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1. SUMÁRIO DA NOTA JUSTIFICATIVA 

A presente Nota Justificativa apresenta a proposta de reprogramação do Programa Operacional 

Capital Humano (PO CH), que se insere numa reprogramação transversal aos PO Temáticos e 

Regionais da Politica de Coesão do PT2020 como resposta à crise desencadeada pela pandemia 

do novo Coronavírus (COVID-19), e que visa mobilizar os diversos instrumentos de apoio 

disponibilizados pela Comissão Europeia (COM). 

Num primeiro ponto da Nota, apresenta-se o balanço síntese da implementação do POCH no 

contexto do Portugal 2020, evidenciando os elevados níveis de compromisso e de execução já 

assumidos por este PO. Tais dados justificam a necessidade de um reforço de dotação do POCH, 

por via de transferência proveniente de outros PO e fundos, nos termos previstos pela nova 

legislação comunitária para fazer face aos novos objetivos de estabilidade social e económica 

que as autoridades nacionais entenderam mobilizar através dos fundos europeus. Insere-se 

nesta perspetiva o contributo do PO CH para a implementação acelerada de componentes 

fundamentais do Plano para a Transição Digital da Educação (PTDE), conforme referido a seguir 

neste sumário. 

Nos pontos seguintes do documento são apresentados os principais indicadores de contexto na 

área da educação para os quais o POCH tem vindo a contribuir, bem como os fundamentos 

operativos comunitários do processo de reprogramação, com especial destaque para a iniciativa 

da Comissão Europeia para a resposta imediata à COVID 19 - CRII e CRII+. 

No plano nacional, apresenta-se o Plano de Estabilidade Económica e Social (PEES) e o PTDE, 

que orientam do ponto de vista estratégico a nível nacional as propostas apresentadas ao nível 

dos ajustamentos realizados ao texto do Programa, bem como de reprogramação financeira e 

de criação e ajustamentos aos indicadores de realização e de resultado do PO em virtude das 

iniciativas apresentadas por eixo estratégico.  

Em suma, a Nota Justificativa apresenta, de forma sintética e objetiva, as linhas de força que 

sustentam a proposta, bem como os pressupostos que lhe subjazem e as medidas e metodologia 

que permitem a sua concretização, incluindo ao nível de indicadores específicos.  

Neste sentido, e com base nas orientações da Comissão Europeia e nacionais, entende‐se 

proceder à proposta de reprogramação devidamente fundamentada nesta Nota, para 

apreciação e aprovação dessa proposta pelo Comité de Acompanhamento, nos termos 

requeridos na regulamentação comunitária e nacional dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI). 
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2. O PONTO DE PARTIDA PARA A REPROGRAMAÇÃO DO POCH – BALANÇO SÍNTESE DA SUA 

IMPLEMENTAÇÃO NO CONTEXTO DO PORTUGAL 2020 

2.1.Implementação financeira 

O PO CH apresenta a 31 de março de 2020, das maiores taxas de compromisso do Portugal 2020 

(PT 2020), cuja média se situa nos 93% (ver figura 1), correspondendo a uma taxa de 

compromisso de 96% do fundo total disponível materializada através da aprovação de 5 239 

operações (2 960 M€ FSE).  

Figura 1 - Evolução da taxa de compromisso por PO 

 

Fonte: AD&C, Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia, n.º 20, informação reportada a 31 de março de 2020. 

O nível de compromisso reflete o facto de ser também um dos PO com maior proporção do 

Fundo programado colocado a concurso até março de 2020 (111%). Essa dotação do fundo 

colocado a concurso (3 421 M€) superou a programada (3 096 M€) na sequência da abertura de 

58 concursos (56 já encerrados), posicionando o PO CH acima da média do PT 2020 (102,9%). 

O PO CH regista, também, a terceira maior taxa de execução1 do PT 2020. O fundo executado, 

de 2 001 M€, traduz-se numa taxa de execução de 65%, 18p.p acima da média do PT 2020 (47%), 

superada apenas pelo PDR Continente e pelo PDR Açores (ver Figura 2).  

                                                           
1 Taxa de execução = Valor do fundo executado/valor da dotação de fundo programada. 
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Figura 2 – Evolução da taxa de execução por PO 

  

Fonte: AD&C, Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia, n.º 20, informação reportada a 31 de março de 2020.  

De salientar que, ao nível do POCH, regista-se uma maior pressão sobre os eixos 1 da 

qualificação e de jovens e do eixo 2 do ensino superior, sendo que dotação do eixo 1 será por 

isso aumentada para responder às necessidades COVID-19, com a presente proposta de 

reprogramação. Estes eixos apresentam taxas de compromisso superiores à sua dotação, mais 

especificamente de 108% e 109% respetivamente, bem como as taxas de execução mais 

elevadas, de 73% e 93% respetivamente (ver Figura 3). 

Figura 3 - Taxa de Compromisso, Execução e Pagamento por Eixo Prioritário (em %) 

 
Fonte: POCH, Boletim Informativo do POCH, n.º 09, informação reportada a 31 de março de 2020. 
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Atendendo às elevadas taxa de compromisso e de execução, por comparação a outros 

Programas Operacionais, compreende-se que as ações de resposta ao COVID-19, passiveis de 

ser consideradas no âmbito desta Reprogramação, impliquem necessariamente um acréscimo 

da dotação orçamental deste PO, por via da transferência de verbas de outros Programas 

Operacionais e Fundos Comunitários para o POCH, nos termos previstos na nova 

regulamentação comunitária criada em resposta à pandemia (CRII e CRII+), aprofundado no 

ponto 3 da presente Nota Justificativa. 

 

2.2. Implementação física 

Até 30 de março de 2020 o POCH apoiou mais de 620 mil participantes. Entre os apoiados 

destaca-se os jovens envolvidos em Cursos Profissionais (196 131 mil participantes) e os 

professores envolvidos em formação de docentes (68 024), duas das principais tipologias alvo 

de reprogramação, embora também com elevadas participações de adultos em formação dos 

CQEP/CQ (132 870) e de estudantes com bolsa de ação social para a frequência do ensino 

superior (115 543) (ver figura 4). 

Figura 4 – Participantes abrangidos pelo PO CH por tipologia de operação 

 
Fonte: POCH, informação reportada a 31 de março de 2020. 
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As metas físicas de realização do PO CH estavam, à data de 31 de março, e em regra, bem 

encaminhadas para serem alcançadas em 2023, embora no eixo 1 e no eixo 4, em particular, no 

que se prende com o nº de Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível de ISCED 

3 e o n.º de participantes em ações de formação contínua de docentes e outros agentes de 

educação e formação, o desafio até ao final de 2023 ainda seja exigente (ver figura 5). 

Figura 5 – Prossecução das metas de realização do PO CH 

 

Prossecução das Metas do Eixo 1 

 

 

 

Fonte: PO CH. Informação reportada a 31 de março de 2020 

 

Prossecução das Metas do Eixo 2 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Fonte: PO CH. Informação reportada a 31 de março de 2020 
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Prossecução das Metas do Eixo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PO CH. Informação reportada a 31 de março de 2020 

 

Prossecução das Metas do Eixo 4 

 

 

 
 

Fonte: PO CH. Informação reportada a 31 de março de 2020. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO  

A programação do Portugal 2020 (período de programação 2014-2020), no contexto do Acordo 

de Parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, foi definida num contexto fortemente 

marcado pela trajetória de ajustamento estrutural, tendo sido revisto em 2018 numa fase 

económica e política em que se registavam melhorias progressivas e relevantes nos indicadores 

macroeconómicos, mas em que ainda persistiam desafios estruturais que importava superar 

com ambição. 

A reprogramação de 2020 é agora circunscrita a aspetos que decorrem da abertura criada pela 

iniciativa da Comissão Europeia para a resposta à pandemia COVID-19 – CRII e CRII+ - e, 

consequentemente, do Plano Estabilidade Económica e Social (PEES) e do Plano para a Transição 

Digital da Educação (PTDE) criados pelo XXII Governo Constitucional da República Portuguesa, 

ambos aprofundados no ponto 4 da Nota Justificativa. Trata-se por isso de uma reprogramação 

que procura mobilizar os recursos ainda disponíveis do atual período de programação para a 

resposta a uma crise com características únicas mas particularmente severas sobre a nossa vida 

económica, social e cultural. 

3.1.Enquadramento comunitário 

3.1.1. Iniciativa de Investimento para Responder ao novo Coronavírus (CRII e CRII+) 

Com vista a apoiar as autoridades nacionais no combate à pandemia da COVID-19, a União 

Europeia desencadeou diversas iniciativas de política, entre as quais a Iniciativa de 

Investimento para Responder ao novo Coronavírus (CRII e CRII+) que passa pela mobilização de 

reservas de tesouraria dos fundos da UE para o combate imediato à pandemia. Através desta 

iniciativa a Comissão Europeia propôs: i) direcionar, de forma célere, 37 mil milhões de euros 

de investimento público europeu e utilizar a flexibilidade máxima na aplicação das regras da UE 

relativas às despesas de coesão para que as despesas relacionadas com o coronavírus fossem 

elegíveis no âmbito dos fundos estruturais; ii) o acesso ao Fundo de Solidariedade da UE através 

da inclusão de crises de saúde pública nas situações de emergência financiadas por este fundo, 

garantindo que os Estados-membros mais afetados tivessem acesso a um apoio adicional até 

600 milhões de euros. 

Neste contexto, com a publicação do Regulamento (UE) 2020/460 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, publicado logo no dia 30 de março, que alterou designadamente o Regulamento (UE) 

n.º 1303/2013, foram adotadas um primeiro conjunto de medidas específicas para mobilizar 

investimentos nos sistemas de saúde dos Estados-Membros e noutros setores das suas 

economias em resposta ao surto de COVID-19. Como complemento deste primeiro “pacote” de 

resposta a esta crise, a Comissão Europeia publicou a 23 de abril mais um conjunto de medidas 

para aumentar a flexibilidade extraordinária para que os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento possam ser mobilizados na sua totalidade (CRII+). Neste contexto, o Regulamento 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:130:TOC
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(UE) 2020/558 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2020, que alterou os 

Regulamentos (UE) n.º 1301/2013 e (UE) n.º 1303/2013 e o Regulamento (UE) 2020/559 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2020, que altera o Regulamento (UE) n.º 

223/2014, permitiram um conjunto de medidas específicas destinadas a proporcionar uma 

flexibilidade excecional para a utilização dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento em 

resposta ao surto de COVID-19, procurando dotar os Estados Membros de ferramentas que lhes 

permitam dar resposta aos impactos causados por esse surto, reduzindo os seus graves efeitos 

negativos sobre as economias e as populações. Este regulamento surge num contexto de 

reconhecimento de que “a crise de saúde pública dificulta o crescimento nos Estados-Membros 

o que, por sua vez, piora a grave escassez de liquidez devido ao aumento súbito e significativo 

dos investimentos públicos necessários nos seus sistemas de saúde e noutros setores das suas 

economias”. 

Entre as principais medidas previstas nos regulamentos citados, destacam-se as mais relevantes 

para efeitos de aplicação do PO CH em sede da presente proposta de reprogramação 2020: 

 A fim de reduzir os encargos para os orçamentos públicos que dão resposta a esta crise 

de saúde pública, os Estados-Membros passaram a beneficiar, a título excecional, de 

reembolsos a 100% sobre as despesas declaradas nos pedidos de pagamento à COM 

durante o exercício contabilístico com início a 1 de julho de 2020 e termo a 30 de junho 

de 2021, em conformidade com as disponibilidades orçamentais, ao nível do Programa 

e do eixo prioritário;  

 Os recursos disponíveis para a programação do objetivo de Investimento no 

Crescimento e no Emprego de 2020 podem, a pedido de um Estado-Membro, ser 

transferidos entre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo 

Social Europeu (FSE) e o Fundo de Coesão (FC). Adicionalmente podem ser transferidos 

entre categorias de regiões; 

 Os acordos de parceria não necessitam de ser alterados, apesar das alterações que serão 

introduzidas nos programas no contexto desta reprogramação; 

 As despesas relativas a operações destinadas a promover o reforço da capacidade de 

resposta a situações de crise para fazer face ao surto de COVID-19 são elegíveis a partir 

de 1 de fevereiro de 2020, podendo abranger operações concluídas, se necessário; 

 O prazo limite para a apresentação do relatório anual de execução relativo ao ano de 

2019 passa a ser este ano e a título excecional de 30 de setembro de 2020; 

 Um Estado-Membro pode considerar elegíveis as despesas relativas a operações que 

não foram executadas de forma integral em consequência do surto de COVID-19, desde 

que estejam preenchidas todas as seguintes condições: a) A execução da operação 

cessou após 31 de janeiro de 2020; b) A cessação da execução da operação deve-se ao 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:130:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.130.01.0007.01.POR&toc=OJ:L:2020:130:TOC#ntr2-L_2020130PT.01000701-E0002
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surto de COVID-19; c) As despesas efetuadas antes da cessação da execução da 

operação foram incorridas e pagas pelo beneficiário; 

 Relativamente às operações em que o beneficiário é reembolsado com base em opções 

de custos simplificados, um Estado-Membro pode considerar elegíveis as despesas 

relativas a operações que não foram executadas de forma integral em consequência do 

surto de COVID-19, desde que estejam preenchidas todas as seguintes condições: a) A 

execução da operação cessou após 31 de janeiro de 2020; b) A cessação da execução da 

operação deve-se ao surto de COVID-19; c) As ações abrangidas pelas opções de custos 

simplificados foram, pelo menos parcialmente, realizadas antes da cessação da 

execução da operação. 

Por sua vez no documento “DGEMPL - Typology of Indicative Measures Under the ESF and YEI 

that can be mobilised to address Covid-19 Crisis” a COM apresenta exemplos de operações que 

podem ser apoiadas pelo FSE com vista a responder à crise COVID-19 no quadro da CRII e CRII+. 

Eis alguns pontos de destaque no enquadramento dessas medidas: 

 As medidas a implementar dependem do contexto dos Estados-Membros e do âmbito 

dos Programas Operacionais e respetivas medidas de intervenção; 

 Abordagem flexível - possibilidade de mover recursos dentro de um Programa 

Operacional em diferentes prioridades de investimento; 

 A elegibilidade do custo das ações é determinada pela legislação nacional e europeia; 

 Os Estados Membros têm de determinar como é feita a verificação / auditorias; 

 Aposta nos custos simplificados, recomendando designadamente a mobilização de 

opções já estabilizadas, por razões de celeridade/urgência na disponibilização dos 

apoios. 

Para a área da educação e Objetivo Temático 10 são apresentados nesse documento exemplos 

de apoios a três tipos de operações, surgindo logo como primeiro tipo o Apoio à formação a 

distância para todos os níveis de educação (e.g. guias para pais, aprendentes e professores para 

apoiar o estudo em casa; materiais audiovisuais para apoio à telescola, formação em 

competências digitais para professores e alunos, incluindo vouchers); serviços para pais de 

famílias desfavorecidas e com necessidades especiais; aquisição ou aluguer de equipamentos 

(software, portáteis, etc.) e conectividade. 

 

3.1.2. Plano de Ação para a Educação Digital 

Paralelamente, e como pano de fundo de uma nova agenda da Estratégia Europeia, com 

implicações diretas na presente proposta de reprograma do PO CH, atendendo aos movimento 

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/covid19-dokumenti/typology-esf-measures-to-address-covid-final_clean.pdf
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/covid19-dokumenti/typology-esf-measures-to-address-covid-final_clean.pdf
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financeiros previstos e à criação de tipologias de atividades de apoio, regista-se que a 

transformação digital é uma das próximas prioridades da Comissão Europeia definidas na 

estratégia Uma Europa Preparada para a Era Digital.  

Margrethe Vestager, vice-presidente executiva de Uma Europa Preparada para a Era Digital, 

afirmou: «A crise do coronavírus apresentou-nos obstáculos muito diversos. Tanto pais como 

professores ou estudantes tiveram, sem qualquer aviso, de mudar rapidamente para a 

aprendizagem eletrónica. Esta consulta pública aberta dará a todos a oportunidade de nos dizer 

que problemas sentiram, mas também o que aprenderam, e que soluções foram encontradas. 

Tem sido uma curva de aprendizagem íngreme e em tempo real, e queremos saber mais sobre o 

que aconteceu. O Plano de Ação para a Educação Digital terá como base estes ensinamentos, de 

modo a apresentar uma visão europeia coerente e bem adaptada e um conjunto de ações com 

impacto para a educação digital.» 

A fim de concretizar a visão de que a Educação e formação inclusivas e de grande qualidade são 

fundamentais, a Comissão Europeia apresentará, em setembro de 2020, um novo Plano de Ação 

para a Educação Digital. Este novo Plano atualizará o Digital Education Action Plan 2018-2020, 

que incluía 11 ações de apoio à utilização de tecnologias e ao desenvolvimento de competências 

digitais na educação e estabelece três prioridades, definindo medidas para ajudar os Estados-

Membros a fazer face aos desafios e a aproveitar as oportunidades no domínio da educação na 

era digital. 

O novo Plano reconhece que, por um lado, a crise COVID-19 evidenciou falhas na educação 

digital em relação ao acesso, inclusão e equidade, com os alunos dependentes de poderem 

aceder a dispositivos digitais adequados, uma conectividade confiável à Internet e um ambiente 

de aprendizagem favorável. Este Plano reconhece, por outro lado, que os professores foram 

subitamente confrontados com a necessidade de tecnologia para apoiar a aprendizagem dos 

alunos e, neste contexto, sublinha-se a necessidade urgente de todos os profissionais de ensino 

adquirirem competências e confiança para usarem a tecnologia de maneira eficaz. O novo Plano 

reconhece ainda que a crise demostrou que as instituições de ensino e formação da Europa 

precisam urgentemente de apoio para aumentar sua capacidade e prontidão digital. Neste 

sentido foram identificadas três áreas a abordar no novo Plano para a Educação Digital que se 

encontra atualmente em consulta pública2: 

 Capacidade digital: Necessidade de superar as diferenças tecnológicas (infraestrutura, 

incluindo laptops, tablets e acesso à banda larga) e desenvolver novos recursos 

                                                           
2 Em junho de 2020, a COM lançou um processo de consulta pública que visa recolher os pontos de vista de todos os 
cidadãos, instituições e organizações dos setores público e privado, dispostos a partilhar as suas opiniões e 
experiências desta crise e a sua visão para a educação digital na Europa. A consulta está disponível em todas as línguas 
oficiais da UE e decorrerá até 4 de setembro. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
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organizacionais na educação que suportem modos híbridos de aprendizagem e ensino 

(online + offline). O objetivo é o de aumentar o acesso e reduzir as desigualdades. 

 Competências digitais para o século XXI: Necessidade de fornecer apoio a educadores 

e alunos para aprimorar as práticas de educação digital. Os professores, em particular, 

precisam de um suporte mais forte para conciliar a aprendizagem online e offline, 

dependendo das necessidades dos alunos. Também é necessário desenvolver uma 

sólida compreensão do mundo digital para poder abordar criticamente as informações 

e navegar na Web.  

