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• + 185 M€ /Reprogramação PT 2020 2020/Reprogramação POCH e PO Regionais/ 
novas elegibilidades 

Fundo Social Europeu CRII e CRII+/PT 2020/POCH 

• PTDE – Equipamentos com conetividade
• Plano de capacitação digital de professores e outros agentes do sistema educativo
• Reforço das condições de coordenação e acompanhamento das escolas na 

mobilização dos recursos digitais e do ensino a distância (DGE)

Resposta à crise COVID-19 – Aceleração do PTDE

• Requalificar e equipar as escolas públicas do ensino básico e secundário, 
promovendo o reforço da coesão e da igualdade social

Objetivo

O financiamento do Plano para a Transição Digital da Educação (PTDE) 
no Portugal 2020 no contexto da resposta à pandemia 
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Maximização do apoio dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento - alinhamento com as políticas públicas estratégicas

Programa do 
Governo e 

Grandes Opções 
do Plano (GOP)

Programa 
Nacional de 
Reformas

Programa de 
Estabilização 
Económica e 

Social

Recomendações 
Específicas do 

Conselho 
formuladas no 

âmbito do 
Semestre 
Europeu

Enquadramento estratégico do PTDE – uma aposta 
estrutural…acelerada pela situação conjuntural 
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Aumento do rácio do 
número de alunos por 

computador 
disponível nas 

escolas entre 2010 e 
2017/2018 

Dificuldade de 
investimento público dos 

últimos anos – e após 
investimento realizado na 
fase inicial do QREN no 
Plano Tecnológico da 

Educação

Envelhecimento do 
parque informático

Insuficientes condições 
de conetividade

Insuficiente capacitação 
do pessoal docente e não 
docente para uma escola 
+ digital…bem como de 

parte dos alunos e 
encarregados de 

educação

Linhas gerais de diagnóstico - o PTDE em resposta a um problema/ 
constrangimento estrutural do sistema de educação e formação
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Linhas gerais de diagnóstico - Nº médio de alunos por computador e nº 
médio de alunos por computador com ligação à internet (ensino básico e 
secundário – Portugal continental 2010-2017)

Para além do rácio ter 
aumentado, o nível de 
apropriação destes 
equipamentos, introduzidos 
pelo PTE, pela comunidade 
docente e outros agentes foi 
insuficiente, na perspetiva da
mobilização mais sistemática e 
eficaz dos recursos 
pedagógicos digitais.  
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Em 2019, 52% da população com 
competências digitais básicas, ou mais 
do que básicas…

…ainda aquém da média da UE (58%) e 
da meta do INCoDe.2030 (55%). 

A reprogramação vem reforçar o Programa 
INCoDe.2030, nomeadamente para 
públicos desfavorecidos.

Linhas gerais de diagnóstico - Proporção insuficiente de indivíduos com 
competências digitais básicas ou mais do que básicas, apesar dos 
progressos (2015-2019)
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Linhas gerais de diagnóstico - Índice de digitalização da 
economia e da sociedade 

Portugal regista o 21º 
lugar no cômputo dos 
28 EM — uma melhoria 
de dois lugares 
comparativamente com 
o ano anterior - mas 
ainda assim abaixo 
da média da UE 
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A transição digital é 
um dos 

instrumentos da 
estratégia de 

desenvolvimento 
do país, em linha 
com o período de 

programação 2021-
2027 da Política de 

Coesão

O PO CH é ativo 
contribuinte para o 
financiamento do 
PTDE (1ª FASE)
para aumentar a 

qualidade e a 
capacitação das 

aprendizagens e o 
sucesso educativo 

Equipamentos e 
conetividade para 
alunos do básico e 

secundário 
beneficiários ação 

social escolar  
escalões A e B

174 000 
EQUIPAMENTOS/ 

ALUNOS DAS 5
REGIÕES 

Equipamentos e 
conetividade para 

docentes 

80 000 
EQUIPAMENTOS/ 

DOCENTES/
5 REGIÕES

Formação e 
Capacitação 

docentes para 
potenciar recursos 

digitais
80 MIL 

PARTICIPANTES
+ COM 

EMBAIXADORES 
DIGITAIS POR CFAE

Reprogramação do PO CH /PT2020
_COM, 21 de setembro de 2020
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Equipamentos e 
Conetividade 170 

M€ (FSE)

PO CH (100 M€) 

+ PO Regionais (POR) 
do Norte, Centro e 
Alentejo (70 M€) 

DESTINATÁRIOS

Alunos que beneficiam da 
ação social escolar a 

frequentar escolas públicas do 
ensino básico das regiões de 
Lisboa e Algarve e do ensino 

secundário de todas as 
regiões do Continente e 

docentes ao serviço dessas 
escolas (só POCH)

Alunos que beneficiam da ação 
social escolar a frequentar 
escolas públicas do ensino 
básico das regiões Norte, 

Centro e Alentejo

Capacitação POCH 
15 M€ (FSE)

Docentes ao serviço das 
escolas das regiões 

Norte, Centro e Alentejo
(Algarve abrangido pelo 

POR e Lisboa OE) 

