdown_en#portugal
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A Publicação da lista de operações de candidaturas aprovadas enquanto medida de transparência na atribuição dos Fundos 

da União Europeia e Publicidade destinada ao Público em geral é uma das obrigações da Autoridade de Gestão do PO CH. 

Esta lista de Operações tem uma periodicidade 

trimestral é divulgada no site do POCH e nos OCS 

Nacionais (Correio da Manhã, Diário de Notícias e 

Expresso) e Regionais (Diário do Alentejo, Diário do 

Minho, Jornal de Leiria). 

Para aceder à lista de operações clique na imagem infra

5. Implementação da Estratégia de Comunicação | Lista de operações
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❖ Reunião de arranque com a equipa de avaliação realizada a 25.08.2020

❖ Relatório Inicial entregue a 30 de setembro e discutido em outubro de 2020 pelo

grupo de acompanhamento, altura em que foi realizado o workshop metodológico

sobre a teoria da mudança (TdM).

❖ Relatório Inicial revisto submetido a 11 de novembro, após análise efetuada pelo

grupo de acompanhamento

❖ Relatório Intermédio apresentado pela equipa de avaliação em fevereiro de 2021,

aprovado na sequência do parecer do grupo de acompanhamento de 04.03.2021.

❖ Relatório Final previsto para o final de maio de 2021

❖ Divulgação dos Resultados: 2º quinzena de junho para o CdA e para público em

geral, após essa sessão

5. Implementação da Estratégia de Comunicação | Avaliação

Ponto de situação da Avaliação da Estratégia de Comunicação
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5. Implementação da Estratégia de Comunicação| Uma estratégia (ainda) em ação: 

novo Projeto 2021

A e.volui, , mostra de educação e formação, organizada pelo PO CH em ambiente virtual, visa dar a conhecer entidades que

foram apoiadas pelo POCH na área da formação profissional inicial e contínua e outros que contribuem para a qualidade do

sistema educativo.

Alguns destes projetos destacam-se no quadro das transições em curso, da revolução tecnológica e da recuperação da crise

pandémica.

Esta plataforma vai disponibilizar, entre outros conteúdos, duas grandes áreas:

❖ Mostra de projetos - Na mostra, que decorrerá num formato totalmente online, estarão presentes e-

ventos relacionados com os três grandes eixos prioritários de apoio do PO CH:

- Formação inicial de jovens

- Aprendizagem ao longo da vida

- Qualidade e inovação na educação

❖ Auditório - No auditório, a e.volui vai disponibilizar atuações e demonstrações, muitas delas de caráter

lúdico, que representam algumas atividades formativas na sua vertente prática. Poderemos ver atuações

musicais, demonstrações de cozinha, de mecatrónica e muitas outras atividades desenvolvidas por

formandos das vias de formação de dupla certificação apoiadas pelo POCH.
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Roadmap 2030
Comités de acompanhamento 

abril/maio 2021



Roadmap de programação 2030

O Roadmap em março de 2020…
• Debate sobre lições da experiência (sessões com COM, avaliações e estudos);

• Construção e densificação da estratégia 2030;

• Aferição das condições habilitantes…

Reprogramação PT 2020 CRII e outras medidas e 
emergência

• Aprovadas nos comités de acompanhamento no Verão de 2020;

• …

Do Conselho Europeu de Julho até ao momento…
• Estratégia  Portugal 2030 – aprovada pela RCM 98/2020 de nov.2020

• Plano de Recuperação e Resiliência – Submetido em 22 de abril de 2021

• REACT EU– em aprovação nos CA do Compete e PO das Regiões Autónomas

• Portugal 2030 – retoma do diálogo com COM em maio de 2021

De volta ao Roadmap do PT 2030
• Articulação entre PT 2030 e PRR (e outros instrumentos – e.g. CEF)

• Programação e negociação por OP, seguida de por PO

• Desenho e concretização das peças necessárias à operacionalização



Quadro Global e de Contexto

Crise pandémica de saúde pública

Crise económica e social

PIB PT 
-7,6%

PIB UE
-6,1%

Resposta europeia para reparar e recuperar da crise, 
assente na dupla transição: ecológica e digital

- 750 mil M€ -
Next Generation EU, do qual: REACT EU – reparar

Plano Recuperação e Resiliência - recuperar

Resposta europeia de emergência à crise 
- 540 mil M€ -

CRII e CRII+: Coronavirus Response Investment Initiative

SURE

Instrumento de solidariedade

Mecanismo de Estabilidade Europeu



Estratégia Portugal 2030

… o referencial estratégico para as políticas públicas em Portugal

A visão de Portugal para a próxima década 

Recuperar a economia 
e proteger o emprego

Fazer da próxima
década um período
de recuperação e 
convergência de 
Portugal com a 

Europa

Mais resiliência e 
coesão social e 

territorial

Agenda 1: 