 Ecossistema digital de conteúdo, ferramentas e plataformas de ensino: Um 

ecossistema digital confiável, baseado em recursos públicos e privados, requer 

conteúdos de qualidade, ferramentas fáceis de usar e plataformas seguras. A 

aprendizagem digital deve incluir aspetos sociais e manter a privacidade e a ética.  

Em suma, o novo Plano de Ação para a Educação Digital será, assim, um instrumento 

fundamental no processo de recuperação da COVID-19, tendo em conta os ensinamentos 

em matéria de educação e formação durante a crise do coronavírus refletindo a visão a 

longo prazo para uma educação digital europeia. De salientar que este Plano está também 

alinhado com as Recomendações Específicas do Conselho formuladas no âmbito do 

Semestre Europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Enquadramento nacional 

A Reprogramação do PT2020 e do PO CH reforçam o alinhamento estratégico com as prioridades 

do Governo, nomeadamente com o definido no Programa Nacional de Reformas (PNR), nas 

Grandes Orientações do Plano (GOP), e mais recentemente com o Plano de Estabilidade 

Económica e Social (PEES) e ainda com as Recomendações Específicas do Conselho formuladas 

no âmbito do Semestre Europeu referidas no final do ponto anterior. Isto tendo em vista a 

maximização do apoio dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), enquanto 

instrumento de política pública de estímulo ao investimento, ao emprego e à atividade 

«Os sistemas de educação e formação também são afetados pela crise. Na maioria dos 
Estados-Membros, as aulas (bem como a aprendizagem em contexto laboral e os programas 
de aprendizagem) foram suspensas e as atividades de ensino passaram a ser parcialmente 
realizadas em linha. Esta situação afeta os resultados escolares dos alunos e pode agravar as 
disparidades socioeconómicas e os problemas estruturais existentes se não for compensada 
com reformas e investimentos suficientes. O número de jovens que abandona o ensino sem 
competências básicas adequadas continua a ser excessivo. A crise da COVID-19 demonstrou 
quão importante é que todos os estudantes tenham igual acesso à aprendizagem à distância, 
através de ligações de banda larga e de dispositivos informáticos, e possuam as competências 
digitais necessárias». 

in Semestre Europeu 2020: recomendações específicas para Portugal 
(sublinhado da responsabilidade do POCH) 
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económica, bem como as dimensões sociais e ambientais, potenciando os resultados da 

aplicação dos recursos. 

 

3.2.1 Alinhamento estratégico com o Programa Nacional de Reformas (PNR), as Grandes 

Operações do Plano (GOP) e o Plano de Estabilidade Económica e Social (PEES). 

Sendo o Portugal 2020 um relevante instrumento de política pública de apoio à melhoria das 

competências, por via da aposta em mais e melhor formação, aproveita-se o momento da 

reprogramação para intensificar o alinhamento com o Programa do XXII Governo, com o PNR e 

as GOP, através do reforço do apoio dos FEEI a um conjunto importante de medidas de política, 

de forma a melhor exponenciar os objetivos e o cumprimento das metas assumidas, apoiando, 

sempre que possível, a aplicação dos instrumentos que respondem às Recomendações 

Específicas do Conselho formuladas no âmbito do Semestre Europeu.  

 

 

 

 

Assim, as linhas de força em que se pode reforçar o alinhamento dos apoios do PO CH com as 

prioridades do Governo, plasmadas nos documentos mencionados anteriormente e dirigidos 

para uma resposta de curto e médio prazo à pandemia COVID-19, são as que se seguem. 

 

i. Qualificação dos portugueses  

Os fundos estruturais têm contribuído fortemente para uma trajetória positiva de vários 

indicadores que medem a qualificação da população portuguesa ao longo das últimas décadas. 

Nesta área, o PO CH mantem-se um dos grandes instrumentos do Governo a contribuir para a 

redução do abandono escolar precoce, designadamente para a meta de 10% em 2020 definida 

no PNR, através, sobretudo, dos apoios no âmbito dos seus eixos prioritários 1 e 43 - dois dos 

principais eixos do POCH que se preveem reforçados com esta reprogramação de 2020. Como 

demonstrado na figura 6, a percentagem de jovens portugueses entre os 18 e os 24 anos que 

não conclui o 12.º ano, nem está a estudar, caiu para os 10,6% em 2019, menos 6,8 pontos 

percentuais (p.p.) que em 2014 e menos 1,2 p.p. que em 2018, sendo a mais baixa de sempre. 

                                                           
3 Embora as ações apoiadas no âmbito do eixo 3 também contribuem para este efeito, tendo em consideração que 
abrangem também jovens adultos com idades entre os 18 e os 24 anos. 

«Através do Portugal 2020, os fundos estruturais da União Europeia tiveram, na última 
legislatura, um papel importante no financiamento de diversas políticas públicas e do 
investimento privado, assumindo um contributo relevante no retomar da convergência da 
economia portuguesa registada nos últimos três anos e na melhoria da qualidade de vida dos 
portugueses.» 

in Programa do XXII Governo 2019-2023 
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Figura 6 - Evolução da taxa de abandono escolar precoce (pop. 18-24 anos), na UE e em Portugal 

 
Fonte: Eurostat. 

Para esta evolução positiva da redução do abandono escolar precoce destaca-se o 

comportamento positivo das três regiões menos desenvolvidas elegíveis ao PO CH (Norte, 

Centro e Alentejo), uma vez que todas reduzem a respetiva taxa (ver figura 7). A região Norte 

teve uma descida de 9,5 p.p. em relação a 2014 e 0,6p.p. em relação a 2018, a região Centro 

regista uma redução de 6,1 p.p. em relação a 2014 e 2,6p.p. em relação a 2018 e a região 

Alentejo regista um decréscimo de 5,7 p.p. em relação a 2014 e de 1,6p.p. em relação a 2018. 

Figura 7 - Evolução da taxa de abandono escolar precoce (pop. 18-24 anos) nas regiões elegíveis ao PO 

 
Fonte: INE. 
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Com a reprogramação do POCH em 2020, os cursos profissionais, uma das tipologias que 

contribui para a redução do abandono escolar e para o reforço das qualificações dos jovens à 

entrada para o mercado de trabalho, sairá reforçada, procurando garantir a continuidade dos 

jovens em formação e consequentemente evitar o abandono escolar. Esta aposta vem também 

reforçada nos documentos governamentais, como demonstrado na caixa seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, não obstante os progressos registados ao nível da redução do abandono escolar 

precoce e da elevação das qualificações da população residente, designadamente dos adultos, 

o défice estrutural de qualificações mantém-se elevado face à generalidade dos países mais 

desenvolvidos, designadamente no contexto da UE: apenas 36,2% da população entre os 30 e 

os 34 anos detém nível de ensino superior (ver figura 8) e apenas 52% dos indivíduos têm 

competências digitais básicas ou mais do que básicas. Este facto tem efeitos negativos no 

potencial de inovação e competitividade da economia nacional e nas desigualdades económicas, 

sendo, neste contexto, duas áreas de destaque na atual reprogramação do POCH e que também 

estão em linha com as orientações do XXII Governo (ver caixa). 

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível do ensino superior, como demonstrado na figura 8, Portugal regista progressos, sendo 

que em 2019 Portugal se encontrava a cerca de 3,8 p.p. da meta 2020, dos 40% da população 

entre os 30-34 anos com o ensino superior. 

«Aprofundar a aposta no ensino profissional constitui outro objetivo importante, com vista 
à expansão e reconhecimento desta modalidade educativa e das qualificações que 
proporciona. 
Para isso, prevê -se o alargamento progressivo do sistema de garantia da qualidade alinhado 
com os padrões europeus (EQAVET) a toda a rede de escolas com ensino profissional, uma 
maior articulação com os serviços de psicologia e orientação escolar, bem como o 
desenvolvimento e atualização do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e do Sistema de 
Antecipação das Necessidades de Qualificação (SANQ), como de um envolvimento mais 
alargado das empresas e das entidades intermunicipais na identificação de necessidades de 
qualificação, no desenho dos cursos e na organização da formação em contexto de trabalho». 

in Grandes Orientações do Plano 2020 

« (…) importa alargar a base de recrutamento do ensino superior, promovendo as 
condições necessárias para que mais pessoas possam ingressar e concluir este nível de 
ensino. Tal será fundamental para enfrentar os desafios associados à transição para uma 
economia cada vez mais digital, sendo que melhores níveis de qualificação permitem 
encarar com confiança um mercado de trabalho em constante evolução. Esta política 
promove a defesa do trabalhador, conferindo -lhe um maior empoderamento e mais 
ferramentas para fazer face a um mundo do trabalho mais exigente e competitivo, 
beneficiando simultaneamente as entidades empregadoras, disponibilizando um maior 
volume de recursos qualificados no mercado de trabalho». 

in Grandes Orientações do Plano 2020-2023 
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Figura 8 - Evolução da proporção da população entre os 30 e os 34 anos com o ensino superior (ou 

equivalente) na UE e em Portugal (2014-2019) 

 
Fonte: Eurostat. 

 

O comportamento deste indicador nas três regiões elegíveis ao PO CH revela de forma geral uma 

evolução favorável, não obstante o indicador na região Alentejo ainda se apresentar mais 

distante da meta dos 40%, embora também com um progresso assinalável (ver figura 9).  

Figura 9 - Evolução da proporção população entre os 30 e os 34 anos, com o ensino superior (ou 

equivalente), nas regiões elegíveis ao PO (2014-2019) 

 
Fonte: Eurostat. 

De referir que para a aceleração da trajetória de convergência do país com a meta relativamente 

à percentagem da sua população com o ensino superior é fundamental a intervenção/melhoria 

contínua em duas áreas: i) no alargamento da base de recrutamento de novos alunos para o 

ensino superior, designadamente dos que concluem o secundário em vias profissionalizantes, 

atendendo a que é ainda muito limitada a percentagem desses alunos que prosseguem estudos 
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para esse nível de ensino (19% em 2017 e 20% em 2018); ii) e reduzir os níveis de insucesso e 

abandono do ensino superior depois da entrada no mesmo. Assim, o PO CH tem vindo a dar um 

contributo para as melhorias na primeira área de intervenção, até à reprogramação de 2018 

com os apoios às bolsas de ação social para estudantes do ensino superior e aos cursos TeSP e, 

depois dessa reprogramação, por via do apoio ao instrumento financeiro de suporte à concessão 

de empréstimos para estudantes desse nível de ensino realizarem a sua formação superior, bem 

como pelo apoio a um projeto de formação contínua de docentes que procura contribuir para 

potenciar a transição de alunos do ensino profissional para o ensino superior, em particular para 

as Instituições de ensino superior politécnico. Em relação à segunda vertente o POCH não teve 

intervenção até à data, mas pretende com a presente reprogramação introduzir uma nova 

elegibilidade que, associado também às questões da transição digital, possa contribuir para a 

melhoria dos níveis de sucesso e conclusão do ensino superior. 

Importa referir que os apoios do PO CH à frequência da formação de dupla certificação são um 

importante instrumento para o reforço da capacidade de “produção” de quadros intermédios, 

aumentando por essa via a performance dos indicadores de empregabilidade da população 

jovem. Diversos estudos, designadamente de avaliação, têm demonstrado a relevância dos 

investimentos nestas vias de formação para jovens para a prossecução no essencial de dois 

objetivos i) o combate ao abandono escolar precoce; e ii) a promoção de um maior e melhor 

alinhamento da formação inicial dos jovens com as exigências atuais dos mercados de trabalho. 

Neste contexto o PO contribuirá para a redução do desemprego, designadamente do 

desemprego jovem e, também, do número de jovens NEET (Not in Education, Employment, or 

Training). Na realidade, a taxa de desemprego jovem (15-24 anos) tem vindo a diminuir de forma 

acentuada - em 2014 a taxa de desemprego entre os 15 e os 24 anos situava-se nos 34,8% e em 

2019 baixou para 18% (ver figura 10). 

Figura 10 - Evolução da taxa de desemprego população jovem (15-24 anos), por nível ensino (2014-2018) 

- (%) 

 
Fonte: INE 
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Esta redução do desemprego é ainda acompanhada por uma diminuição de jovens NEET (em 

2014 esta taxa era 15.2% e em 2016 baixou para 9,5%), para a qual contribui a promoção de 

ofertas profissionalizantes como sendo uma das respostas a dar a jovens que se encontrem 

nessa condição (ver figura 11). 

Figura 11 - Evolução das percentagens de Jovens NEET (Nem Emprego Nem Educação) - (%) 

 

Fonte: INE 

 

ii. Requalificar e equipar as escolas básicas e secundárias – reforço da coesão e igualdade 

social 

O Programa do XXII Governo refere que “as escolas devem garantir a igualdade de 

oportunidades no acesso a uma educação inclusiva e de qualidade” (ver continuação em caixa). 

No entanto, com a imposição imprevista do ensino à distância em contexto COVID-19, esta 

igualdade tornou-se um risco devido às famílias sem acesso (ou com dificuldades de acesso) à 

internet em suas casas e/ou a equipamentos informáticos adequados (ou ausência de número 

suficiente do equipamento informático necessário para as famílias cobrirem a necessidade de 

conciliar o teletrabalho com o estudo). 

«Para que as escolas possam responder plenamente aos desafios da sociedade digital e concretizar o 
Programa de Digitalização das Escolas, é necessário desenvolver um programa de reequipamento. Para 
tal, é necessário: 

· Executar um plano integrado de modernização e requalificação de escolas de todos os níveis educativos, 
preferencialmente com cofinanciamento dos fundos estruturais e de investimento, no quadro das novas 
competências municipais neste domínio; 

· Aumentar a conectividade e acesso das escolas à Internet e dotá-las de recursos que promovam a 
integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares, a utilização de recursos 
educativos digitais e o ensino do código e da robótica». 

in Programa do XXII Governo 
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A proposta de reprogramação 2020 vem incrementar os investimentos em equipamentos, 

designadamente no domínio da educação, aumentando quer os níveis de cobertura de rede, 

quer o acesso a equipamentos que são essenciais em contexto de ensino a distância, problema 

claramente exposto durante a pandemia COVID-19. Esta aposta está também em linha com as 

prioridades governamentais para os próximos anos, designadamente aquelas inscritas no 

Programa do XXII Governo e, mais recentemente, no PEES acerca da “Universalização da Escola 

Digital” (ver caixas seguintes). 

«Para que as escolas possam responder plenamente aos desafios da sociedade digital e concretizar o 
Programa de Digitalização das Escolas, é necessário desenvolver um programa de reequipamento. Para 
tal, é necessário: 
· Executar um plano integrado de modernização e requalificação de escolas de todos os níveis 
educativos, preferencialmente com cofinanciamento dos fundos estruturais e de investimento, no quadro 
das novas competências municipais neste domínio; 
· Aumentar a conectividade e acesso das escolas à Internet e dotá-las de recursos que promovam a 
integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares, a utilização de recursos 
educativos digitais e o ensino do código e da robótica». 

in Programa do XXII Governo 
 

«Esta aposta no reforço das competências digitais passa não só pelo reforço da oferta formativa, com 
especial enfoque na computação, mas também pela existência de infraestruturas e recursos que permitam 
que essa aposta seja consequente. Assim, o Governo promoverá as ações necessárias para acelerar o 
processo de digitalização das nossas escolas, através do: 

• Lançamento de um amplo programa de digitalização para as escolas; 

• Promoção da generalização das competências digitais de alunos e professores; 

• Aposta na digitalização dos manuais escolares e outros instrumentos pedagógicos 

• Promoção de modelos de aprendizagem ativos (project based learning, research based learning, blended 
learning, design thinking e critical thinking), potenciando a articulação com o universo social e empresarial, 
numa perspetiva transformadora, que promovam a mobilidade, a flexibilização dos momentos e formas 
de estudo e a motivação dos estudantes; (…)». 

in Grandes Orientações do Plano 2020-2023 

 

«A resposta da pandemia da doença COVID-19 evidenciou uma necessidade estrutural que já estava bem 
identificada e caracterizada: a necessidade dotar as escolas, os docentes e os alunos para o 
desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar. No próximo ano letivo serão 
implementadas as medidas que permitirão incrementar esta estratégia, através de diferentes fases que 
permitam alcançar a universalização do acesso e utilização de recursos didáticos e educativos digitais por 
todos os alunos e docentes. 

Assim, numa primeira fase prevê-se: 

 Ao nível infraestrutural, adquirir computadores, conectividade e licenças de software para as 
escolas públicas, de modo a permitir-lhes disponibilizar estes recursos didáticos aos seus alunos 
e docentes, dando prioridade aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da ação social escolar 
até se alcançar a sua utilização universal; 

 Desenvolver um programa de capacitação digital dos docentes;(…)». 

 
 

in Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) 
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Neste contexto, o Governo aprovou recentemente o Plano para a Transição Digital da Educação 

(detalhado mais adiante neste documento). Este plano de financiamento visa responder de 

forma muito imediata aos desafios da digitalização para as escolas, contribui para manter os 

jovens no ensino obrigatório (no sentido em que garante o acesso destes ao ensino a distância) 

e contribui para aumentar as competências digitais dos alunos, sendo este um relevante 

indicador para o aumento da empregabilidade, da melhoria das condições de trabalho e de 

carreira profissional mais favorável.  

A este respeito, como demonstrado na figura 12, salienta-se que Portugal tem vindo a 

apresentar progressos na área das competências digitas (em 2019 tínhamos 52% da população 

com indivíduos com competências digitais básicas ou mais do que básicas), mas que, porém, 

ainda se encontra aquém da média da UE (58%) e da meta do INCoDe.2030 (55%) (ver figura 

12). Neste sentido pode-se afirmar também que a reprogramação vem reforçar o Programa 

INCoDe.2030, nomeadamente para públicos desfavorecidos. 

Figura 12 – Evolução da proporção de Indivíduos com competências digitais básicas ou mais do que básicas 

% (2015-2019) 

 
Fonte: Eurostat. 

«No âmbito da iniciativa INCoDE.2030, está igualmente planeado o lançamento de um conjunto de medidas 
que permitam fomentar o ensino da computação e aprofundar a digitalização das escolas, entre 2019 e 
2023. Isto não significa apenas atualizar e alargar os recursos à disposição dos docentes e dos alunos, mas 
sobretudo apoiá-los na sua utilização pedagógica, de forma a garantir efetivas mais -valias nos processos 
de ensino -aprendizagem de todos os alunos. (…) A qualidade da educação passa, necessariamente, pela 
valorização e desenvolvimento dos seus profissionais (…) prevê -se rever e consolidar o modelo de formação 
inicial e contínua dos professores, para garantir a sua permanente atualização, adequação à diversidade 
dos nossos alunos e aprofundamento científico-pedagógico em contextos disciplinares e interdisciplinares, 
numa perspetiva integrada que permita o desenvolvimento profissional, ao longo da vida. 

in Grandes Orientações do Plano 2020-2023 
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Importa ainda salientar que será acompanhado pelo reforço da formação para docentes e 

outros agentes de educação, também financiado pelo POCH, situação que está em linha com o 

programa do Governo, no sentido em que permite “rever o modelo de formação contínua dos 

professores, para garantir um aprofundamento científico-pedagógico em contextos 

disciplinares e interdisciplinares”, bem como com as Grandes Orientações do Plano 2020. 