Outros profissionais do 
sistema educativo das 

escolas das regiões 
Norte, Centro e Alentejo
(Algarve abrangido pelo 

POR e Lisboa OE) 

+ cerca de 1,2 M€ (DPT) 
no convite à DGE para o 
reforço das suas 
condições de 
coordenação e 
acompanhamento das 
escolas na mobilização 
dos recursos digitais e 
do ensino a distância 
(apoio em particular ao 
desenvolvimento dos 
Planos de Ação para o 
Desenvolvimento Digital 
das Escolas - PADDE)

Linhas de intervenção do Portugal 2020 no contexto da implementação 
da 1.ª fase do PTDE
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• € 96.000.000 Montante aprovado (FSE)
COMPUTADORES COM A RESPETIVA 

CONETIVIDADE (SGEC)

• € 2.348.058 Montante solicitado (FSE) 
REFINANCIAMENTO DE 

COMPUTADORES E CONETIVIDADE 
(MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DE LISBOA E ALGARVE)

• € 1.159.697 Montante aprovado (Despesa Pública Total) COORDENAÇÃO DO PTDE 

• € 18.333.332 Montante solicitado 

• 87 174 docentes Aprovados

FORMAÇÃO CONTÍNUA DE DOCENTES 
E OUTROS AGENTES  

PLANO DE CAPACITAÇÃO DIGITAL

PTDE em ação no âmbito do POCH - Primeiros dados de execução
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Nome do Indicador Tipo de 
Indicador

Categoria de 
Região Meta 2023

Número de equipamentos informáticos atribuídos a escolas e 
cedidos a alunos carenciados Realização Menos 

desenvolvidas 
(Norte, Centro e 

Alentejo)

47 000

Número de equipamentos informáticos atribuídos a escolas e 
cedidos a professores 52 000

Número médio de alunos por computador Resultado 1,5

Número de equipamentos informáticos atribuídos a escolas e 
cedidos a alunos carenciados Realização Em transição 

(Algarve)

22 500

Número de equipamentos informáticos atribuídos a escolas e 
cedidos a professores 5 000

Número médio de alunos por computador Resultado 1,9

Número de equipamentos informáticos atribuídos a escolas e 
cedidos a alunos carenciados Realização Mais 

desenvolvidas 
(Lisboa)

105 000

Número de equipamentos informáticos atribuídos a escolas e 
cedidos a professores 22 500

Número médio de alunos por computador Resultado 2,2

Uma intervenção com metas exigentes de realização e resultado 
(POCH)

Metas globais 
POCH:

! 174.500 novos 
equipamentos, 
com a respetiva 
conetividade, 
para alunos 
carenciados

! 79.500 novos 
equipamentos 
com a respetiva 
conetividade 
para docentes

! Redução para 
menos de 
metade do rácio 
alunos por 
computador 
(face a 2017/2018)
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Avaliação do investimento do FSE no PTDE - nova avaliação temática 
integrada no Plano de Avaliação do POCH
5ª revisão março 2021

A realizar no 1.º semestre de 2022. Valor base previsto:120 mil €
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Avaliação temática PTDE – critérios e principais questões de avaliação 
(versão preliminar, a estabilizar em sede de preparação do caderno de encargos do concurso 
público a abrir)

RELEVÂNCIA - Em que medida os apoios definidos e concretizados foram/são adequados e coerentes com os problemas/necessidades diagnosticadas e se
ajustam às prioridades da política pública objeto desta avaliação?

EFICÁCIA - A intervenção alcançou os seus objetivos específicos, nomeadamente responder aos desafios da digitalização para as escolas, em particular junto
da população escolar mais desfavorecida em função da sua condição de beneficiário da Ação social escolar? Foram alcançados os objetivos mais amplos:
contribuir para manter os jovens no ensino obrigatório; contribuir para aumentar as competências digitais dos alunos e a diminuição das situações de
desigualdade no acesso à escola? A formação contínua de docentes e outros agentes contribuiu efetivamente para reforçar as suas competências para a
mobilização dos instrumentos e recursos didáticos ao dispor das escolas?

EFICIÊNCIA - A dimensão financeira, as formas de financiamento e os instrumentos de apoio adotados foram/são adequadas e suficientes para fazer face aos
objetivos da política pública em causa? 4. Os resultados obtidos foram alcançados com o mínimo de recursos? Poder-se-ia ter alcançado mais realizações
e/ou resultados com os mesmos recursos?

IMPACTO - Quais são os contributos gerados sobre os seus destinatários individuais (alunos e professores), sobre as organizações (escolas) e sobre o
contexto socioeconómico? Que fatores (internos e externos) influenciaram, positiva ou negativamente, o alcance dos resultados? Ocorreram efeitos
imprevistos, positivos ou negativos ou desvios ao cumprimento?

VALOR ACRESCENTADO EUROPEU - Qual a vantagem de utilizar os FEEI no apoio às intervenções objeto desta avaliação?
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Avenida João Crisóstomo, nº 11 – 1000-177 Lisboa – Portugal

www.poch.portugal2020.pt

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO


