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Joaquim Bernardo, Presidente do PO CH, em entrevista ao Diário do Minho:

O PO CH gere 
desde 2014 os 
apoios do Fundo 
Social Europeu 
para a educação 
e formação 
da população 
residente em 
Portugal. 
Joaquim Bernardo, 
o Presidente do 
Programa, faz-nos 
um balanço dos 
apoios prestados 
até 30 de junho 
de 2020.    

 DM - Em que consis-
te a operação do PO CH?

JB - O Programa Ope-
racional Capital Humano 
- PO CH é um Progra-
ma Operacional do Por-
tugal 2020 e foi criado 
em 2014, com o objetivo 
de aumentar os níveis de 
qualificação da população 
residente em Portugal e 
de melhorar a qualida-
de do sistema educativo 
e das suas ofertas forma-
tivas, sobretudo ao nível 
dos cursos de dupla cer-
tificação. No PO gerimos 
o investimento do Fun-
do Social Europeu - FSE 
para a (re)qualificação da 
população, nas regiões 
menos desenvolvidas de 
Portugal, Norte, Centro e 
Alentejo. Trabalhamos pa-
ra que a oferta formativa  
responda às necessidades 
do mercado de trabalho, 
que estão em constante 
evolução, garantindo ao 
mesmo tempo que a for-
mação disponibilizada 
se revele atraente e rele-
vante para formandos e 
empresas. 

DM - Que tipo de 
apoios são disponibili-
zados pelo PO CH?

JB - O PO CH financia 
sobretudo operações de 

baixo desde sempre, che-
gando aos 10,6%, apenas 
a 0,6 pontos percentuais 
de atingir a meta traçada 
para 2020, de 10%.

No eixo 2, que enqua-
dra os apoios ao Ensino 
Superior, o PO CH fi-
nancia atualmente ape-
nas uma linha de crédi-
to para estudantes que é 
complementar ao sistema 
de bolsas de ação social e 
está disponível em vários 
bancos desde o início de 
2019. Ao abrigo deste ins-
trumento já foram finan-
ciados até 30 de junho 771 
empréstimos que ascen-
dem a 9,1 M€. Devido a 
necessidades de canalizar 
mais fundos para os cur-
sos profissionais (eixo 1) e 
para o Programa Quali-
fica (eixo 3), os restantes 
apoios que o PO CH assu-
mia no âmbito do eixo 2, 
as bolsas para alunos ca-
renciados, os cursos TeSP 
e as bolsas de Formação 
Avançada passaram a ser 
assumidos por outros pro-
gramas operacionais. No 

caráter educativo e for-
mativo que se distribuem 
por 4 eixos de apoio:

No eixo 1 apoiamos a 
formação dos jovens,  per-
cursos de dupla certifi-
cação de nível básico e 
secundário, caracteriza-
dos pela sua componen-
te prática em contexto de 
trabalho, com o objeti-
vo de promover o suces-
so educativo e o comba-
te ao abandono escolar e 
reforçar as vias profissio-
nalizantes. O PO CH já 
apoiou mais de 256 mil 
jovens, num investimen-
to total elegível de 2 164 
M€. O montante suporta-
do pelo FSE ascende aos 
1 389 M€. 

O apoio aos cursos de 
educação e formação de 
jovens e aos cursos profis-
sionais são de importân-
cia estratégica para o futu-
ro do país na medida em 
que representam um pa-
pel muito importante na 
descida da taxa de aban-
dono escolar. Em 2019 es-
sa taxa atingiu o valor mais 

A taxa de 
abandono 
escolar precoce 
atingiu em 
2019 o valor 
mais baixo 
de sempre, 
estando 
atualmente nos 
10,6% apenas  
a 6 p.p. da 
meta para 
2020 de 10%

eixo 2, apoiámos, até 30 
de junho, 127 mil estu-
dantes num investimento 
total elegível de 669 M€, 
dos quais 568 M€ são in-
vestimento FSE.

Os apoios à (re)qualifi-
cação da população adul-
ta estão concentrados no 
eixo 3 onde financiamos 
ofertas formativas de du-
pla certificação e também 
a rede de Centros Qualifi-
ca nas regiões Norte, Cen-
tro e Alentejo. Nos Cen-
tros Qualifica, os adultos 
desenvolvem processos 
de reconhecimento, va-
lidação e certificação de 
competências ou são en-
caminhados para as ofer-
tas formativas que mais se 
adequem às suas necessi-
dades. Neste eixo, o PO 
CH já financiou mais de 
221 800 pessoas. Os apoios 
atingiram os 576 M€ de 
investimento total elegí-
vel, sendo 490 M€ de in-
vestimento FSE.

De notar que em 2019 
ultrapassámos, pela pri-

meira vez, a barreira dos 
50% da população adul-
ta residente, com idades 
compreendidas entre os 
25 e os 64 anos, que pos-
suem pelo menos o ensi-
no secundário.

No eixo 4 estão inte-
gradas as medidas que 
sustentam o sucesso edu-
cativo. Apoiamos des-
de a formação contínua 
dos formadores e outros 
agentes educativos, ações 
de inovação social, re-
forço da rede de servi-
ços de psicologia nas es-
colas públicas e muitas 
outras ações desenvolvi-
das com papéis relevan-
tes na comunidade edu-
cativa, como por exemplo 
o Programa Nacional de 
Promoção do Sucesso Es-
colar, os Clubes Ciência 
Viva nas escolas, o alinha-
mento das escolas com o 
sistema europeu de qua-
lidade para a formação 
(EQAVET) e a atualiza-
ção do Catálogo Nacional 
Qualificações. Neste eixo, 
o investimento total elegí-

vel é de 94 M€, dos quais 
80 M€ são apoios FSE.

DM - Os resultados 
operacionais do PO CH, 
a 30 de junho de 2020, 
foram agora divulga-
dos. Como avalia esses 
resultados?

 
JB - Até 30 de junho de 

2020 já aprovámos um 
investimento total elegí-
vel de 3 536 M€, do qual 
3 006 M€ financiado pe-
lo FSE, que é o maior vo-
lume de apoios do Fun-
do Social Europeu (FSE) 
no atual período de pro-
gramação dos fundos eu-
ropeus, do Portugal 2020. 
Isto significa que está uti-
lizada a quase totalidade 
das verbas disponibiliza-
das. O PO CH regista o 
2º maior volume de pa-
gamentos no conjunto 
do PT 2020, no valor de  
2  239 M€ (FSE) e a maior 
taxa de execução (relação 
entre a despesa validada 
e programada) entre os 
Programas financiados 
pelos fundos europeus da 
política de coesão (FSE, 
Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional 
- FEDER e Fundo de Coe-
são), com 69%, enquanto 
a média do PT 2020 é de 
50%.  Estes números tra-
duzem-se na (re) qualifi-
cação de mais de 650 mil 
pessoas nos 4 eixos de in-
tervenção do Programa.

Apoio aos cursos de dupla certificação  
é de importância estratégica para o país