Assim, o reforço financeiro previsto para o investimento em equipamentos na área da educação 

vem permitir contribuir para a criação de melhores condições de eficácia e eficiência da 

qualificação e de emprego, em que o PO CH desempenha um papel nuclear no contexto do 

Portugal 2020, e, consequentemente, para o eixo da igualdade de oportunidades e do acesso ao 

mercado de trabalho, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, potenciando a convergência social. 

O Programa do XXII Governo salienta a importância de simplificar o racional e o financiamento 

do digital: 

 

3.2.2. Plano para a Transição Digital da Educação (PTDE) 

i. O ponto de partida 

A digitalização acelerada das sociedades contemporâneas constitui inegavelmente uma das 

marcas diferenciadoras dos nossos tempos, surgindo como um dos vetores mais visíveis da 

chamada quarta revolução industrial, sendo fundamental os processos nesse âmbito para não 

só a competitividade dos países e respetivos territórios, como para a promoção da coesão social 

e territorial nesta nova era. Neste contexto, o nosso sistema de educação e qualificação não só 

não pode ficar alheiro desses processos, como tem de ser um motor fundamental e proactivo 

dos mesmos, designadamente na perspetiva da formação geral e especializada da população 

para habilitar mais e melhor a “navegar” neste novo mundo, mobilizando também 

adequadamente os recursos digitais como instrumento de melhoria da qualidade das 

aprendizagens. 

Uma maior digitalização dos processos educativos, como já era exigido mas que a situação 

provocada pelo surgimento do COVID-19 veio tornar muito mais visível, depende do 

«Em matéria de política pública nacional, o digital é um tema prioritário e politicamente consensual na 
Estratégia Portugal 2030 conforme divulgado na “Posição preliminar de Portugal sobre o próximo Quadro 
Financeiro Plurianual da União Europeia”. De destacar também o alinhamento de prioridades digitais 
nacionais com as europeias. O racional de política no digital é duplo: por um lado, preencher o gap entre os 
bons resultados de investigação na área e o nível de exploração económica desses resultados mais reduzido 
quando comparado com outras potências mundiais; por outro lado, capacitar a Europa em competências 
digitais avançadas». 

in Programa XXII Governo 
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desenvolvimento das condições que possam suportar essa digitalização, seja em matéria de 

equipamentos e recursos digitais, seja em matéria de capacitação de todos os atores envolvidos 

ou a envolver das comunidades educativas para esse efeito, com natural destaque para os 

docentes e para os alunos e suas famílias. Sendo que deveremos ter em atenção os esforços 

anteriormente já empreendidos no âmbito do nosso sistema de educação e formação tendo em 

vista a mobilização destes recursos didáticos baseados nas tecnologias da informação e 

comunicação, como em tempos se designava, com destaque desde logo para o balanço possível 

da implementação do Plano Tecnológico para Educação (PTE), aprovado em setembro de 2007 

e que mobilizou inclusive importantes recursos comunitários até, designadamente, 2010, 

atendendo a que foi uma iniciativa de particular folego desenvolvida neste âmbito nos últimos 

anos em Portugal. 

O PTE procurou interligar de forma integrada e coerente um esforço ímpar na infraestruturação 

tecnológica das escolas, na disponibilização de conteúdos e serviços em linha e no reforço das 

competências TIC de alunos e docentes. A ambição do PTE foi o de colocar Portugal entre os 

cinco países europeus mais avançados em matéria de modernização tecnológica das escolas até 

2010. 

Uma impressora, um videoprojector, um computador com ligação à internet em cada sala de 

aula e um quadro interativo por cada duas salas. Em 2008, estas eram algumas das 

características daquela que seria a “escola do futuro”, integrada no PTE e que pretendia 

transformar as salas de aula na utilização da tecnologia. Para levar para casa eram o projeto e-

Escola e e-Escolinha, com os computadores portáteis, que ditavam tendências e permitiam 

juntar o uso dos equipamentos em salas de aula com a utilização nas casas das famílias, que 

tinham em muitos casos pela primeira vez acesso a estes equipamentos e a uma ligação à 

internet. 

Mas se o projeto e o investimento associado (então previsto de cerca de 400 Milhões de €, dos 

quais uma parte cofinanciado pelos fundos europeus, a serem executados de forma faseada) 

permitiram colocar Portugal em lugares cimeiros no uso da tecnologia na área da educação em 

2010, como mostrava o relatório PISA (Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes), a 

falta de continuidade da estratégia e o desinvestimento que se seguiu nesta área e que não foi 

possível recuperar nos últimos anos, fruto também dos constrangimentos que o país viveu nos 

anos da crise económica e financeira e de recuperação da mesma, tiveram efeitos que são hoje 

em regra reconhecidos como tendo sido menos positivos e que se encontram evidentes, por 

exemplo, no recente relatório publicado do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade 

2020 relativo à dimensão do Capital Humano. Neste documento, Portugal regista o 21º lugar no 

cômputo dos 28 EM — uma melhoria de dois lugares comparativamente com o ano anterior, 

mas ainda assim muito abaixo da média da UE. 

 

https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/noticias/desi2020_portugal.pdf
https://www.adcoesao.pt/sites/default/files/noticias/desi2020_portugal.pdf
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Figura 13 – Classificação do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (IDES) de 2020 

 

Fonte: Índice de Digital idade da Economia e da Sociedade de 2020 

Para este efeito foi determinante quer essas dificuldades de sustentação do investimento então 

realizado, quer sobretudo a insuficiente integração desse investimento no dia-a-dia da 

generalidade das nossas escolas, sem prejuízo de existirem bons exemplos dessa integração. 

Como foi referido pelo Prof. Jorge Pedreira, à data do desenvolvimento do PTE Secretário de 

Estado Adjunto e da Educação, num artigo de 2018 sobre o balanço do PTE 10 anos depois, 

“pensou-se que dotando as escolas de boas ligações à internet e professores e alunos de acesso 

a computadores, a utilização viria por si, o que não aconteceu. Não se conseguiu promover a 

produção de conteúdos e a generalização da utilização dos equipamentos e dos recursos 

existentes. A digitalização constitui um poderoso agente da mudança de práticas e o seu efeito 

disruptor cria receios entre muitos professores. A escola tem muitas vezes por isso uma resposta 

defensiva, conservadora”. 

E os estudos de implementação associado ao PTE foram apontando nesse sentido, sem prejuízo 

de também sublinharem os aspetos positivos do investimento então realizado, designadamente 

na disponibilização de equipamentos informáticos e respetiva conetividade a alunos e 

professores. A imagem que se segue constitui um extrato do “Relatório de resultados do 

inquérito aos Alunos sobre O Plano Tecnológico da Educação”, desenvolvido pelo CEPCEP- UCP, 

no quadro do Observatório deste Plano, que exemplifica apenas alguns dos dados então 

apurados sobre a sua implementação. Sendo os mesmos muito coincidentes com o mesmo tipo 

de inquérito aplicado aos adultos, atendendo a que esse plano abrangeu igualmente essa 

população, no âmbito designadamente na Iniciativa Novas Oportunidades. 

 

https://tek.sapo.pt/noticias/computadores/artigos/plano-tecnologico-da-educacao-dez-anos-depois-como-estao-as-escolas-do-futuro
https://www.dgeec.mec.pt/np4/245.html


 
 

 

Página 24 de 92 
 

Figura 14 – Doze ideias principais encontradas nos alunos: 

 

Fonte: Relatório de resultados do inquérito aos Alunos sobre O Plano Tecnológico da Educação. 

As dificuldades de sustentação do investimento nos recursos tecnológicos durante grande parte 

da última década refletiu-se, por exemplo, quer num aumento do rácio do número de alunos 

por computador disponível nas escolas entre 2010 e 2017/2018, como no envelhecimento do 

respetivo parque informático – ver a este propósito o relatório da DGEEC “Recursos tecnológicos 

das escolas 2017/2018”, de julho de 2019, dos quais são extraídas as imagens que se seguem. 

Figura 15 – Evolução do número médio de alunos por computador e do número médio de alunos por 
computador com ligação à internet, por natureza do estabelecimento de ensino (ensino básico e 
secundário Portugal continental). 

  

Fonte: DGEEC. Recursos Tecnológicos das escolas 2017/2018. 

https://www.dgeec.mec.pt/np4/100/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=160&fileName=DGEEC_2019_RTE201718.pdf
https://www.dgeec.mec.pt/np4/100/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=160&fileName=DGEEC_2019_RTE201718.pdf
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Figura 16 – Computadores por tipo e antiguidade. Distribuição percentual, computadores, Portugal 
continental 
 

 

Fonte: DGEEC. Recursos Tecnológicos das escolas 2017/2018. 

Em síntese e de forma muito abreviada nesta nota, o ponto de partida, tendo por base a 

informação de monitorização e avaliação disponível sobre esta matéria, aponta para duas 

conclusões fundamentais: 

i) a necessidade de retomar um processo de investimento público na capacitação da rede 

de escolas em matéria de recursos tecnológicos capazes de promoverem uma transição 

mais acelerada das mesmas para a era digital em que vivemos; 

ii) e também a necessidade de articular investimento com a capacitação de todos os atores 

para um plena potenciação desses recursos nos processos de ensino-aprendizagem, 

com destaque para os docentes e outros agentes/trabalhadores do sistema, mas sem 

esquecer de aproveitar esse potencial para o desenvolvimento das competências 

digitais dos alunos e mesmo das suas famílias, pelo efeito de arrastamento que a 

mobilização mais intensa destas ferramentas pode ter nesse contexto. 

É face basicamente a este diagnóstico da situação que o Programa do XXII Governo previu o 

desenvolvimento de um Programa de Digitalização das Escolas, ao longo da atual legislatura 

(2019-2023), mas que a situação gerada pelo COVID-19 obriga a acelerar na sua implementação 

(ver ponto seguinte). 
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ii. A resposta – O PTDE no quadro do Plano de Ação para a Transição Digital  

O Programa do atual governo estabelece que “para que as escolas possam responder 

plenamente aos desafios da sociedade digital e concretizar o Programa de Digitalização das 

Escolas, é necessário desenvolver um programa de reequipamento. Para tal, é necessário: 

 executar um plano integrado de modernização e requalificação de escolas de todos os 

níveis educativos, preferencialmente com cofinanciamento dos fundos estruturais e de 

investimento, no quadro das novas competências municipais neste domínio; 

 aumentar a conectividade e acesso das escolas à Internet e dotá-las de recursos que 

promovam a integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares, a 

utilização de recursos educativos digitais e o ensino do código e da robótica”. 

Este programa, pensado para ser executado progressivamente ao longo da atual legislatura e 

apontando para a mobilização dos fundos europeus como uma das suas principais fontes de 

financiamento, tornou-se ainda mais premente face à situação gerada pelo COVID-19, que 

obrigou a encerrar a formação presencial da generalidade dos alunos desde o dia 16 de março 

deste ano, passando a regime de formação a distância, tendo sido só retomada de forma muito 

limitada para os alunos do 11.º e 12.º ano dos cursos científico humanísticos e 2.os e 3.os anos 

das vias profissionalizantes, no contexto da conclusão do presente ano letivo (2019/2020). 

Sendo incerta neste momento a evolução da pandemia e o seu impacto no próximo ano letivo, 

há que garantir as condições para que, em caso de necessidade, adotar regimes mistos ou não 

presenciais, vencendo o obstáculo de haver alunos em situações muito desiguais por não terem 

acesso a equipamento e conectividade.  

E é neste quadro que, inserido no Plano de Ação para a Transição Digital aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, surge o Programa de 

Digitalização para as escolas como primeira medida do seu pilar 1 - Capacitação e inclusão digital 

das pessoas, abrangendo: 

 “A disponibilização de equipamento individual ajustado às necessidades de cada nível 

educativo para utilização em contexto de aprendizagem; 

 A garantia de conectividade móvel gratuita para alunos, docentes e formadores do Sistema 

Nacional de Qualificações, proporcionando um acesso de qualidade à Internet na escola, 

bem como um acesso à Internet em qualquer lugar; 

 O acesso a recursos educativos digitais de qualidade (a título de exemplo, manuais 

escolares, cadernos de atividades, aulas interativas, testes interativos, preparação para 

exames, análise de desempenho, diagnóstico e proposta de percursos de aprendizagem, 

relatório de progresso para encarregados de educação e dicionários); 
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 O acesso a ferramentas de colaboração em ambientes digitais que promovam a inovação 

no processo de ensino-aprendizagem, estimulem a criatividade e a inovação, permitam o 

acompanhamento à distância da sala de aula (sobretudo nos casos de doença ou de 

necessidades especiais) e o trabalho colaborativo online, aproximando as novas gerações 

aos novos paradigmas da vida em sociedade e do mundo do trabalho; 

 A definição de processos conducentes à realização e classificação eletrónica de provas de 

avaliação externa em ambiente digital. 

O programa prevê também uma forte aposta na capacitação de docentes, formadores do 

Sistema Nacional de Qualificações e técnicos de tecnologias de informação em cada escola, 

através de um plano de capacitação digital de professores, que garanta a aquisição das 

competências necessárias ao ensino neste novo contexto digital.” Sendo que essa componente 

beneficiará igualmente de apoio dos fundos europeus ainda no contexto do Portugal 2020, em 

particular do FSE, no quadro da tipologia de operação relativa à formação contínua de docentes 

e outros agentes de educação, que já é financiada designadamente pelo PO CH e POR do Algarve, 

prevendo-se inclusive no contexto da reprogramação em preparação um reforço de 15 Milhões 

de € da dotação FSE indicativa para a mesma no contexto do eixo prioritário 4 do PO CH. No 

caso da região de Lisboa, a capacitação digital dos professores será assegurada por orçamento 

nacional, fonte de financiamento que tem já vindo a assumir toda a formação contínua de 

docentes na região. 

É neste âmbito que emerge o Plano para a Transição Digital da Educação (PTDE), enquanto 

instrumento operacional deste Programa, no quadro da universalização da educação digital e 

inserida também como uma das medidas do Programa de Estabilização Económica e Social, em 

resposta à crise económica e social gerada pelo COVID-19, aprovado pela Resolução de Conselho 

de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho. Como referido nesse Programa sobre esta medida, “a 

resposta da pandemia da doença COVID-19 evidenciou uma necessidade estrutural que já estava 

bem identificada e caracterizada: a necessidade dotar as escolas, os docentes e os alunos para 

o desenvolvimento de competências digitais no trabalho escolar. No próximo ano letivo serão 

implementadas as medidas que permitirão incrementar esta estratégia, através de diferentes 

fases que permitam alcançar a universalização do acesso e utilização de recursos didáticos e 

educativos digitais por todos os alunos e docentes. Assim, numa primeira fase prevê -se: 

 Ao nível infraestrutural, adquirir computadores, conectividade e licenças de software para 

as escolas públicas, de modo a permitir -lhes disponibilizar estes recursos didáticos aos seus 

alunos4 e docentes, dando prioridade aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da ação 

social escolar, até se alcançar a sua utilização universal; 

                                                           
4 Ou seja, os equipamentos serão disponibilizados às escolas em função das respetivas necessidades, que por sua vez 
os entregarão, sob a forma de cedência temporária a esses mesmos alunos, tendo os mesmos a obrigação de 
devolução dos equipamentos no final de cada ano letivo ou ciclo formativo, com os devidos mecanismos para 
assegurar a segurança na sua utilização e a sua devolução. 
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 Desenvolver um programa de capacitação digital dos docentes; 

 Incrementar a desmaterialização de manuais escolares e a produção de novos recursos 

digitais”. 

Pretende-se que estes três pilares do PTDE sejam implementados de forma articulada e 

conjugada, para evitar precisamente alguns dos erros registados em experiências passadas, 

designadamente no âmbito do PTE, como anteriormente referido, enquanto abordagem 

integrada e com a perspetiva de que o investimento nesta área é instrumental para a elevação 

dos níveis de qualidade da formação que é ministrada nas nossas escolas, preparando mais e 

melhor os nossos concidadãos para os desafios futuros.  

Este plano tem uma perspetiva de resposta mais de curto prazo, decorrente da “aceleração da 

história” imposta pela situação pandémica gerada pelo COVID-19 e nesse contexto sobretudo 

focado no apoio aos alunos que mais carecem de apoio neste domínio. Mas, sobretudo numa 

perspetiva de médio e longo prazo, visa a sustentação de condições de maior e melhor eficácia 

e eficiência na execução dos recursos afetos à qualificação da nossa população, universalizando 

nesse contexto este apoio público, enquanto fator chave unanimemente reconhecido de 

“riqueza das nações”, em particular nas atuais sociedades, baseadas no conhecimento e na 

inovação como alavancas decisivas do desenvolvimento económico e social. 

Isto significa que ao abrigo do PTDE serão abrangidos cerca de 1 milhão de alunos e cerca de 

120 mil docentes, tendo por base os dados dos matriculados no ano letivo 2017/2018 e dos 

docentes ao serviço nesse mesmo ano. Sendo que na primeira fase, em que serão abrangidos 

os alunos mais carenciados beneficiários da Ação Social Escolar (priorizando, desde já, nesta fase 

os alunos dos níveis A e B), poderão beneficiar deste apoio quase 400 mil alunos, sendo este 

valor final definido em função da evolução deste universo de alunos no próximo ano letivo5, 

nomeadamente considerando alguns potenciais impactos da crise económica e social provocada 

pela pandemia de COVID-19 nesta evolução. 

                                                           
5 A estimativa presente nos cenários desta reprogramação teve como referencial os cerca de 371 mil alunos que no 
ano letivo 2017/2018 estavam integrados nos escalões A e B da Ação Social Escolar, repartidos por ciclo de ensino e 
região de acordo com o quadro seguinte, assumindo que o número de equipamentos será igual ao número de alunos 
que beneficiam da medida: 

 

Na implementação da medida existirão dois fatores que tenderão a fazer variar este número: a evolução dos números 
de alunos integrados nestes escalões nos próximos anos letivos em função da evolução da crise económica; alguns 
casos em que estes alunos possam já dispor de equipamentos com conetividade que cumpram as condições, 
nomeadamente técnicas. 

(mil alunos)

PO Norte PO Centro PO Alentejo PO Lisboa PO Algarve

Básico 117 55 24 89 19 303

Secundário 30 13 4 17 4 68

Total 147 67 28 106 23 371

Fonte: Ministério da Educação ano lectivo 2017/2018

POR Continente

Total
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iii. O financiamento do PTDE no Portugal 2020 

No curto prazo e considerando o quadro orçamental nacional (muito) mais difícil provocado pela 

pandemia de COVID-19, que gerará um retorno a uma situação de défice orçamental este ano 

estimado de 6,3%, segundo a proposta de orçamento retificativo (e depois de pela primeira vez 

na história da nossa democracia termos obtido um superavit nas contas públicas em 2019), a 

mobilização de recursos ainda disponíveis no âmbito do Portugal 2020, constitui uma condição 

indispensável para a implementação do PTDE como medida de resposta a essa crise, com um 

grande potencial estrutural na mudança de paradigma da educação no país. Note-se que a 

componente do Plano relativa à desmaterialização dos manuais escolares e produção de novos 

recursos digitais será assegurada unicamente por recursos nacionais, públicos e privados, não 

se prevendo assim a mobilização de recursos do Portugal 2020 para essa componente, mas sim 

para as outras duas (equipamentos, conetividade e formação de docentes)6. 

