
Mais de 650 000 pessoas (re)qualificadas 
pelo PO CH/FSE e o que ainda está para vir

No caso específico dos jovens, qual é 
o papel dos apoios aos cursos da via
profissionalizante?

Os cursos profissionais, bem como os cursos 
de educação e formação de jovens têm vindo a 
ser apoiados pelo POCH, através do financia-
mento do Fundo Social Europeu. O apoio a estes 
cursos de dupla certificação é uma das medi-
das que mais tem contribuído para a redução 
do abandono escolar precoce. Esta taxa estava, 
no fim de 2019, nos 10,6%, o valor mais baixo 
desde sempre, encontrando-se muito perto de 
atingir a meta para 2020 de 10%. Estes percur-
sos permitem aos formandos concluir o ensi-
no secundário ao mesmo tempo que adquirem 
competências profissionais que lhes dão a pos-
sibilidade de ingressar rapidamente no merca-
do de trabalho, com qualificações certificadas e 
adequadas às necessidades das empresas. Os 
percursos de dupla certificação de nível básico 
e secundário estão muito mais vocacionados 
para o mercado de trabalho, têm elevadas taxas 
de empregabilidade ao mesmo tempo que per-
mitem, aos formandos que o desejem, o pros-
seguimento de estudos para o ensino superior. 
Segundo os mais recentes dados que possuí-
mos cerca de 70% dos jovens  que concluem 
estes cursos encontram-se empregados ou em 
prosseguimento de estudos 6 meses depois des-
sa conclusão.  
Ao mesmo tempo que a Comissão Europeia 
lançou uma ambiciosa Agenda de Competên-

cias para os próximos 5 anos, estão a decorrer  
as transições “verde” e “digital” da economia e 
da sociedade que são os grandes objetivos da 
União Europeia para os próximos anos e que 
vão impor novas competências profissionais, 
que a nova Agenda promove. É aqui que entra 
o papel dos cursos de dupla certificação, apoia-
dos pelo PO CH. O grande desafio da forma-
ção profissional será conseguir para o merca-
do de trabalho pessoas com competências ade-
quadas à mudança que está a ser operada na
sociedade e na economia e consegui-lo em núme-
ro suficiente.
O PO CH já apoiou, desde o início deste qua-
dro comunitário e até 30 de junho, mais de 256
500 jovens em percursos de dupla certificação. 
Em cursos profissionais, que são cerca de 80%
da oferta de dupla certificação, o número de
jovens apoiados chega aos 208 370, dos quais
86 042 são mulheres e 122 328 são homens.

Relativamente aos apoios aos adul-
tos, de que forma se perspetiva o futu-
ro dessas aprendizagens? 

O POCH apoia a (re)qualificação dos adultos 
que não têm o ensino secundário completo e/ou 
uma qualificação profissional reconhecida. Para 
colmatar as necessidades formativas da popu-
lação adulta, apoiamos duas ofertas formativas 
de dupla certificação: os cursos de Educação e 
Formação de Adultos e Cursos de Aprendiza-
gem. Os Centros Qualifica nas regiões Norte, 

Centro e Alentejo, também são apoiados pelo 
PO CH. Nestes centros os adultos desenvol-
vem processos de reconhecimento, validação e 
certificação de competências, os RVCC e tam-
bém são encaminhados para as ofertas forma-
tivas mais ajustadas às suas necessidades. Com 
competências certificadas ao nível da União 
Europeia, os adultos vêem o seu leque de opor-
tunidades de trabalho muito mais alargado, para 
além de poderem beneficiar da mobilidade intra-
europeia. Em 2019 ultrapassámos pela primei-
ra vez a barreira dos 50% da população adulta 
residente, com idades compreendidas entre os 
25 e os 64 anos, que possuem pelo menos o 
ensino secundário. 
Para responder às transições sociais e econó-
micas em curso, nomeadamente as transições 
“verde” e “digital”, será necessário o reforço 
das oportunidades de aprendizagem para adul-
tos com base numa interação mais eficiente 
entre os dois âmbitos de formação, a inicial e a 
contínua.  As linhas entre a Educação e Forma-
ção Profissional para jovens e adultos, forma-
ção inicial e contínua, devem tornar-se cada vez 
mais ténues. A aprendizagem ao longo da vida 
será uma constante na vida profissional da popu-
lação, para responder à evolução dos requisi-
tos de competências das empresas. 
O PO CH já financiou ações para mais de     
221 800 pessoas, no âmbito da aprendizagem 
ao longo da vida.  Os apoios atingiram, a 30 de 
junho de 2020, 576 M€ de investimento total 
elegível, sendo 490 M€ de investimento FSE. 

E novos apoios no ano letivo 
2020/21? O que vai haver de 
novo para a Comunidade 
Educativa? 

O POCH, com o apoio do FSE,  vai 
concretizar a aquisição de 
computadores portáteis e acessos 
à internet para as escolas públicas 
do ensino secundário das regiões 
Norte, Centro e Alentejo, e 
também para as escolas públicas do 
ensino básico e secundário 
localizadas em Lisboa e no Algarve, 
abrangendo também os cursos 
profissionais. A operação só é 
possível graças à reprogramação 
que aconteceu este verão.  Os 
equipamentos serão cedidos às 
escolas que por sua vez, farão a 
cedência temporária a alunos e a 
docentes. Esta é uma medida sem a 
qual não será possível a aceleração 
da digitalização do ensino e 
aprendizagem nem assegurar 
formas de educação a distância, 
caso volte a haver essa necessidade.  
A aceleração dos processos de 
digitalização dos manuais e outros 
recursos didáticos será também 
uma realidade e vai haver ainda um 
reforço adicional de apoios do FSE 
para a formação contínua de 
docentes e outros agentes do 
sistema que tenham necessidade de 
adquirir mais competências digitais. 
O PO CH claramente manterá 
também em 2020/21 os seus 
apoios aos cursos de dupla 
certificação de níveis básico e 
secundário, para jovens.  
Até 30 de junho de 2020 o 
investimento total elegível  
é de 3 536 M€, do qual 3 006 M€ 
financiado pelo FSE, que equivalem 
a mais de 650 mil pessoas apoiadas. 

3 536 M€  
investimento  
total elegível  
Mais de 650 mil  
pessoas apoiadas!

O PO CH é o Programa Operacional do Portugal 2020 que gere os apoios do Fundo Social Europeu - FSE à (re)qualificação da popu-
lação que reside em Portugal. Cristina Jacinto, Vogal Executiva da Comissão Diretiva do PO CH explica-nos a importância destes apoios 
para o futuro do país e no atual contexto pandémico.