Pessoas primeiro
demografia, mais 
inclusão, menos 
desigualdade

Agenda 2

Digitalização, 
inovação e 
qualificações como 
motores do 
desenvolvimento

Agenda 3 

Transição climática e 
sustentabilidade dos 
recursos

Agenda 4

Um país 
competitivo 
internamente e 
coeso internamente



Estratégia Portugal 2030 
Agendas e domínios

• Sustentabilidade 
demográfica

• Promoção da 
inclusão e luta 
contra a exclusão

• Resiliência do 
sistema de saúde

• Garantia de 
habitação condigna 
e acessível

• Combate às 
desigualdades e à 
discriminação

Agenda 1 - As 
Pessoas 
Primeiro: um 
melhor 
equilíbrio 
demográfico, 
maior inclusão, 
menos 
desigualdade

• Promoção da 
sociedade do 
conhecimento

• Digitalização e 
inovação 
empresarial

• Qualificação dos 
Recursos Humanos

• Qualificação das 
instituições

Agenda 2 -
Digitalização, 
inovação e 
Qualificações 
como motores 
do 
desenvolvimen
to

• Descarbonizar a 
sociedade e 
promover a 
transição energética

• Tornar a economia 
circular

• Reduzir os riscos e 
valorizar os ativos 
ambientais

• Agricultura e 
florestas 
sustentáveis

• Economia do mar 
sustentável

Agenda 3 –
Transição 
climática e 
Sustentabilidad
e dos recursos

• Competitividade 
das redes urbanas

• Competitividade e 
coesão na baixa 
densidade

• Projeção da faixa 
atlântica

• Inserção territorial 
mercado ibérico

Agenda 4 - Um 
País 
competitivo 
externamente 
e coeso 
internamente



Estratégias Regionais e subregionais 2030 –
Densificação estratégica

Estratégias nas Regiões do Continente…

… bem como nas Regiões Autónomas

Revisitação das estratégias de desenvolvimento territorial ao 
nível das NUTS III (em articulação com as estratégias regionais)



Estratégia Portugal 2030

Uma visão estratégica integrada

- Diversos instrumentos -



RESILIÊNCIA

C1. Serviço Nacional de Saúde

C2. Habitação

C3. Respostas Sociais

C4. Cultura

C5. Capitalização e Inovação Empresarial

C6. Qualificações e Competências

C7. Infraestruturas

C8. Florestas

C9. Gestão Hídrica

TRANSIÇÃO CLIMÁTICA

C10. Mar

C11. Descarbonização da Indústria

C12. Bioeconomia Sustentável

C13. Eficiência Energética dos Edifícios

C14. Hidrogénio e Renováveis

C15. Mobilidade Sustentável

1 383 M€

2 733 M€

833 M€

243 M€

2 914 M€

1 324 M€

690 M€

615 M€

390 M€

11 125 M€

2 699 M€

252 M€

715 M€

145 M€

610 M€

370 M€

967 M€

3 059 M€

TRANSIÇÃO DIGITAL

C16. Empresas 4.0

C17. Qualidade nas Finanças Públicas

C18. Justiça Económica e Ambiente Negócios

C19. Administração Pública mais Eficiente

C20. Escola Digital

650 M€

406 M€

267 M€

578 M€

559 M€

2 460 M€

Instrumento de transformação estrutural organizado em torno de 

3 dimensões e 20 componentes

Plano de Recuperação e Resiliência

13 944 
M€

2 699 
M€

16 643 
M€

Subvenções Empréstimos



PRR e PT 2030 – Complementaridades e sinergias



PRR e PT 2030 – Complementaridades e sinergias



PRR e PT 2030 – Complementaridades e sinergias



Concentração

Simplificação & abertura à inovação

Orientação para resultados

Transparência e prestação de contas

Subsidiariedade

Segregação de funções e prevenção de conflitos de interesse

Sinergias entre fontes de financiamento

Portugal 2030 – Princípios orientadores
(RCM N.º 97/2020)



Portugal 2030 – Programação de base territorial
(RCM N.º 97/2020)

Intervenções operacionais integradas de base territorial

Outras intervenções integradas de base territorial

Planos Territoriais para a Transição Justa

Parcerias para a coesão



Calendário macro de programação do PT 2030

Estratégia 2030 – Nacional, Regionais e sub-regionais concluídas (pequenas exceções 
ao nível sub-regional)

RCM N.º 97/2020 com princípios e macroestrutura

Fecho dos regulamentos
(fevereiro trílogos; maio/junho aprovação final; junho publicação)

Draft AP – Verão
Draft PO – 3º trimestre

Aprovação de AP – 4º trimestre 

Aprovação de PO entre dezembro 2021 e 1º trimestre 2022



Linhas de trabalho em curso…

•AD&C, APA, CCDR, CIM, 
com apoio EY

Desenvolvimento dos Planos Territoriais de Transição 
Justa

•Ministérios responsáveis
+ 
Regiões Autónomas

Cumprimento das condições habilitantes

•AD&C com apoio CEDRURoteiro para a capacitação do ecossistema

• AG, em processo de 
contratação

Avaliações ambientais estratégias de avaliações ex ante 
dos PO

• AD&C & AGMetodologias de custos simplificados

• AD&C & AGRoteiro para adaptação dos sistemas de informação

• Diversos

Envolvimento dos parceiros (Webinars, reuniões dos 
comités de acompanhamento, auscultações, 

disseminação de informação, etc.)
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