Neste contexto, prevê-se no processo de reprogramação a afetação de cerca de 185M € 

adicionais de FSE à implementação de uma primeira fase deste programa, no quadro do OT 10 

e da prioridade de investimento 10.1. - Redução e prevenção do abandono escolar precoce e 

promoção da igualdade de acesso a um ensino pré-escolar, primário e secundário de boa 

qualidade, incluindo percursos de aprendizagem formais e não formais para a reintegração no 

ensino e na formação. 170 M€ serão para a aquisição sobretudo de equipamentos e respetiva 

conetividade para atender às necessidades atuais mais urgentes, incluindo as do ano letivo que 

se inicia em setembro próximo, com enfoque no grupo de alunos carenciados que recebem Ação 

Social Escolar priorizando os que não disponham de equipamentos e respetiva conetividade 

adequada ao processo de digitalização da educação que se pretende acelerar neste contexto. 

A mobilização dos PO do Portugal 2020 para este Programa de Digitalização está totalmente 

alinhada com a recomendação específica para Portugal 2.3. no âmbito do presente semestre 

Europeu que refere “Apoiar a utilização das tecnologias digitais, a fim de assegurar a igualdade 

de acesso a um ensino e formação de qualidade e reforçar a competitividade das empresas”. No 

entanto, esse exercício de mobilização de recursos ainda não comprometidos no Portugal 2020 

tem naturalmente de ter em conta os seguintes princípios essenciais para um modelo de 

financiamento o mais eficiente possível, sobretudo atendendo ao facto de estarmos na fase final 

do presente período de programação dos fundos europeus: 

                                                           
6 Esta última opção de não financiar nos fundos europeus a componente do Plano relativa à desmaterialização dos 
manuais escolares e produção de novos recursos digitais, não deixando de ter em conta as restrições de fundos 
europeus ainda disponíveis no contexto do Portugal 2020, prende-se porém fundamentalmente com o facto do 
desenvolvimento e disponibilização deste tipo de recursos ser assegurado por empresas privadas, num contexto em 
que os manuais escolares, em suporte papel, são hoje gratuitos para todos os alunos a frequentarem a escolaridade 
obrigatória nas escolas públicas, sendo essa gratuitidade assegurada pelo Orçamento de Estado (OE), que paga a 
essas empresas pela disponibilização dos mesmos. Neste contexto e uma vez que na primeira fase de implementação 
do PTDE essa componente passará essencialmente pela desmaterialização desses manuais, essas verbas já se 
encontram garantidas em sede de OE, podendo ainda envolver o envolvimento dessas empresas na disponibilização 
para o mercado de recursos didáticos adicionais em suporte digital. 
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 Os níveis de compromisso já assumidos, que são em regra muito elevados, como seria 

de esperar nesta fase da aplicação desses fundos, bem como os níveis de execução (mais 

desiguais entre PO do Portugal 2020); 

 As possibilidades criadas pelas flexibilidades adicionais da revisão regulamentar 

Europeia no âmbito da resposta Europeia ao COVID que permitiram a transferência de 

Fundo de Coesão, para além de FEDER alocado ao POAT, para reforçar esta medida, 

acrescendo assim ao FSE disponível nos POR das regiões menos desenvolvidas (Norte, 

Centro e Alentejo) na PI 10.17. 

 A relevância da coordenação nacional, através do envolvimento da AG do PO temático 

(coordenadora da rede de articulação para a área da Educação e Qualificação do 

Portugal 2020) num processo desta dimensão e relevância estratégica e que, 

adicionalmente, está suportado, essencialmente, num procedimento centralizado de 

contratação de equipamentos que permite obter economias de escala com impactos 

diretos na redução do custo; 

 O interesse em desenvolver um modelo de financiamento que permita aumentar a 

flexibilidade na escolha de opções eficientes para fases posteriores, nomeadamente 

através do REACT-EU (e.g. garantindo já a elegibilidade desta tipologia no PO Temático); 

 O facto das entidades municipais já terem contribuído para colmatar lacunas na 

provisão de equipamentos para as respetivas escolas, sendo que estes apoios estão 

integrados no âmbito dos Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

contratados entre os POR e as entidades intermunicipais, onde existe igualmente a 

disponibilidade de verbas do FSE nos PO Norte, Centro e Alentejo para contribuir para 

o financiamento deste projeto. 

Esse reforço imediato para a componente relativa aos equipamentos e conetividade, tendo por 

base os recursos disponibilizados a Portugal no atual período de programação dos fundos 

                                                           
7 Os PO de Lisboa e Algarve, atendendo à limitação de verbas associadas aos respetivos envelopes financeiros por 
não serem regiões menos desenvolvidas, não tem dotação disponível para cobrir as necessidades de equipamentos 
nas escolas das respetivas regiões. De facto, o POR de Lisboa tem já comprometidos 145M€ de uma dotação global 
do FSE da ordem dos 194M€. Estimando-se, para esta região, necessidades financeiras associadas ao Plano para a 
Transição Digital das Escolas, da ordem dos 47M€, o seu eventual financiamento através do POR, implicaria que o PO 
ficasse sem qualquer disponibilidade para apoios em outras prioridades até final do atual período de programação. 
No caso do POR do Algarve, pese embora o compromisso não seja tão significativo (dos 89 M€ de dotação/pós 
reprogramação, 66,7M€ estão comprometidos), importa considerar os Avisos ainda em curso que ainda não se 
traduzem em aprovações (candidaturas em fase de análise), mas que envolvem dotações da ordem dos 7 M€. Tal 
como referido para a situação de Lisboa, também o POR Algarve, caso viesse a assegurar o financiamento deste Plano 
que, para a região, se estima atingir cerca de 10M€, ficaria muito limitado na sua intervenção nas restantes 
prioridades que o Programa prevê e que se entende dever continuar a apoiar. Estas limitações, para ambos os PO, 
assumem uma relevância acrescida, atento o atual contexto que irá exigir uma resposta reforçada em matéria de 
medidas de combate ao desemprego. 



 
 

 

Página 31 de 92 
 

europeus e os custos de referência do equipamento e conetividade por ciclo de ensino8, será 

repartido entre PO CH e POR, da forma mais eficiente possível tendo presente as condicionantes 

acima referidas, respeitando os seguintes termos: 

i) + cerca de 100 M€ FSE do PO CH, em acréscimo à sua atual dotação, para o 

financiamento dos equipamentos e conetividade de suporte à aceleração dos processos 

de transição digital nas escolas públicas, para alocar os mesmos a: 

o Alunos mais carenciados do ensino secundário inseridos em escolas públicas das 

regiões Norte, Centro, Alentejo; 

o Alunos mais carenciados de todos os níveis de ensino das regiões de Lisboa e 

Algarve, concentrando neste único PO o reforço de verbas para este Programa 

Digital oriundo do FC e POAT; 

o Professores de todos os níveis de ensino (básico e secundário), privilegiando os 

que não possuam equipamentos adequados ao processo de digitalização da 

educação a empreender. 

Esta dotação adicional FSE do PO CH para este efeito resultará da transferência de fundos de 

outros PO do Portugal 2020 (Fundo de Coesão e POAT) de acordo com o disposto no quadro 

seguinte, alargando a elegibilidade territorial do eixo 4 do POCH para as categorias de região 

mais desenvolvida (Lisboa) e em transição (Algarve), exclusivamente para esta tipologia. 

Quadro 1 – Transferência de fundos de outros PO do Portugal 2020 (Fundo Coesão e FEDER) para o POCH 

 
 

                                                           
8 Para efeitos de orçamentação, foram considerados os seguintes custos de referência dos equipamentos, incluindo 
conetividade: 1º ciclo do ensino básico-- 283€; 2º e 3º ciclo do ensino básico - 381€; e ensino secundário e professores 
- 443€. 
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iii) Cerca de 70 M€ FSE dos POR do Norte, Centro e Alentejo9 integrados nos Pactos para o 

Desenvolvimento e Coesão Territorial, para financiamento dos equipamentos e 

conetividade do mesmo perfil de alunos nos seguintes casos: 

 

o Alunos a frequentarem o ensino básico, nos seus diferentes ciclos de 

escolaridade (1º, 2º e 3º ciclo), nestas 3 regiões, a serem financiados nos 

respetivos PO; 

o Equipamentos adquiridos pelas entidades municipais destas 3 regiões como 

resposta imediata à mitigação dos efeitos da pandemia no ensino para qualquer 

nível de ensino, desde que cumpram os requisitos técnicos estipulados no 

Programa Digital das Escolas e destinem aos alunos mais carenciados, a serem 

financiados nos respetivos PO10. 

Esta repartição combina questões de eficiência operativa (e.g. manter o financiamento de 

equipamentos adquiridos pelos municípios no âmbito da articulação com os POR) e tornar o PO 

Temático um ator importante do financiamento deste Programa, criando inclusivamente mais 

opções para um possível enquadramento do financiamento de fases posteriores no âmbito do 

REACT EU) com lógicas de competência na delimitação de fronteiras com os POR das regiões 

menos desenvolvidas, procurando assim atingir melhor os resultados pretendidos. 

Assim, tem em conta o facto de a generalidade das escolas do ensino básico estarem sob gestão 

das autarquias locais (em particular as do 1.º ciclo), nos termos do regime legal aplicável, tendo 

ainda estes níveis de ensino uma natureza local mais acentuada, de proximidade aos locais de 

residência das crianças e jovens, atendendo à natureza de formação de base que é ministrada 

nesses níveis de ensino.  

Já as escolas que ministram ensino secundário estão ainda em regra sob gestão direta dos 

serviços do Ministério da Educação, não tendo ainda transitado para a gestão autárquica as 

competências pela gestão das mesmas, incluindo dos respetivos equipamentos, nos termos do 

previsto no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, sendo que nos casos em que existam 

escolas desse nível de ensino que estejam já sob gestão autárquica, as mesmas serão financiadas 

pelo PO CH para este efeito. A que acresce o fato da oferta de cursos neste nível de ensino já ter 

em regra um nível supralocal (sub-regional ou mesmo regional), atendendo à natureza e grau 

de diferenciação das respetivas ofertas, com particular destaque para as inseridas em vias 

profissionalizantes, onde essa diversidade é muito maior. 

                                                           
9 Tendo presente os pressupostos utilizados nesta reprogramação esta dotação é o resultado de cerca de: 42M€ no 
PO Norte; 20 M€ no PO Centro e 9 M€ no PO Alentejo.  
10 Esta aquisição no caso das entidades municipais das regiões de Lisboa e Algarve será financiada no âmbito do POCH, 
que como se referiu abrange todo o financiamento dos alunos e professores nestas duas regiões. 
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No caso das escolas que integram simultaneamente alunos do ensino básico e secundário, o 

financiamento será assegurado pelos PO Regionais do Norte, Centro e, Alentejo em relação aos 

alunos do ensino básico e pelo POCH para os do ensino secundário. 

Note-se ainda que no caso dos equipamentos para os docentes, será o PO CH a assegurar o 

respetivo financiamento na sua totalidade (ou seja, para todas as regiões do continente), 

atendendo a que gestão dos mesmos continuará a ser assegurada diretamente pelos serviços 

do MeDU. 

Refira-se que as Autoridades Portuguesas irão explorar as diferentes opções que se 

perspetivam, para financiamento da fase seguinte deste Plano, que passará pela universalização 

do acesso a equipamentos e condições de conetividade para todos os alunos. Nesta avaliação 

serão tidas em consideração as condições de acesso ao financiamento e as verbas de que 

Portugal poderá vir a beneficiar no contexto do Plano de Recuperação da Europa apresentado 

pela Comissão Europeia, por exemplo no âmbito do REACT EU, ficando desde já assegurada com 

esta opção a elegibilidade desta tipologia11. 

Atendendo à urgência que esta questão da digitalização adquiriu no contexto da inesperada 

pandemia provocada pelo COVID, esta elegibilidade beneficia das flexibilidades introduzidas na 

revisão regulamentar Europeia no âmbito da resposta Europeia ao COVID, nomeadamente no 

que respeita a: 

 Data de elegibilidade desde 1 de fevereiro na medida em que a aquisição de 

equipamentos foi fundamental para promover o reforço da capacidade de resposta à 

situação de crise no contexto do surto de COVID-19, onde o ensino a distância surgiu 

como medida indispensável ao combate à crise sanitária; 

 A possibilidade de financiar operações concluídas de modo a poder suportar as 

respostas mais imediatas tomadas ainda no âmbito da conclusão do ano letivo 

2019/2020; 

 A possibilidade de aprovar operações antes da reprogramação, de modo a permitir 

acelerar os necessários de processo de contratação para garantir a disponibilização dos 

equipamentos o mais breve possível no próximo ano letivo, sendo que nestes casos 

serão aprovados nos Comités de Acompanhamento os respetivos critérios de seleção; 

 O reforço da taxa de cofinanciamento beneficiando da possibilidade de certificar 

despesa a uma taxa de 100% no ano contabilístico 2020/2021. 

Para monitorizar o contributo do FSE para esta resposta direta à pandemia, opta-se pela criação 

de um indicador financeiro CRII convencionado no Non Paper da COM “CV4c: Valor de TI 

                                                           
11 Esta elegibilidade aumenta a flexibilidade das opções nacionais, por exemplo, caso a opção venha a recair na 
mobilização do REACT EU e tendo presente que a atual proposta de regulamentação assume a data de submissão da 
reprogramação do REACT EU, como a data de início da elegibilidade dos apoios. 
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relacionada à COVID-19 para a educação”. Adicionalmente será incluído o indicador de 

realização associada a esta despesa respeitante ao “Número de equipamentos informáticos 

atribuídos a escolas e cedidos a alunos carenciados”, bem como no caso do POCH, que financia 

os equipamentos dos professores, também o “Número de equipamentos informáticos 

atribuídos a escolas cedidos a professores”.  

A opção pelo indicador de realização física ser o número de equipamentos e não de alunos e 

docentes a abranger prende-se com dois motivos fundamentais: 

 os equipamentos irão ser disponibilizados às escolas para depois poderem ser alocados 

às atividades pedagógicas dos alunos beneficiários da Ação Social Escolar (ASE) - 

privilegiando os inseridos no escalão A e B12 e docentes, privilegiando também os que 

não possuam equipamentos adequados para o processo de maior digitalização da 

educação, podendo os mesmos ser colocados à disposição no contexto da formação 

presencial na escola, ou na formação a distância, em função das necessidades 

específicas de cada uma delas e da evolução da situação epidemiológica do país; 

 o objetivo de redução da carga administrativa sobre todos os intervenientes no 

processo, não obrigando desta forma à recolha de toda a informação muito detalhada 

ao nível dos participantes para as centenas de milhares de destinatários, ao que acresce 

a possibilidade de alterações desses destinatários ao longo do ciclo de vida da operação, 

atendendo a que como se refere a posse do equipamento é da escola que fará a gestão 

das suas atribuições. 

Com esta intervenção estima-se, como principais resultados, contribuir para uma redução muito 

relevante no número médio de alunos por computador, invertendo assim a tendência dos 

últimos anos para o aumento desse número, permitindo ainda rejuvenescer os recursos 

tecnológicos de que dispõem as escolas públicas e que também mostravam sinais de um 

evidente envelhecimento. 

Por último de referir que os restantes 15 Milhões € FSE de reforço por parte do PO CH associado 

à implementação do PTDE, em parte por diminuição da dotação do seu eixo de assistência 

técnica, destinam-se ao apoio à implementação deste Plano no que respeita à formação 

contínua de professores e outros agentes de educação e formação (estimando-se poder 

abranger cerca de 80 mil participantes), uma que vez que o mesmo se destina exclusivamente 

ao financiamento das ações de requalificação desses docentes que sejam necessárias para 

potenciar a utilização dos equipamentos e recursos digitais que vão ser adquiridos no âmbito 

deste plano. A estas verbas poderão ainda acrescer os recursos previstos neste âmbito no POR 

do Algarve, sendo esta uma forma de, por via do financiamento, se reforçar as condições de 

                                                           
12 Serão tidas em conta nesta alocação os casos em que estes alunos possam já dispor de equipamentos com 
conetividade que cumpram as condições, nomeadamente técnicas, definidas no presente programa, por exemplo, na 
sequência de algumas doações feitas nos últimos meses por entidades públicas e privadas. 
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eficácia e eficiência dos recursos alocados a este Plano, sendo que esta componente de 

formação para os docentes e outros agentes de educação e formação que estão na região de 

Lisboa tenderá a ser assegurada exclusivamente pelo orçamento nacional do Ministério da 

Educação. 

PO financiadores (dotação indicativa FSE) 

Componentes/pilares do PTDE 
POCH 

POR Norte, Centro e 

Alentejo  

Equipamentos e conetividade para a digitalização na 

educação 

X 

(+100M€) 

X 

(+70 M€) 

Capacitação de docentes e outros agentes de educação e 

formação 

X 

(+15 M€) 

X 

Desmaterialização de manuais escolares e desenvolvimento 

de outros recursos educativos em formato digital 
Financiado exclusivamente por recursos nacionais 

 

4. PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO 

Como referido, face à programação inicial e à reprogramação do POCH registaram-se 

desenvolvimentos no enquadramento da política pública no período mais recente que tem 

efeitos sobre este PO. No âmbito do PTDE, reforça-se a prioridade no combate à pandemia e ao 

reforço da digitalização na educação. 

A informação que se segue sintetiza os principais ajustes ao texto do Programa e/ou a nível físico 

e financeiro do PO, decorrente da informação apresentada nos pontos anteriores e que sustenta 

estas propostas de reprogramação nesta fase da vida do POCH. O quadro seguinte resume a 

proposta de reprogramação que aqui se apresenta, a qual pode ser entendida, eixo a eixo, na 

explicação que lhe segue. 
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Quadro 2 – Síntese das propostas de reprogramação financeira do PO CH 

 

Eixo do PO
 Objetivo 

Temático 

 

Priorida

de de 

Investim

ento

Identificação dos Objetivos Específicos Fundo OE Dotação atual

OE Dotação após 

proposta de 

reprogramação

POSEUR POAT POCI inter POCH

10.1.

Aumentar o sucesso escolar e reduzir o abandono, melhorando a qualidade e 

eficiência do sistema de educação e de formação e das condições de 

aprendizagem ao nível da educação pré-escolar, do ensino básico e 

secundário

FSE 154 000 000 € 154 000 000 €

10.4.
Aumentar o número de jovens diplomados em modalidades de ensino e 

formação profissional, com reforço da formação em contexto de trabalho
FSE 1 550 000 000 € - - - 10 000 000 € 1 560 000 000 €

FSE 1 704 000 000 € - - - 10 000 000 € 1 714 000 000 €

- Aumentar o número de diplomados do ensino superior, melhorar a 

qualidade das ofertas e reforçar a sua orientação para as necessidades do 

mercado de trabalho

522 000 000 €

- Apoiar novos doutoramentos visando o reforço da investigação, do 

desenvolvimento tecnológico e da inovação

3. Aprendizagem, 

qual i ficação ao longo 

da vida  e reforço da 

empregabi l idade

10 10.3.
Elevar o nível de qualificação da população adulta e reforçar a orientação 

dos jovens NEET
FSE 719 000 000 € 719 000 000 €

4. Qual idade e 

inovação do s is tema de 

educação e formação

10 10.1.
Investir nas condições conducentes à melhoria da qualidade, da eficácia e da 

eficiência do sistema de educação e de formação
FSE 100 000 000 € 50 000 000 € 20 900 000 € 30 691 940 € 10 000 000 € 211 591 940 €

5. Ass is tência  Técnica - -

Assegurar as condições adequadas ao exercício das atividades associadas à 

gestão, acompanhamento, avaliação, monitorização, divulgação e controlo 

interno do POCH, de forma a garantir um desempenho eficaz e, com a 

qualidade desejável, o cumprimento dos objetivos definidos para o PO

FSE 50 832 100 € - - - ‐20 000 000 € 30 832 100 €

3 095 832 100 € 50 000 000 € 20 900 000 € 30 691 940 € 0 € 3 197 424 040 €TOTAL

1. Promoção do sucesso 

educativo, do combate 

ao abandono escolar e 

reforço da qual i ficação 

dos  jovens  para  a  

empregabi l idade

10

Total Eixo prioritário 1

2. Reforço do ens ino 

superior e da  formação 

avançada

10 10.2.

Valor proposta de reprogramação

Sem alteração

Sem alteração

Sem alteraçãoFSE 522 000 000 €
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 Eixo 1 - Medidas adicionais para apoio ao ensino profissional, designadamente com o 

potencial acréscimo com apoios sociais aos formandos/alunos, bem como o 

crescimento dos custos de funcionamento da formação presencial, eventualmente em 

articulação com formação a distância, em contexto de prevenção do COVID-19, 

decorrentes, por exemplo, das necessidades de assegurar o distanciamento social e os 

equipamentos de prevenção individual.  

A proposta abrange apenas a prioridade de investimento (P.I.) 10.4. considerando o 

papel chave do Ensino Profissional, quer para a “produção” de quadros intermédios 

mais e melhor qualificados para responderem às necessidades do mercado de trabalho, 

quer para a redução do abandono escolar, por via da diversificação das ofertas que 

permitem a conclusão do ensino obrigatório (como evidenciado no ponto 3 da Nota 

Justificativa). 

A proposta no eixo 1 não implica novas elegibilidades na programação/texto do PO, 

embora tenha repercussões ao nível financeiro (transferência de 10M€ do eixo 5 para o 

Eixo 1, como demonstrado no ponto 6 da Nota Justificativa). 

 Eixo 2 - Novo tipo de ação a incluir como elegibilidade no texto do PO - “Skills 4 pós-

COVID – Competências para o futuro no Ensino Superior” - que visa apoiar projetos 

inovadores de ensino e aprendizagem nas Instituições do Ensino Superior, para habilitar 

docentes e discentes deste nível de ensino (público-alvo da ação) a estarem melhor 

preparados para dar resposta aos desafios que resultam da situação gerada por esta 

pandemia após a mesma estar ultrapassada. 

O objetivo é estimular práticas inovadoras de ensino e aprendizagem valorizadoras dos 

projetos educativos, adaptadas a um sistema de ensino misto e diferenciado, apostando 

na diversificação das metodologias pedagógicas e instrumentos tecnológicos, em 

particular as metodologias ativas, alargando e aprofundando formas de aprender e 

ensinar baseadas em projeto, intensificando formas de autoaprendizagem e trabalho 

em equipa, sempre de forma inclusiva e não discriminatória, e adaptando as horas de 

contato com estudantes, reconfigurando, dentro dos limites legais, as cargas letivas 

existentes. Neste contexto, tem também uma articulação com os Planos Europeus e 

Nacionais para acelerar a transição digital da sociedade portuguesa, neste caso no 

contexto do ensino superior. 

Apesar desta nova elegibilidade se inserir num eixo que se apresenta no momento atual 

em overbooking, há uma expetativa de quebras de execução que permitem acomodar 

o acréscimo estimado com a abertura desta nova elegibilidade e que poderá ascender a 

um valor FSE até cerca de 14 M€ (dependendo do montante final que se vier a apurar 

para essa quebra de execução), pelo que a sua introdução não requere qualquer 

alteração na dotação do eixo prioritário em causa. 
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Esta nova elegibilidade irá mobilizar a prioridade de investimento (P.I.) 10.2. 

considerando que é esta prioridade, que enquadra o Ensino superior, seus docentes e 

alunos. 

Considerando ser uma nova elegibilidade a mesma deverá constar do texto do programa 

e do regulamento específico do domínio do capital humano para enquadramento desta 

alteração. 

 Eixo 4 - Novo tipo de ação incluída no texto do PO - Plano para a Transição Digital da 

Educação (PTDE) – para a aquisição de equipamentos, designadamente computadores 

portáteis com conetividade associada, a disponibilizar em regime de empréstimo ao 

aluno/família, que promovam a qualidade do sistema de educação e formação, bem 

como aos docentes.  

Como resposta à crise de pandemia COVID-19 torna-se necessário implementar um 

Plano para a Transição Digital para responder aos desafios que a mesma gerou ao 

funcionamento do sistema de educação e formação, permitindo que este se mantenha 

em funcionamento, recorrendo a um movimento de escala para a digitalização da 

educação. 

Sublinha-se que esta nova elegibilidade constitui uma das possibilidades identificadas 

pela DG Emprego no quadro dos tipos de medidas que podem ser mobilizadas no âmbito 

do FSE como resposta ao COVID-19, conforme anteriormente sublinhado. 

Este apoio - suporte técnico - é a condição base para que o plano de digitalização da 

educação se concretize, sendo ainda complementado pelo apoio reforçado do PO para 

o mesmo fim, noutra tipologia do PO do mesmo eixo - formação contínua de docentes 

e outros agentes do sistema de educação e formação (apoio esse referido a seguir).  

A presente alteração implica uma nova elegibilidade no Texto do POCH (e dos PO 

Regionais do domínio do capital humano), bem como no regulamento específico do 

domínio do capital humano. Assim, são elegíveis ao POCH, como público-alvo, os alunos 

beneficiários da ASE, privilegiando os do escalão A e B (podendo estender-se a outro 

escalão sempre que possível face à dotação disponível) dos que frequentam 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino secundário, sob gestão 

direta dos serviços do Ministério da Educação, das regiões Norte, Centro e Alentejo, 

bem como os alunos do ensino básico e secundário no caso de escolas públicas situadas 

em Lisboa e Algarve (atendendo às maiores restrições orçamentais que afetam dessas 

regiões e o seu peso no universo destes alunos). 

Assim, numa primeira fase prevê-se abranger os alunos beneficiários da ASE, prevendo 

abranger o potencial universo daqueles inseridos no escalão A e B no próximo ano letivo, 

por corresponderem aos alunos de agregados familiares com mais baixos rendimentos 

e considerando que a dotação disponível para este efeito no contexto do Portugal 2020 
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(POCH e POR) não permite abranger os mais de 1 milhão de alunos que frequentam 

todos os anos letivos as nossas escolas públicas. Note-se que os escalões referidos da 

ação social escolar estão indexados aos escalões de acesso ao abono de família para 

crianças e jovens no âmbito do sistema de prestações sociais, nos termos do Despacho 

n.º 8452 -A/2015, de 31 de julho, na sua atual redação, nos seguintes termos: 

Escalão da 

ASE 

Escalão do Abono de 

Família 

Rendimentos de referência do agregado familiar 

para atribuição do Abono em 20202 

Escalão A Escalão 1 Até 3.071,67 € 

Escalão B Escalão 2 Mais de 3.071,67 € até 6.143,34 € 

Escalão C1 Escalão 3 Mais de 6.143,34 € até 9.215,01 € 

1 Escalão da ASE só aplicável aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e secundário. 
2 O rendimento de referência é calculado pela soma do total de rendimentos de cada elemento do agregado familiar a 
dividir pelo número de crianças e jovens com direito ao abono de família, nesse agregado, acrescido de um. 

Por sua vez, são elegíveis aos POR do Norte, Centro e Alentejo, para financiamento dos 

equipamentos e conetividade, alunos a frequentarem o ensino básico, nos seus 

diferentes ciclos de escolaridade (1.º, 2.º e 3.º ciclo).  

Recorda-se que o motivo pelo qual os POR financiam as escolas do ensino básico se 

prende com o facto das escolas deste nível de ensino estarem sob responsabilidade de 

gestão autárquica, enquanto as escolas do ensino secundário, financiadas pelo POCH, 

são, em regra, geridas pelo Ministério da Educação. As escolas do ensino básico de 

Lisboa e Algarve são excecionalmente financiadas pelo POCH por questões de limitação 

financeira dos respetivos PO e OE, como oportunamente referido. Reforça-se que a 

estimativa de despesa associada ao investimento para este efeito na região de Lisboa 

representaria ¼ da dotação FSE atual do respetivo POR e 1/10 do POR do Algarve e que 

os níveis de compromisso já assumidos por esses POR são substancialmente superiores 

aos registados nos POR das regiões menos desenvolvidas. 

No caso dos equipamentos para os docentes, será o PO CH a assegurar o respetivo 

financiamento na sua totalidade (ou seja, para todas as regiões do continente, 

abrangendo os docentes do ensino básico e secundário da rede pública, privilegiando 

os que necessitem desses equipamentos e respetiva conetividade por não disporem dos 

mesmos ou porque os que tem não são os mais adequados para suportar os processos 

de digitalização da educação a desenvolver), atendendo a que gestão dos mesmos 

continuará a ser assegurada diretamente pelos serviços do MeDU. 

Finalmente, implica um reforço da dotação global do Programa em mais de 100 M€ e 

da dotação do eixo 4 em mais de 110M€ (FSE), por transferência externa de outros PO 

e P.I. e transferência interna entre eixos prioritários do POCH, bem como a definição de 
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indicadores CRII. Em concreto, implica a transferência de 20M€ do eixo 5 do POCH para, 

respetivamente, o eixo prioritário 1 do POCH (10M€) e eixo prioritário 4 (10M€), 

acrescido de 101.591.940€ transferidos de outros PO para o POCH também para o eixo 

prioritário 4 (30 691 940€ do POCI, do Fundo de Coesão, 20 900 000€ do PO AT, 

cofinanciado pelo FEDER e 50 000 000€ do PO SEUR, que é exclusivamente cofinanciado 

pelo Fundo de Coesão). 

A necessidade de assegurar o financiamento do PTDE referentes ao investimento em 

equipamentos informáticos e respetiva conetividade no âmbito da região de Lisboa e 

Algarve implica uma repartição financeira a nível regional, em conformidade com o 

quadro abaixo, exclusivamente para o eixo 4, uma vez que os restantes eixos continuam 

a estar concentrados nas três regiões menos desenvolvidas do continente. 

Eixo Fundo Categoria de região Montante Fundo (FSE) 

4 FSE Regiões menos desenvolvidas 152 613 170 

4 FSE Regiões em transição 10 541 848 

4 FSE Regiões mais desenvolvidas 48 436 922 

Total Eixo 4 211 591 940 

Implica ainda um novo indicador de realização e resultado associado a esta nova 

elegibilidade (ver ponto anterior e 5 da Nota justificativa), atendendo a que a sua 

introdução quase que implica uma duplicação da dotação FSE deste eixo. Conforme 

anteriormente referido deu-se a criação de um indicador financeiro CRII (uma vez que a 

reprogramação implicou a duplicação da dotação do eixo 4) e um novo indicador do 

Quadro de Desempenho, correspondente ao esforço financeiro e físico no reforço da 

rede de equipamentos de suporte à digitalização da educação.  

 Eixo 4 – Plano para a Transição Digital da Educação - Formação contínua de Docentes 

e outros agentes do sistema de educação e formação. Em contexto de prevenção 

COVID-19 é necessário dotar os alunos e docentes de equipamentos informáticos com 

conetividade à internet, o que exige o desenho de um plano de formação contínua 

destinado aos docentes, que os capacite mais e melhor para a utilização destes meios 

digitais em ambientes de aprendizagem com recurso a ferramentas digitais.  

Recorda-se que a decisão do POCH assegurar os equipamentos para todos os docentes 

do ensino básico e secundário, da rede pública, de todas as regiões do continente, se 

deve ao facto da gestão dos docentes ser assegurada diretamente pelos serviços do 

Ministério da Educação. Não obstante a componente de formação para os docentes e 

outros agentes de educação e formação que estão na região de Lisboa tende a ser 

assegurada exclusivamente pelo orçamento nacional do Ministério da Educação, porque 
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as necessidades de financiamento para este efeito são muito menores, podendo assim 

manter-se a serem financiadas com recurso ao OE, como tem vindo a acontecer. 

A presente proposta no eixo 4 não implica novas elegibilidades na programação/texto 

do PO, mas tem repercussões ao nível financeiro com:  

i) transferência de 10M€ do eixo 5 para o Eixo 4, como demonstrado no ponto 6 da 

Nota Justificativa, para reforçar a aposta na formação contínua de docentes e 

outros agentes do sistema de educação e formação no âmbito desse pilar do PTDE, 

conforme anteriormente explicitado; 

ii) realocação de +5M€ em função das disponibilidades internas ainda existentes 

neste eixo prioritário, atendendo aos compromissos em curso e dinâmica de 

execução registada ou expectável nas restantes tipologias de operação financiadas 

no mesmo, não colocando em causa os objetivos e metas estabelecidas, antes as 

reforçando (como demonstrado no ponto 6 da Nota Justificativa); 

iii) prevê-se de facto o ajustamento em alta da meta para 2023 do indicador de 

realização considerando o aumento do número de docentes objeto de ações de 

formação que a medida no âmbito do PTDE irá implicar. 

 Eixo 5 – Assistência Técnica. Propõe-se a libertação de 20.000.000€ de FSE, 

possibilitando a sua transferência para o eixo prioritário 1 (10.000.000€ FSE) e o eixo 

prioritário 4 (10.000.000€ FSE), de forma a contribuir para fazer face às necessidades 

decorrentes do contexto da crise pandémica e económica que assola o país, que 

constitui uma resposta central das Autoridades Nacionais aos desafios colocados por 

essa crise ao funcionamento do sistema de educação e formação do país. Tendo em 

consideração os montantes atualmente aprovados e a perspetiva de execução, a 

libertação da verba foi proporcionalmente reduzida em função do peso de cada domínio 

de intervenção na programação indicativa em vigor, designadamente no “122- 

Avaliação e Estudos” e “123-Informação e Comunicação”, os quais apresentam valores 

em sede de execução inferiores ao inicialmente estimado, em virtude de uma maior 

racionalização nos custos a eles associados.  

Esta alteração não coloca em causa o cumprimento das metas previstas em termos de 

indicadores, prevendo-se que quer o número de avaliações produzidas, quer o volume 

de ações de informação seja atingindo até final do atual período de programação, 

mantendo-se igualmente os objetivos em matéria de ações de controlo no local (on 

spot). Note-se, aliás, que em matéria de avaliação e considerando a relevância do 

investimento do FSE no PTDE decorrente deste reprogramação, não só no âmbito do 

POCH, mas também no âmbito dos POR das regiões Norte, Centro e Alentejo, a AG irá 

propor ao seu Comité de Acompanhamento na próxima atualização do seu plano de 

avaliação a introdução de um novo exercício focado no contributo do Portugal 2020 

para aceleração do processo de digitalização da educação. 
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Conforme se verifica pelos pontos elencados anteriormente, a reprogramação proposta foca 

essencialmente alterações circunscritas às implicações geradas pelo COVID-19, não se propondo 

outras alterações de âmbito mais global e estratégico. 

 

5. PROPOSTA DE REVISÃO DOS INDICADORES DE REALIZAÇÃO E DE RESULTADO DO POCH E 

RESPETIVAS METAS 

No documento “EGESIF_20-0007_Non Paper outputs for COVID 19 response” a COM informa os 

Estados Membros da necessidade de se ajustar os indicadores específicos e as metas, de forma 

a captar as mudanças decorrentes dos apoios às medidas de resposta ao COVID-19, referindo 

que os indicadores devem ser relevantes e adicionados ao sistema de monitorização, incluindo 

pela adição de códigos, nomes e metas, bem como reportados a nível nacional e europeu. O 

documento apresenta ainda propostas de indicadores, incluindo no âmbito de operações FSE, 

os quais foram tidos em conta pelo POCH. O resultado desta ponderação encontra-se explanado 

na presente Nota Justificativa.  

Por sua vez, a AD&C veio reforçar orientações e recomendações para balizar a opções das 

Autoridades de Gestão no ajustamento dos quadros de indicadores de Programa Operacional 

na reprogramação em curso de resposta à pandemia COVID-19, estabelecendo ainda um 

referencial comum para atualização dos indicadores e metas em função da eventual redefinição 

das prioridades dos PO. 

Para monitorizar as realizações associadas às medidas adotadas em resposta à pandemia 

causada pelo vírus SARS-CoV-2, a Comissão Europeia propõe a adoção de indicadores específicos 

de PO para o FEDER e FSE/IEJ que capturem as realizações inerentes às iniciativas de resposta à 

crise sanitária. A opção por indicadores específicos de PO decorre destes não carecerem de estar 

previstos na regulamentação dos Fundos e, como tal, não exigem a alteração da mesma. 

Para assegurar esta monitorização de forma transversal e consistente a todos os Estados-

Membros, garantindo a comparabilidade dos dados, a Comissão Europeia propõe a adoção de 

um conjunto de indicadores específicos comuns e respetivos códigos que os Estados-Membros 

devem mobilizar quando relevantes para capturar as realizações das intervenções de resposta 

à COVID-19 (“indicadores COVID”). Para a Comissão Europeia, uma ampla utilização desses 

códigos e indicadores permitirá acompanhar as realizações dos PO e será essencial para a 

prestação de contas, transparência e comunicação ao nível da União Europeia (com as 

necessárias ressalvas sobre os potenciais problemas de comparabilidade na agregação). 

Para o efeito, os Estados-Membros e respetivos PO devem: 

 Incluir os indicadores que se afigurem relevantes (códigos e designações) no seu sistema 

de monitorização; 

 Adotar estes indicadores na monitorização dos projetos; 
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 Refletir os códigos, designações e valores alvo (entendidos como a melhor estimativa) 

dos indicadores relevantes na reprogramação do PO; 

 Reportar os valores dos indicadores no Relatório de Execução de 2020, bem como no 

sistema nacional de monitorização. 

Face ao exposto, o POCH propõe o seguinte, em conformidade com o ajustamento da dotação 

financeira dos eixos prioritários: 

 Aumentar as metas nas tipologias já existentes antes do COVID-19 e que serão alvo de 

reforço, designadamente a tipologia de operação 4.2 Formação de Docentes e outros 

agentes de educação e formação. A este respeito salienta-se que à data de 31.12.2019 

o POCH registava 68 042 participações, prevendo um acréscimo de cerca de 70 000 

participações em operações aprovadas ainda sem registo de toda a sua execução física. 

Prevê-se por outro lado o desenvolvimento de um plano de formação contínua 

destinado sobretudo aos docentes, que os possa capacitar para a utilização dos meios 

digitais em ambientes de aprendizagem com recurso a ferramentas digitais no âmbito 

do PTDE. Este plano prevê abranger cerca de 80 000 participantes (ensino básico e 

Secundário) em ações de formação. Assim, com este racional estima-se, no Quadro 2 o 

valor alvo para 2023 de 205 mil participações no âmbito deste tipo de ação. 

 Criar novos indicadores (de realização e resultado) para as novas medidas no que à 

aquisição de equipamentos e conetividade diz respeito. Considerando o aumento muito 

significativo na dotação de um dos eixos prioritários pelo valor a investir na aquisição de 

equipamento tecnológico com a respetiva conetividade assegurada para suporte à 

digitalização maior das nossas escolas, propõe-se a criação de novo indicador para o 

Quadro de Desempenho do PO no âmbito desse eixo. 

A opção pela inclusão no quadro de desempenho do eixo 4 apenas do indicador 

financeiro relacionado com o investimento nos equipamentos e respetiva conetividade 

em relação a essa componente do PTDE (ver quadro 3 e respetiva ficha em anexo do 

indicador CV4), não incluindo também (ou em alternativa) os indicadores relativos ao 

número de alunos e docentes a quem serão cedidos pelas escolas esses equipamentos, 

fundamenta-se nos seguintes motivos complementares:  

i) Uma vez que os equipamentos e respetiva conetividade a serem financiados pelo 

POCH vão ser disponibilizados às escolas, que por sua vez os cederão 

temporariamente aos alunos carenciados e docentes ao seu serviço em função das 

necessidades de cada comunidade educativa, conforme anteriormente explicitado, 

o grau de incerteza em relação a afetação a cada um desses tipos de destinatários 

finais é muito significativo, considerando ainda a incerteza atual sobre os efeitos 
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desta crise na evolução de ambos os universos potenciais de destinatários finais 

desta nova tipologia.  

ii) Uma vez que a AG mantém os indicadores e respetivas metas que já constavam no 

quadro de desempenho do PO para este eixo, atendendo à relevâncias das mesmas 

nas intervenções financiadas nesse contexto e a que a introdução deste novo 

indicador para esse quadro, por força da relevância do respetivo investimento face à 

dotação total do mesmo e pela necessidade de o repartir por categoria de região, 

leva a que seja o eixo que passará a ter um maior número de indicadores (seis) no 

seu quadro de desempenho. Sendo que se optássemos pela inclusão dos indicadores 

e respetivas metas para 2023 relativos, respetivamente, ao número de alunos 

carenciados e docentes a quem vão ser cedidos esses equipamentos, ou passaríamos 

para um total de 12 indicadores ou, se optássemos por este em vez do indicador 

financeiro, para 9 indicadores, o que implicaria uma complexidade acrescida para a 

programação e, sobretudo, para a sua implementação. 

De referir que o reforço de 10 M€ de FSE do eixo prioritário 1 e em particular na prioridade de 

investimento (P.I.) 10.4., tendo como origem o eixo prioritário 5 de Assistência Técnica, não 

implica qualquer alteração nos respetivos indicadores do eixo, uma vez que o mesmo visa dar 

cobertura a despesas adicionais que a realização dessa formação em tempos de pandemia 

implica para os beneficiários, conforme explicitado no ponto anterior. Nesse sentido, este 

reforço do eixo prioritário 1/P.I. 10.4 (10 M€ vs 1714 M€), aliás muito limitado no quadro da 

dotação indicativa dessa P.I., não permitirá aumentar o n.º de alunos abrangidos, referente ao 

indicador respetivo de realização deste eixo do PO (O141), visando aliás contribuir para atenuar 

riscos acrescidos de abandono escolar precoce que esta pandemia pode gerar. 

A abertura de uma nova elegibilidade no eixo 2, com a ação “Skills 4 pós-COVID – Competências 

para o futuro no Ensino Superior”, não justifica a introdução de qualquer indicador específico 

de realização e resultado no âmbito desse eixo uma vez que a alocação máxima prevista para a 

mesma – e dependente da confirmação de que os projetos em curso irão ainda libertar verbas 

para o efeito por não execução plena dos compromissos assumidos – representa apenas 2,7% 

da dotação total FSE deste eixo. De facto, continua a não haver obrigação de garantir que todas 

as operações sejam cobertas em 100% por indicadores, mas apenas que os indicadores 

permitam acompanhar o progresso do PO em todos os Objetivos Específicos. 

Os quadros que se se seguem sintetizam as propostas de revisão dos indicadores e respetivas 

metas propostas do POCH, com uma breve fundamentação das mesmas, sendo que em anexo 

contém por sua vez uma descrição mais pormenorizada dos indicadores de realização, 

financeiros e de resultado aplicáveis ao POCH, com as fichas sobre os mesmos, que explicitam o 

racional metodológico de cálculo de cada indicador e de estimativa das metas definidas ou agora 

propostas no contexto desta proposta de reprogramação. 
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Quadro 3 – Proposta de revisão dos indicadores de realização e do quadro de desempenho13 

ID DO EIXO 

PRIORITÁRIO 

ID DA 

PRIORIDADE DE 

INVESTIMENTO 

ID DO 

INDICADOR 

INDICADOR 
(Designação do indicador) 

CATEGORIA DE 

REGIÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

VALOR-ALVO 

(2023) 

VALOR-ALVO 

REVISTO 

(SE APLICÁVEL) 

FUNDAMENTAÇÃO SÍNTESE DA PROPOSTA DE INDICADOR E RESPETIVA META 

/OBSERVAÇÕES 

4 10.i O112 

Participantes apoiados em ações 

de formação de docentes ou 

outros agentes de educação e 

formação* 

Menos 

desenvolvidas 
Nº 115 000 205 000 

Prevê-se a implementação de um plano de formação contínua 

destinado sobretudo aos docentes, que os possa capacitar para a 

utilização dos meios digitais em ambientes de aprendizagem com 

recurso a ferramentas digitais no âmbito do PTDE. Este plano prevê 

abranger o universo dos docentes ao serviço do ME nas regiões 

elegíveis ao POCH e no ensino básico e secundário, em ações de 

formação para este efeito. A justificação para o estabelecimento desta 

meta nos 205.000 (apesar do acréscimo ser de 80.000 participantes 

em ações de formação no âmbito do PTDE) prende-se com o facto de 

a meta de 115.000 se prever ser ultrapassada já com as operações 

aprovadas no âmbito da atual programação. Esse fator permite-nos 

estimar uma meta reprogramada que considere mais 10.000 

participantes do que aquilo que foi previsto para a meta atual. Ou seja, 

o cálculo efetuado para a proposta de alteração da meta tem em 

consideração os 115.000 previamente estabelecidos, os 10.000 

adicionais considerados tendo em conta os projetos em execução que 

ainda não reportaram toda a sua execução física e os 80.000 

associados ao PTDE, o que perfaz os 205.000 

                                                           
13 Indicadores do quadro de desempenho sinalizados com um asterisco (*). Proposta de revisão em função do documento de “Orientações sobre a atualização de indicadores de Programa 
Operacional e categorias de intervenção a considerar na reprogramação dos PO em resposta à COVID-19 - Objetivo Investimento no Crescimento e no Emprego, de junho/2020, da 
responsabilidade da AD&C. 
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ID DO EIXO 

PRIORITÁRIO 

ID DA 

PRIORIDADE DE 

INVESTIMENTO 

ID DO 

INDICADOR 

INDICADOR 
(Designação do indicador) 

CATEGORIA DE 

REGIÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

VALOR-ALVO 

(2023) 

VALOR-ALVO 

REVISTO 

(SE APLICÁVEL) 

FUNDAMENTAÇÃO SÍNTESE DA PROPOSTA DE INDICADOR E RESPETIVA META 

/OBSERVAÇÕES 

4 10.i CV4 

Valor do equipamento de TI e 

software/ licenças financiados em 

resposta ao COVID-19 (custo 

público total) * 

Menos 

desenvolvidas  
€ 42 613 170 

Não aplicável, 

sendo um novo 

indicador com a 

respetiva meta  

Valor correspondente à dotação FSE prevista para a implementação 

da nova medida criada no âmbito do PTDE - aquisição de 

equipamentos e conectividade, considerando que se prevê uma taxa 

de cofinanciamento de 100% para estas operações 

, 4 10.i CV4 

Valor do equipamento de TI e 

software/ licenças financiados em 

resposta ao COVID-19 (custo 

público total) * 

Em transição € 10 541 848 

Não aplicável, 

sendo um novo 

indicador com a 

respetiva meta  

Valor correspondente à dotação FSE prevista para a implementação 

da nova ação criada no âmbito do PTDE - aquisição de equipamentos 

e conectividade, considerando que se prevê uma taxa de 

cofinanciamento de 100% para estas operações 

4 10.i CV4 

Valor do equipamento de TI e 

software/ licenças financiados em 

resposta ao COVID-19 (custo 

público total) * 

Mais 

desenvolvidas 
€ 48 436 922 

Não aplicável, 

sendo um novo 

indicador com a 

respetiva meta  

Valor correspondente à dotação FSE prevista para a implementação 

da nova ação criada no âmbito do PTDE – aquisição de equipamentos 

e conectividade, considerando que se prevê uma taxa de 

cofinanciamento de 100% para estas operações 

4 10.i CV13 
Número de equipamentos 
informáticos atribuídos a escolas 
e cedidos a alunos carenciados  

Menos 
desenvolvidas  

Nº  47 000 

Não aplicável, 
sendo um 

novo indicador 
com a 

respetiva meta  

Número de equipamentos a adquirir para alunos vulneráveis 

estimado em função dos alunos matriculados no ano letivo 

2017/2018 nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

do ensino secundário beneficiários do escalão A e B da Ação Social 

Escolar nas 3 regiões menos desenvolvida 
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ID DO EIXO 

PRIORITÁRIO 

ID DA 

PRIORIDADE DE 

INVESTIMENTO 

ID DO 

INDICADOR 

INDICADOR 
(Designação do indicador) 

CATEGORIA DE 

REGIÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

VALOR-ALVO 

(2023) 

VALOR-ALVO 

REVISTO 

(SE APLICÁVEL) 

FUNDAMENTAÇÃO SÍNTESE DA PROPOSTA DE INDICADOR E RESPETIVA META 

/OBSERVAÇÕES 

4 10.i CV14 
Número de equipamentos 
informáticos atribuídos a escolas 
destinados a professores 

Menos 
desenvolvidas  

Nº  52 000 

Não aplicável, 
sendo um 

novo indicador 
com a 

respetiva meta 

Número de equipamentos a adquirir destinados a professores foi 

estimado em função do número de professores ao serviço das 

escolas públicas do ensino básico e secundário nas 3 regiões menos 

desenvolvidas do continente no último ano letivo com dados 

disponíveis consolidados 

4 10.i CV13 
Número de equipamentos 
informáticos atribuídos a escolas 
e cedidos a alunos carenciados  

Mais 
desenvolvidas 

Nº  105 000  

Não aplicável, 
sendo um 

novo indicador 
com a 

respetiva meta 

Número de equipamentos a adquirir para alunos vulneráveis 

estimado em função dos alunos matriculados no ano letivo 

2017/2018 nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

do ensino básico secundário beneficiários do escalão A e B da Ação 

Social Escolar na região de Lisboa 

4 10.i CV14 
Número de equipamentos 
informáticos atribuídos a escolas 
e cedidos a professores 

Mais 
desenvolvidas 

Nº  22 500 

Não aplicável, 
sendo um 

novo indicador 
com a 

respetiva meta 

Número de equipamentos a adquirir destinados a professores foi 

estimado em função do número de professores ao serviço das 

escolas públicas do ensino básico e secundário da região de lisboa 

no último ano letivo com dados disponíveis consolidados 

4 10.i CV13 
Número de equipamentos 
informáticos atribuídos a escolas 
e cedidos a alunos carenciados  

Em transição Nº  22 500 

Não aplicável, 
sendo um 

novo indicador 
com a 

respetiva meta 

Número de equipamentos a adquirir para alunos vulneráveis 

estimado em função dos alunos matriculados no ano letivo 

2017/2018 nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

do ensino básico secundário beneficiários do escalão A e B da Ação 

Social Escolar na região do Algarve 
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ID DO EIXO 

PRIORITÁRIO 

ID DA 

PRIORIDADE DE 

INVESTIMENTO 

ID DO 

INDICADOR 

INDICADOR 
(Designação do indicador) 

CATEGORIA DE 

REGIÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

VALOR-ALVO 

(2023) 

VALOR-ALVO 

REVISTO 

(SE APLICÁVEL) 

FUNDAMENTAÇÃO SÍNTESE DA PROPOSTA DE INDICADOR E RESPETIVA META 

/OBSERVAÇÕES 

4 10.i CV14 
Número de equipamentos 
informáticos atribuídos a escolas 
e cedidos a professores 

Em transição Nº  5 000 

Não aplicável, 
sendo um 

novo indicador 
com a 

respetiva meta 

Número de equipamentos a adquirir destinados a professores foi 

estimado em função do número de professores ao serviço das 

escolas públicas do ensino básico e secundário da região do Algarve 

no último ano letivo com dados disponíveis consolidados 

  



 
 

Página 49 de 92 

 

Quadro 4 – Proposta de revisão dos indicadores de resultado 

ID DO EIXO 

PRIORITÁRIO 

ID DA 

PRIORIDADE 

DE INVESTIM. 

ID DO 

INDICADOR 
INDICADOR 

CATEGORIA DE 

REGIÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 

VALOR-
ALVO 

(2023) 

BASELINE 
2017/ 2018 

FUNDAMENTAÇÃO SÍNTESE DA PROPOSTA/OBSERVAÇÕES 

4 10.i 

A definir Número médio de 
alunos por 
computador  

Menos 
desenvolvidas 

Rácio 1.5 4,0 O indicador será apurado tendo por base o inquérito anual promovido pela DGEEC e 
publicado anualmente na publicação "Recursos Tecnológicos das Escolas", considerando 
que este mede num dado ano letivo o nº de equipamentos existentes por ciclo de ensino, 
NUT II e natureza de ensino face a população de alunos correspondente podendo estes 
recursos ser computadores de secretária, portáteis e tablets. 

A definição das metas tem por base o número de computadores previstos acrescentar ao 
parque existente de equipamentos consubstanciado numa estimativa do rácio de 
aluno/computador, por nível de escolaridade (ensino secundário, para as operações das 
regiões menos desenvolvidas e ensino básico e secundário, para as restantes, sendo o 
mesmo calculado para cada operação a apoiar da seguinte forma:  

Rácio= ∑ do total de alunos matriculados no último ano letivo disponível nos níveis de 
ensino cobertos nas escolas públicas abrangidas / ∑ dos equipamentos/recursos 
tecnológicos das mesmas escolas decorrente dos dados do último inquérito Recursos 
Tecnológicos da Educação com dados apurados+equipamentos adquiridos no âmbito do 
POCH.  

Os resultados de base para aferição do indicador serão disponibilizados pelo Ministério da 
Educação. A DGEEC é responsável por associar os dados recolhidos pela entidade 
beneficiária (no âmbito do indicador de realização das operações apoiadas) à informação 
recolhida sobre o número de equipamentos já existentes através do inquérito Recursos 
Tecnológicos do Sistema Estatístico Nacional, nos termos referidos. 

4 10.i 

A definir Número médio de 
alunos por 
computador 

Mais 
desenvolvidas 

Rácio 2,2 5,8 

4 10.i 

A definir Número médio de 
alunos por 
computador 

Em transição Rácio 1,9 5,5 
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6. NOTA FINAL 

A opção tomada nesta Reprogramação foi a de circunscrever as alterações, traduzíveis no texto 

do Programa, aos aspetos que decorrem do acima enunciado, sendo que, estando em fase quase 

final do período de programação, não se considera oportuno outras alterações de cariz 

estratégico. As revisões no texto do POCH em conformidade com a presente nota são 

igualmente remetidas à apreciação dos membros do Comité de Acompanhamento para 

apreciação, em track changes. 

Lisboa, julho 2020 
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ANEXO – FICHAS DOS INDICADORES DE REALIZAÇÃO, FINANCEIROS E DE RESULTADO  

Neste anexo descreve-se a metodologia de cálculo dos indicadores e das metas de cada 

indicador de realização, financeiro e de resultado do PO CH, sinalizando-se nos mesmos aqueles 

que integram o quadro de desempenho. Por um lado, reflete o documento que serviu de base 

à programação inicial do PO, com as alterações introduzidas pela reprogramação aprovada em 

2018.  

Por outro lado, introduz, aplicando o mesmo formato, as alterações que se propõem no âmbito 

da proposta de reprogramação de 2020, inserida na Iniciativa da Comissão Europeia para a 

resposta à pandemia COVID-19 – CRII e CRII+, distinguindo o que são ajustamentos em 

indicadores já contemplados na programação do PO CH, daqueles que são novos, tendo em 

consideração as alterações introduzidas no mesmo e sempre que as mesmas assumem 

dimensão no contexto do respetivo eixo prioritário que justifica a inclusão de novos indicadores. 

As propostas de alteração ao quadro de indicadores de realização, financeiro e de resultado 

previstos no texto atual do PO CH estão, assim, associados às propostas de alteração do 

Programa apresentadas, seja em sede de programação financeira, seja na descrição das ações 

elegíveis no âmbito dos seus eixos prioritários ou outros aspetos relevantes para o seu quadro 

de indicadores, tal como explicitado anteriormente. Essas alterações encontram-se sinalizadas 

nas fichas respetivas, quando se tratam de ajustamentos em indicadores já existentes, sendo 

que os novos estão indicados como tal, estando ainda os indicadores que integram o quadro de 

desempenho para 2023 sinalizados com um asterisco (*) e a sombreado. 

Tendo em consideração que esta reprogramação de 2020 visa sobretudo assegurar a 

mobilização mais intensa dos fundos europeus e, neste caso, do FSE na resposta imediata aos 

efeitos desta pandemia, destaca-se neste contexto a introdução de um conjunto de novos 

indicadores associados a essa resposta no contexto do eixo prioritário 4 do POCH, uma vez que 

é no mesmo que se concentram as alterações mais de fundo na programa e que implicaram 

inclusive um reforço da dotação total deste programa em mais de 100 M€, tendo como origem 

transferências do Fundo de Coesão e FEDER alocado a outros PO do Portugal 2020. 
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INDICADORES DE REALIZAÇÃO POCH (PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO 2020) 

EIXO PRIORITÁRIO 1 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha, exceto representatividade financeira do indicador face ao eixo) 

Eixo/PI 
Designação 

do 
indicador  

Un. 
Custos Unitários 

de Referência (em 
DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 
1/P.I 
10.1 

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

Nº 

CEF: 3.310€ 
aluno/ano/escolas 
privadas 
 
CEF: 800€ 
aluno/ano/escolas 
públicas 

CEF: valor 
aproximado 
pago, tendo 
em conta o 
número de 
participantes 
executados 
até 31 
dezembro 
2017  
 
 

CEF = entidades 
beneficiarias 
privadas 
(operações 
encerradas POCH - 
ano letivo 
2014/15 
 
DPT aprovada 
para todas as 
rubricas / nº 
alunos aprovados  
6.361.999€ / 
1.922 alunos = 
3.310€ 
 
CEF = entidades 
beneficiárias 
publicas 
(operações 
encerradas POCH - 
ano letivo 
2014/15 

44 650 

Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado pela relevância das ações envolvidas no âmbito 
da condução da política pública e na prossecução do objetivo específico, designadamente que aponta 
na trajetória de redução do abandono escolar precoce (META EE2020 e Programa Nacional de 
Reformas (PNR) 10%).  
Representatividade financeira do indicador face ao eixo: 8,99%  
Representatividade financeira do indicador face à PI: 100% 
 
Descrição do indicador: Pessoas apoiadas. Uma pessoa é contabilizada (à primeira entrada) apenas 
uma vez ao longo de todo o percurso formativo, mesmo que seja financiada apenas em alguns anos e 
mesmo que desista e reentre mais tarde, desde que na mesma modalidade formativa, 
independentemente de, por exemplo, mudar de curso ou de entidade formadora. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das pessoas que entram no programa em turmas de 
continuidade mais as que iniciam o curso de 2014/2015 a 2020/2021. 
 
Pressupostos para a definição da meta: A meta final resulta do somatório das primeiras entradas 
registadas entre os anos letivos 2014/2015 a 2020/2021.  
 
Para o apuramento do nº de participantes a abranger face à dotação a comprometer foi aplicado o 
seguinte cálculo: (21 000 000 €/3310 €) + (9 000 000 €/800 €) = 17 594. As dotações diferenciadas 
relativamente ao custo unitário entidade privadas e públicas assume como pressuposto financiar a 
rede pública e privada das entidades com cursos CEF durante o ciclo completo 2018-2020 e 1º ano 
letivo do ciclo a iniciar no ano letivo 2020/2021. No entanto as entidades públicas que assumem 1/4 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha, exceto representatividade financeira do indicador face ao eixo) 

Eixo/PI 
Designação 

do 
indicador  

Un. 
Custos Unitários 

de Referência (em 
DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

 
DPT aprovada em 
apenas 2 rubricas: 
custos com 
formandos + 
custos específicos 
do 
desenvolvimento 
das ações / nº 
alunos aprovados  
 
1.091.501€ / 
1.364 alunos 
=800€ 
 

desta despesa serão cobertas do ponto de vista das despesas remanescentes por fundos nacionais 
(OE).  
 
Assim, a meta fixada para 2023 é de 44.650 alunos, pressupondo que apenas a modalidade CEF será 
mantida e justifica-se pelos seguintes cálculos: até Dezembro de 2017 o POCH apoiou 26 474 
participantes distribuídos pelas três modalidades formativas que foram objeto de financiamento até 
então.  
 

Execução 
física (1) 

Dotação a 
comprometer 
até 2023 (2)  

Participantes a 
abranger com a 
dotação 
disponível (3) 

Previsão do total 
Participantes em 
2023 (Execução + 
abranger) 

Meta 2023 

     

26 474 29 868 252€ 17 594 44 068 44 650 
 

 



 
 

 

 

Página 54 de 92 

 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha, exceto representatividade financeira do indicador face ao eixo) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários 

de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 
1/P.I 
10.4 

Jovens 
apoiados nos 
cursos de 
dupla 
certificação de 

nível ISCED 3* 

Nº 

Entidades 
Privadas 
3787€ 
 
Entidades 
públicas 
862€ 

Operações 
encerradas POCH = 
DPT aprovada para 
todas as rubricas / 
nº alunos 
aprovados 
= 257.671.259€ / 
80.058 alunos 

Ano letivos 
2014/15 e 
2015/16 = 
80.058 
alunos 

300 000 

 
Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado pela relevância das ações envolvidas no âmbito da 
condução da política pública e na prossecução do objetivo específico, designadamente que aponta na 
trajetória de redução do abandono escolar precoce (META EE2020|Programa Nacional de Reformas (PNR) 
10%). 
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo: 91,01% 
Representatividade financeira do indicador face à PI: 100% 
 

Descrição do indicador: Pessoas apoiadas. Uma pessoa é contabilizada (à primeira entrada) apenas uma 
vez ao longo de todo o percurso formativo, mesmo que seja financiada apenas em alguns anos e mesmo 
que desista e reentre mais tarde, desde que na mesma modalidade formativa, independentemente de, 
por exemplo, mudar de curso ou de entidade formadora. 

Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das pessoas que entram no programa em turmas de 
continuidade mais as que iniciam o curso de 2014/2015 a 2020/2021, se as quebras estimadas de 
execução nas operações em execução permitirem abertura de concursos para este último ano letivo. 

Pressupostos: 
- POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
- As despesas não cobertas por fundos Comunitários nas escolas Públicas serão 100% cobertas pelo OE.  
- Dotação disponível suficiente para cobertura da rede cursos Profissionais até 2019/2020, admitindo-se 
abranger ainda as turmas em funcionamento no ano letivo 2020/2021, se as quebras estimadas na 
execução das operações em curso o permitirem. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha, exceto representatividade financeira do indicador face ao eixo) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários 

de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

 - Os ajustamentos efetuados visam responder a um dos grandes objetivos no contexto das políticas 
públicas na área da qualificação das pessoas, que é o de reforçar o combate do insucesso escolar e em 
particular para a diminuição da taxa de abandono escolar precoce, sendo que esse objetivo encontra-se 
igualmente traduzido na meta de 55% da população estudante no ensino secundário (ISCED 3) a 
frequentar ofertas de dupla certificação, visando nesse contexto melhorar a produção de qualificações 
necessárias ao desenvolvimento do tecido económico dos diferentes territórios apoiados por este 
Programa. 
 
Racional para a definição da meta final: 

Execução 
física (1) 

Dotação 
disponível 

indicativa total 
(2) 

Custo 
Unitário 
Privadas 

Custo 
Unitário 
Públicas 

Participantes a 
abranger com a 

dotação 
indicativa 

disponível (3) 

Meta 2023 

   
 

  

145 894 302 871 175€ 3 787€ 862€ 159 597 300 000 

 
Para a definição da meta teve-se em conta o nº de alunos apoiados nos cursos profissionais até 31 de 
dezembro de 2017 (1) (145.894), acrescido do custo unitário dos profissionais a multiplicar pelo número 
de alunos que se estima financiar até 2020/2021, em função do referido anteriormente. 
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EIXO PRIORITÁRIO 2 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 

do indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 
2/P.I 
10.2 

Estudantes 
apoiados 
pela ação 
social no 
ensino 
superior nos 
níveis ISCED 

5, 6 e 7* 

Nº  1.446€ 

Ano letivo 
2014/15 e 
2015/16 
(operações 
encerradas)  
DPT aprovada / 
nº bolseiros 
aprovados/ano  
95.920.390€ / 
33.179 
Bolseiros 

Cerca de 66 000 
bolseiros/ dois 
anos letivos e 
continuidade 
2013/2014 

Regiões elegíveis  

100 000 

Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado pela relevância da ação envolvida no âmbito da 
condução da política pública e na prossecução do objetivo específico. Esta ação é uma linha de continuidade 
com o período QREN, sendo que o apoio económico aos bolseiros é uma das ações do Eixo 2 que visa 
contribuir para aumentar o número de diplomados no ensino superior. A vertente da ação social escolar está 
em coerência com o objetivo de promover o sucesso escolar e a igualdade de oportunidades.  
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 68,77% 
 
Descrição do indicador: Pessoas apoiadas. Uma pessoa é contabilizada (à primeira entrada) apenas uma vez 
ao longo de todo o percurso formativo, mesmo que seja financiada apenas em alguns anos e mesmo que 
desista e reentre mais tarde, desde que a frequentar o mesmo grau de ensino, independentemente de, por 
exemplo, mudar de curso ou de entidade formadora. 

Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das pessoas que entram no programa de 2014/2015 a 
2017/2018. 

Pressupostos para a definição da meta: 

- POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
- Tem em consideração que o financiamento desta tipologia transitou para o POISE com a aprovação da 
reprogramação de 2018. 

Método de aferição da meta: As metas resultam do somatório das pessoas apoiadas com Ação Social pela 1ª 
vez para o mesmo grau de ensino, entre 2014/2015 e 2017/2018. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eico
2/P.I 
10.2 

Estudantes 
apoiados nos 
Cursos Técnicos 
Superiores 
Profissionais de 
nível ISCED 5 

Nº 
3.000€ 
aluno/ano 

Valor estimado 
esperado 
(equiparado ao custo 
de um aluno do 
ensino superior; 
acresce a este custo 
o custo da propina) 

Alunos 1º ano 1ª 
vez. 
Valor de referência 
para CET em 
instituições de 
ensino superior no 
ano letivo 
2011/2012: 
Norte – 1.630 
Centro – 2.227 
Alentejo – 431 
Lisboa – 569 
Algarve – 144 

6 500 

 
Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado pela relevância da ação envolvida no 
âmbito da condução da política pública e na prossecução do objetivo específico. O indicador 
dos TeSP (oferta formativa de curta duração do ensino superior, com 120ECTS e ISCED 5) 
surge associado à meta de expandir o número de diplomados do ensino superior, visando 
atingir a meta de 40% da população entre os 30 e 34 anos com diploma do ensino superior 
em 2020. Os TeSP são uma porta de ingresso adicional no ensino superior, sobretudo para 
alunos do ensino profissional. Ao mesmo tempo os TeSP são um instrumento na estratégia 
de dinamização do ensino politécnico (que registava maiores dificuldades em captar alunos), 
sendo uma oportunidade de afirmação da vocação profissionalizante e prática do ensino 
politécnico. Por último estes cursos constituem-se como uma aposta estratégica de 
diversificação da oferta do ensino superior.  
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 2,87% 
 
Descrição do indicador: Pessoas apoiadas. Uma pessoa é contabilizada (à primeira 
entrada) apenas uma vez ao longo de todo o percurso formativo, mesmo que seja 
financiada apenas em alguns anos e mesmo que desista e reentre mais tarde, desde que 
na mesma modalidade formativa, independentemente de, por exemplo, mudar de curso 
ou de entidade formadora. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das pessoas que iniciam o curso de 
2014/2015 a 2017/2018. 
 
Pressupostos para a Redefinição da meta final: 
- POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
- Tem em consideração que o financiamento desta tipologia ficou concentrado apenas nos 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

POR do Norte, Centro e Alentejo com a aprovação da reprogramação de 2018. 
- O custo médio unitário previsto na programação inicial dos TeSP foi um valor estimado 
esperado (equiparado ao custo de um aluno do ensino superior, acrescendo a este custo o 
custo da propina). 
 
Metodologia de Cálculo da Meta: A meta é calculada por ciclo letivo. A meta final é o 
somatório do nº de pessoas apoiadas que iniciaram o 1º ano dos cursos em 2014/15, 
2015/16, 2016/2017 e 2017/2018. Os cursos TeSP constituíram-se como uma nova oferta 
formativa em Portugal, iniciada no ano 2014/2015 com 345 alunos a nível das regiões 
elegíveis (fonte DGEEC). A fraca procura inicial deveu-se ao curso espaço de tempo entre a 
data de publicação do Diploma legal que os aprova e o tempo necessário para as IES 
politécnicas registarem os cursos para poderem ser ministrados. Nos anos seguintes a 
procura de cursos cresceu exponencialmente, em cerca de 6000 novos alunos ano 
(continente – fonte DGEEC).  

O POCH apoiou os TeSP para os anos letivos 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 
2017/2018, em simultâneo com os PO Regionais das mesmas regiões beneficiárias deste PO. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação do 

indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 
2/P.I 
10.2 

Bolseiros de 
doutoramento 

apoiados* 

Nº 
20.000€/ 
formando/an
o 

Valor indicado 
por SEC/FCT e 
validado com a 
execução 
registada em 
SIFSE em 
operações 
encerradas POCH 

Nº de 
bolseiros 
executados a 
dez 2017 – 
2334 
relativos a 
2014-2018 

3 500 

Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado pela relevância da ação envolvida no âmbito da 
condução da política pública e na prossecução do objetivo específico. O apoio do POCH à formação 
avançada tem em vista o aumento dos quadros altamente qualificados e, consequentemente, o reforço da 
investigação, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 28,35% 
 
Descrição do indicador: Pessoas apoiadas. Uma pessoa é contabilizada (à primeira entrada) apenas uma 
vez ao longo de todo o percurso formativo, mesmo que seja financiada apenas em alguns anos e mesmo 
que desista e reentre mais tarde, desde que no mesmo grau de ensino, independentemente de, por 
exemplo, mudar de curso ou de entidade formadora. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das pessoas que iniciam o curso de doutoramento entre 
2014/2015 a 2017/2018 ou que já o tenham iniciado antes de 2014/2015. 
Pressupostos para a definição da meta: 
– As bolsas são atribuídas por 4 anos. Os cursos podem ter a duração de 5 anos. 
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
 - Cada novo ciclo de bolsas financiado assume em média 750 novos bolseiros de doutoramento elegíveis 
ao POCH (fonte DGEEC – 2005-2011) o que está em linha com o número executado neste indicador a 31 de 
dezembro de 2017 (REA 2.334 bolseiros de doutoramento relativo aos 3 anos de execução).  
 - Novos alunos de doutoramento apoiados apenas pelos POR do Norte, Centro e Alentejo após a 

reprogramação aprovada em 2018. 

Método de aferição da meta: A meta é calculada por ciclo letivo. A meta final é o somatório dos anos 
2014/2015 a 2017/2018 o que pressupõe que sejam de valor idêntico (n=3500) considerando que não irão 
ser abertos mais concursos para esta tipologia no PO CH. 
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EIXO PRIORITÁRIO 3 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 
3/P.I 
10.3 

Adultos 
apoiados em 
cursos de 
certificação 
escolar e/ou 

profissional* 

Nº 

5.167€ 

/aluno /ano 

 

Média da DPT 
estimada aprovar / 
nº alunos 
estimados aprovar 

Formandos dos 
cursos EFA 
aprovados para os 
anos de 2017 a 
2020 aprovados - 
20 374 formandos 

50 000 

Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado pela relevância da ação envolvida no 
âmbito da condução da política pública e na prossecução do objetivo específico. A qualificação 
de adultos tem o objetivo de elevar o nível de qualificação da população adulta, tendo em 
conta os seus baixos níveis de qualificação, quando comparamos a situação de Portugal com 
a generalidade dos países mais desenvolvidos e da UE em particular. No atual momento do 
período de reprogramação este indicador está também alinhado com a iniciativa da New Skills 
Agenda. 
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I: 36,16% 
 
Descrição do indicador: Pessoas apoiadas por certificação e/ou ciclo de ensino. Uma pessoa 
é contabilizada (à primeira entrada) apenas uma vez ao longo de todo o percurso formativo 
que lhe permite concluir um determinado nível de certificação (profissional ou escolar no 1º, 
2º, 3º ciclo e secundário), mesmo que seja financiada apenas em alguns anos e mesmo que 
desista e reentre mais tarde, desde que na mesma modalidade formativa, 
independentemente de, por exemplo, mudar de curso ou de entidade formadora. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das pessoas que entram no programa em 
turmas de continuidade mais as que iniciam um curso de 2014 até ao final do período de 
programação 
 
Pressupostos para a definição das metas: 
- POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Racional para a definição da meta final: 

Execução 
física (1) 

Dotação 
disponível Total 

(2) 

Custo 
Unitário 
Reprogra
mação 

Participantes a 
abranger com a 
dotação 
disponível (3) 

Meta 2023 

  
 

  

19 242 167 388 263 € 5.167€ 32 396 50 000 

 
Para o apuramento do nº de participantes a abranger face à dotação disponível dividiu-se a 
dotação disponível total pelo custo unitário previsto (167.388.263€/5.167€) = 32 396 
Se somarmos o n.º alunos nos EFA executados até 31 de dezembro de 2017 (19 242) com os 
adultos possíveis de abranger face à dotação disponível (32 396) e ao custo unitário revisto 
em 2018, podemos admitir que o POCH poderá uma meta 2023 para de 50 000 participantes 
apoiados e 25 000 para 2018. 
 
Método de aferição da metas: As metas são calculadas por ano. A meta intermédia é o 
somatório do nº de pessoas apoiadas que iniciaram um curso em 2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018, mais as que vêm de turmas de continuidade (de 2013). A meta final é o somatório dos 
abrangidos ao longo do período de programação. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 
3/P.I 
10.3 

Jovens 
apoiados nos 
cursos de 
aprendizagem 
de dupla 
certificação de 

nível ISCED 3* 

Nº 
2 980€ 

Operações 
encerradas 
POCH = DPT 
aprovada / nº 
alunos 
aprovados 
41.553.520€ 
/13 944=  
2980€ 

Formandos 
abrangidos em 
2014, 2015 e 2016 
(estes cursos não 
são desenvolvidos 
numa lógica de 
ano letivo) - 
13 944 formandos 

57 800 

 
Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado pela relevância da ação envolvida no 
âmbito da condução da política pública e na prossecução do objetivo específico. A qualificação 
de adultos, em particular de jovens adultos, tem o objetivo de elevar o nível de qualificação dos 
mesmos e em particular dos que não se encontrem nem a estudar nem a trabalhar (jovens 
NEET). 
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 39,78%.  
 
Descrição do indicador: Pessoas apoiadas. Uma pessoa é contabilizada (à primeira entrada) 
apenas uma vez ao longo de todo o percurso formativo, mesmo que seja financiada apenas em 
alguns anos e mesmo que desista e reentre mais tarde, desde que na mesma modalidade 
formativa, independentemente de, por exemplo ou de entidade formadora. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das pessoas que entram no programa em 
turmas de continuidade mais as que iniciam o curso de 2014/2015 até ao final do período de 
programação.  
 
Pressupostos para a definição das metas: 
- POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo 
- Revisão do custo unitário: Na programação inicial, o custo médio unitário da Aprendizagem 
(2.345€) resulta de um valor médio global calculado com base no ano letivo 2012/13. 
Tendo por referência as operações encerradas em 2 anos o custo médio unitário ascende aos 
2.980€ por formando/ano. Este constitui por isso o valor de referência adotado 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo
/PI 

Designação do 
indicador 

Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

 
Racional para definição da meta final: 

Execução 
(1) 

Dotação 
indicativa 
Total (2) 

Custo Unitário 
Reprogramado 

Participantes a 
abranger com a 

dotação 
indicativa (3) 

Meta 
2023 

     

16 556 167 628 967 € 2 980 € 56 251 57 800 

 
Para o apuramento do nº de participantes a abranger face à dotação disponível dividiu-se a 
dotação disponível total pelo custo unitário reprogramado (167.627.967€/2.980€) = 56.251 
pessoas. Tendo no entanto em conta a execução registada até à data, a meta estabelecida é de 
57 800 participantes. 
 
Método de aferição da meta final: As metas são calculadas por ano. A meta resultam do 
somatório do nº de pessoas apoiadas que iniciaram o 1º ano dos cursos em 2014 até ao final do 
período de programação, mais as que vinham de turmas de continuidade (de 2013).  
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EIXO PRIORITÁRIO 4  

REPROGRAMAÇÃO 2020 (revisão da meta e da representatividade financeira do indicador face ao eixo)) 

Eixo/PI 
Designação 

do indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 4/ 
P.I 10.1 

Participantes 
apoiados em 
ações de 
formação de 
docentes ou 
outros 
agentes de 
educação e 

formação* 

Nº  
200€/ 
formando/ 
ação 

Considerar não apenas os 
docentes em formação 
acreditada em didáticas 
específicas de tipo C, 
como também um tipo de 
formação mais 
abrangente que envolva 
outros destinatários, 
como por exemplo 
psicólogos, formadores e 
tutores em contexto de 
trabalho, que são 
igualmente prioritários 
como público-alvo do PO, 
na perspetiva da melhoria 
da qualidade do sistema 
de educação e formação. 
A reprogramação de 2020 
reforça esta intervenção 
tendo em vista o reforço 
das competências digitais 
dos docentes e outros 
agentes do sistema de 
educação e formação. 

À data de 31.12.2019 o 
POCH apresenta uma taxa 
de execução de 68 042 
participações. Prevê-se 
um acréscimo de cerca de 
70 000 participações em 
operações aprovadas 
ainda sem registo de 
execução física. Prevê-se 
durante 2020/2021 um 
plano de formação 
contínua destinado aos 
docentes, que os possa 
capacitar para a utilização 
dos meios digitais em 
ambientes de 
aprendizagem com 
recurso a ferramentas 
digitais no âmbito do 
PTDE. Este plano prevê 
abranger cerca de 80 000 
docentes ao serviço de 
escolas públicas do MeDU 
(ensino básico e 

205 000 

 
Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado sobretudo pela relevância 
da ação envolvida no âmbito da condução da política pública e na prossecução 
do objetivo específico, considerando o papel estratégico da formação contínua 
dos profissionais do sector da educação e formação, com destaque para os 
docentes/formadores, para a elevação da qualidade do sistema. 
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 14,18% 
 
Descrição do indicador: Participantes apoiados. Uma pessoa é contabilizada 
tantas vezes quantas as formações que realizar, uma vez que o objetivo das 
ações é requalificar os agentes envolvidos no âmbito específico de cada 
curso/ação. 

Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das participações. Uma 
pessoa é contabilizada tantas vezes quantas as formações que realizar, de 
2014/2015 até ao final do período de programação. 

Pressupostos para a definição das metas: 
POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
Abrange não apenas os docentes em formação acreditada em didáticas 
específicas de tipo C, como também um tipo de formação que envolva outros 
destinatários, como por exemplo psicólogos, formadores e tutores em contexto 
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REPROGRAMAÇÃO 2020 (revisão da meta e da representatividade financeira do indicador face ao eixo)) 

Eixo/PI 
Designação 

do indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Secundário) em ações de 
formação, tendo esse 
valor sido estimado em 
função dos professores 
ao serviço dessas escolas 
sediadas nas regiões 
Norte, Centro e Alentejo, 
no ano letivo 2017/2018, 
dados esses disponíveis 
no site da DGEEC. 
 

de trabalho, dado o seu potencial papel de alavancagem dos resultados 
positivos junto dos alunos apoiados.  

Método de aferição da meta final: A meta resulta do somatório das 
participações em ações de formação entre 2014/2015 e o final do período de 
programação. 

Racional para a alteração da meta: 

 
 

Prevê-se um plano de formação contínua destinado aos docentes, que os possa 
capacitar para a utilização dos meios digitais em ambientes de aprendizagem 
com recurso a ferramentas digitais no âmbito do PTDE. Este plano prevê 
docentes ao serviço do ME (ensino básico e Secundário) em ações de formação 
de 25h. A justificação para o estabelecimento desta meta nos 205.000 (apesar 
do acréscimo ser de 80.000 docentes em ações de formação no âmbito do 
PTDE) prende-se com o facto de a meta estabelecida na atual programação de 
115.000 se prever ser ultrapassada já com as operações aprovadas no âmbito 
da atual programação. Esse fator permite-nos estimar uma meta reprogramada 
que considere mais 10.000 participações do que aquilo que foi previsto para a 

Execução física a 30 

de março 2020

total de participações 

estimada
Meta 2023

previsão 

acréscimo 

reprogramação 

2020

proposta de nova 

meta 2023

205 000Participações para 

cálculo do indicador

68 024 125 000 115 000 80 000
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REPROGRAMAÇÃO 2020 (revisão da meta e da representatividade financeira do indicador face ao eixo)) 

Eixo/PI 
Designação 

do indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

meta ainda em vigor de 115 000, a acrescer aos mais 80.000 participantes no 
âmbito do PTDE, pelo que a meta revista passa para os 205 000 participações. 

O custo médio unitário previsto na programação inicial dos docentes 
abrangidos nas ações dirigidas à formação de professores 
(350€/formando/ação) constitui um custo médio apurado para uma duração 
média de 45horas/formando e manteve-se na reprogramação de 2018, uma 
vez que no momento em que esta foi preparada e decidida eram ainda muito 
limitadas as operações neste âmbito concluídas. Assim, revê-se agora esse 
custo médio unitário em baixa tendo em consideração os dados apurados em 
operações já encerradas ou próximas de o serem, para o que contribui uma 
menor duração em média das ações de formação em que estes destinatários 
finais participaram, prevendo-se essa mesma tendência no contexto do reforço 
proposto na reprogramação de 2020 para as ações ligadas à implementação do 
PTDE. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha, exceto representatividade do indicador face ao eixo) 

Eixo/ 
PI 

Designação 
do indicador 

Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 4/ 
P.I 10.1 

Novos 
psicólogos 
em 
equivalente 
a tempo 
integral 

apoiados* 

Nº 
27.189€/ 
psicólogo/ 
ano 

Os psicólogos são 
remunerados pelo 
índice remuneratório 
da carreira técnica 
da AP 167 
(27.189€/ano) 
 
 

Não aplicável 
(serão financiados 
apenas novos 
psicólogos) 

300 

Justificação do Indicador: O indicador foi mobilizado sobretudo pela relevância da ação envolvida 
no âmbito da condução da política pública e na prossecução do objetivo específico, considerando 
o papel estratégico dos SPO no apoio psicopedagógico aos alunos e na sua melhor orientação 
vocacional, face à rede de ofertas formativas existente em cada território. 
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I. reprogramação: 17.01%  
 

Descrição do indicador: Número de novos psicólogos, em equivalente em tempo integral 
(independentemente dos indivíduos considerados nominalmente), face à situação de partida. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório dos novos psicólogos, em equivalente em 
tempo integral (independentemente dos indivíduos considerados nominalmente), face à 
situação de partida, de 2014/2015 a 2022/2023. 
 
Pressupostos para a definição da meta: 
– Considera-se tempo integral a duração semana de trabalho em vigor à data de cálculo do 
indicador. Por exemplo, dois psicólogos com um contrato de 20h cada equivalem a um psicólogo 
(na medida em que a duração do trabalho semanal em vigor é de 40h). 
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
 
Método de aferição da meta final. A meta final é o nº de novos psicólogos apoiados (em 
equivalente a tempo integral) em 2022/2023 face a 2013/2014. 
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REPROGRAMAÇÃO 2020 (Novo indicador) 

Eixo/PI 
Designação do 

indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 

Referência (em 
DPT) 

Pressupostos Universo Meta 2023* Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 4/ 
P.I 10.1 

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

N.º 

 
Custos de 
referência por 
equipamento 
com 
conetividade: 
 
Alunos do 1.º 
ciclo do ensino 
básico - 283€ 
 
Alunos do 2.º e 
3.º ciclo do 
ensino básico - 
381 
 
Alunos do 
ensino 
secundário -  
443€ 
 

Estimativa realizada com 
base em dados da DGEEC, 
sobre os alunos 
matriculados no ano letivo 
2017/2018 (último ano 
letivo com dados 
consolidados à data da 
preparação da proposta de 
reprogramação), por região 
NUTS II do Continente e 
nível de escolaridade 
frequentada e que são 
beneficiários da Ação Social 
Escolar 

Alunos 
beneficiários da 
Ação Social 
Escolar, 
privilegiando os 
inseridos nos 
escalões A e B, 
matriculados em 
escolas públicas 
com ensino 
secundário das 
regiões do Norte, 
Centro e Alentejo 
e em escolas com 
o ensino básico 
ou secundário das 
regiões de Lisboa 
e Algarve. 

Menos 
desenvolvidas: 

47 000 

 
Em transição: 

22 500 

 
Mais 
desenvolvidas: 
105 000 

 

Justificação do Indicador: Em contexto de prevenção COVID-19 é necessário dotar os 
alunos de equipamentos informáticos com conetividade à internet, que os capacite 
mais e melhor para a utilização destes meios digitais em ambientes de aprendizagem 
com recurso a ferramentas digitais. A população escolar a abranger por esta medida 
compreende os alunos que frequentam os agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas do ensino secundário beneficiários do escalão A e B da Ação Social Escolar 
nas 3 regiões menos desenvolvidas, na região do Algarve e na Região de Lisboa 

 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 31% 
 
Descrição do indicador: Número de Equipamentos entregues à escola e cedidos aos 
alunos  
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório dos equipamentos entregues às 
escolas em cada uma das regiões e disponibilizados a alunos carenciados, 
considerando-se como tal os que tenham direito à Ação Social Escolar (ASE). 
 
Pressupostos para a definição da meta final: N.º de alunos com ASE a abranger por 
região em função dos níveis de ensino em que estão matriculados, da dotação 
alocada por categoria de região e os custos unitários de referência apresentados. 

* Meta por categoria de região aplicável ao indicador, uma vez que a tipologia de ação que alimenta este indicador será financiada nas diferentes categorias de região do continente.  
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REPROGRAMAÇÃO 2020 (Novo Indicador) 

Eixo/PI 
Designação do 

indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 

Referência (em 
DPT) 

Pressupostos Universo Meta 2023* Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 4/ 
P.I 10.1 

Número de 
equipamentos 
informáticos 
atribuídos a 
escolas e 
cedidos a 
professores 

N.º 

 
443€ por 
equipamento 
com 
conetividade 

Estimativa realizada com 
base em dados da DGEEC, 
sobre os docentes ao 
serviço de escolas públicas 
do ensino básico e 
secundário no ano letivo 
2017/2018 (último ano 
letivo com dados 
consolidados à data da 
preparação da proposta de 
reprogramação), por região 
NUTS II do Continente, que 
necessitaram desse 
equipamento e respetiva 
conetividade 

Docentes do 
ensino básico e 
secundário ao 
serviço de escolas 
públicas do 
território 
continental 

Menos 
desenvolvidas: 

52 000 

 
Em transição: 
5 000 
 
Mais 
desenvolvidas: 
22 500 

 
Justificação do Indicador: Em contexto de prevenção COVID-19 é necessário dotar 
igualmente os docentes com, os equipamentos e respetiva conetividade capaz destes 
assegurarem uma maior e melhor mobilização dos recursos digitais ao serviço dos 
processos de ensino aprendizagem, seja em contexto de sala de aula, seja em contexto 
de formação a distância, seja síncrona ou assíncrona, correspondendo assim ao 
segundo grande tipo de destinatário final desta componente do PTDE. 

 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 17% 
 
Descrição do indicador: Número de Equipamentos entregues à escola e cedidos aos 
docentes 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório dos equipamentos entregues às 
escolas em cada uma das regiões e disponibilizados a docentes 
 

Pressupostos para a definição da meta final: N.º de professores a abranger que 
necessitem de equipamentos e respetiva conetividade em função da dotação alocada 
por categoria de região e dos custos unitários de referência apresentados. 

* Meta por categoria de região aplicável ao indicador, uma vez que a tipologia de ação que alimenta este indicador será financiada nas diferentes categorias de região do continente.  
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REPROGRAMAÇÃO 2020 (Novo Indicador) 

Eixo/PI 
Designação do 

indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 

Referência (em 
DPT) 

Pressupostos Universo Meta 2023* Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 4/ 
P.I 10.1 

Valor do 
equipamento 
de TI e 
software/ 
licenças 
financiados em 
resposta ao 
COVID-19 
(custo público 

total) * 

€ 

 
Ver custos de 
referência para 
cálculo dos 
indicadores 
relativos ao 
número de 
equipamentos 
informáticos 
atribuídos às 
escolas e 
cedidos a 
alunos 
carenciados e 
professores 
 

O cálculo do valor por 
região teve por base a 
estimativa face ao número 
de alunos matriculados no 
ano letivo 2017/2018 
beneficiários da ASE por 
região e nível de 
escolaridade+docentes do 
ensino básico e secundário 
ao serviço de escolas 
públicas no mesmo ano 
letivo, por região 

Valor do universo 
dos 
equipamentos 
com conetividade 
associada 
adquiridos com o 
apoio do POCH 

Menos 
desenvolvidas:  
€42 613 170 
 
Em transição:  
€10 541 848 
 
Mais 
desenvolvidas: 
€48 436 922 

 
Justificação do Indicador: Considerando o relevante volume de recursos do FSE afetos 
a esta área no quadro do financiamento pelo PO CH dos equipamentos e respetiva 
conetividade enquanto um dos pilares do PTDE e ainda as recomendações da Comissão 
Europeia para sempre que justificado se mobilizarem indicadores específicos, mas 
harmonizados no plano europeu, para monitorizar o apoio dos fundos à resposta mais 
imediata à pandemia de COVID-19, introduz-se neste caso este indicador financeiro. 
 
Representatividade financeira do indicador face ao eixo e P.I.: 48% 
 
Descrição do indicador: Custo dos equipamentos e respetiva conetividade imputados 
ao POCH 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Nº de equipamentos atribuídos como apoio do 

PO CH x valor do equipamento de TI e respetiva conetividade 

 
Pressupostos para a definição da meta final: Este indicador é desagregado de acordo 
com as três categorias de região, de acordo com os montantes determinados para cada 
uma delas, tal como explicitado na coluna dos pressupostos, correspondendo à 
alocação FSE às mesmas, uma vez que atendendo à urgência neste investimento, prevê-
se à partida a sua implementação plena em 2020 e 2021 e, nesse contexto, a aplicação 
às respetivas operações de uma taxa de cofinanciamento de 100% até ao final do 
exercício contabilístico de 2020/2021, nos termos previstos na regulamentação 
comunitário no contexto da CRII e CRII+. 
 

* Meta por categoria de região aplicável ao indicador, uma vez que a tipologia de ação que alimenta este indicador será financiada nas diferentes categorias de região do continente.
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EIXO PRIORITÁRIO 5 

PROGRAMAÇÃO (sem alteração de ficha) 

Eixo/PI 
Designação do 

indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 5 
Ações de 
Acompanhame
nto on spot 

Nº n.a. 

As orientações 
nacionais indicam, 
como referência, a 
realização de pelo 
menos 30 ações 

por ano 

Candidaturas 
aprovadas até ao 
final da 
programação  

280 

 
Descrição do indicador: Nº de ações de acompanhamento realizadas no local 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das ações de acompanhamento realizadas 
por ano a operações aprovadas, até ao final do período de programação 
 
Pressupostos para a definição da meta final: 
POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo 
 
Racional para a meta final:  
Tendo em consideração o número expectável de candidaturas a aprovar até ao final da 
programação (até 31 de março de 2018 - foram aprovadas 2357 operações) e de que o 
mínimo requerido nas orientações nacionais para este efeito passa pela realização de 30 
ações deste tipo por ano, a meta para 2023 ascende a 280 ações de acompanhamento no 
local 
 

n.a. -  NÃO APLICÁVEL  
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REPROGRAMAÇÃO 2020 (revisão da meta) 

Eixo/PI 
Designação do 

indicador 
Un. 

Custos 
Unitários de 
Referência 
(em DPT) 

Pressupostos Universo 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 5 
Nº de 
Avaliações 
produzidas 

Nº n.a. 

Meta proposta 
rever em função 
das Avaliações 

previstas realizar 
no Plano de 
Avaliação do 
PO CH, sob 

coordenação da 
Autoridade de 

Gestão 

n.a 5 

 
Descrição do indicador: Nº de avaliações concluídas até ao final do período de programação  
 
Metodologia de cálculo do indicador: Somatório das avaliações concluídas, até ao final do 
período de programação 
 
Racional para a meta final:  
Considerando que o plano de avaliação do PO CH em vigor na presente data incluiu 4 
avaliações temáticas a serem realizadas sob coordenação desta Autoridade de Gestão e que 
estas se encontram estabilizadas, a que acresce a proposta a apresentar na próxima revisão 
desse plano de avaliação a submeter à apreciação do Comité de Acompanhamento, 
conforme requerido pela regulamentação comunitária e nacional aplicável, para se 
promover uma nova avaliação temática sobre o contributo dos fundos europeus e em 
particular do FSE para o Plano para a Transição Digital da Educação, pelo que se propõe 
nesta reprogramação de 2020 o aumento da meta para 5 avaliações a serem realizadas até 
ao final do Programa. 
 

n.a. -  NÃO APLICÁVEL  
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INDICADORES FINANCEIROS POCH (PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO 2020) 

REPROGRAMAÇÃO 2020 (revisão da ficha) 

EIXO 
Designação do 

indicador 
Un. 

Meta 
2023 

Pressupostos 
Metodologia de 

cálculo  

Eixo 
1 

Despesa 

Certificada* 

M€ 2 016 

Os valores que constam na Meta de 2023 foram revistos segundo dois pressupostos, mas mantendo-se o objetivo de serem plenamente 
absorvidas as dotações programadas para cada eixo, assegurando a certificação dessa despesa: 
 

 colocar as metas financeiras para 2023 em valores DPT, tendo em consideração que as mesmas se encontram inscritas em função do 

valor do FSE alocado a cada eixo prioritário, conforme referido na metodologia de cálculo; 

 ter em conta a reprogramação que se pretende efetuar, em particular o reforço financeiro dos Eixos 1 e 4. 

 
Os valores da Meta 2018 refletem a opção tomada na reprogramação anterior de colocar as metas financeiras em valores FSE por Eixo, e por 
se encontrarem fechados não foram alvo de revisão nesta reprogramação, tendo os pressupostos subjacentes sido os seguintes: 
 

 No caso do Eixo 1, corresponde à soma dos valores obtidos com a aplicação das regras n+2 e n+3 à dotação do Eixo, sem incluir reserva 
de desempenho; 

 Já nos Eixos 3 e 4, os valores são superiores ao limite mínimo da regra n+3 aplicada à dotação do Eixo, sem incluir reserva de 
desempenho. Este facto não é alheio às características específicas do Eixo 3 e 4 no que concerne à sua execução. No Eixo 3 a orientação 
de politica pública de não mobilização do Ensino Recorrente, tipologia inicialmente prevista em sede de programação, com uma afetação 
financeira de 100 M€ e o processo de aprovação da metodologia de custos simplificados – taxa fixa - para financiamento da Rede de 
Centros para a Qualificação e o Ensono Profissional e posteriormente Centros Qualifica, cujo processo de renascimento face aos 
anteriores Centros de Novas Oportunidades, descontinuados nos anos anteriores, se revelou tecnicamente complexo e algo moroso. 
Por outro lado, o Eixo 4 tem sentido no processo de implementação de algumas das suas tipologias o facto de se tratar do Eixo mais 
inovador que requer algum trabalho de apropriação por parte dos intervenientes e stakeholders, já que promove medidas que diferem 
da lógica sistemática dos outros Eixos. 

 

Valor acumulado 
de despesa total 
(DPT) certificada 

junto da Comissão 
Europeia 

Eixo 
2 

M€ 614 

Eixo 
3 

M€ 846 

Eixo 
4 

M€ 231 
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INDICADORES DE RESULTADO POCH (PROGRAMAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO 2020) 

EIXO PRIORITÁRIO 1 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 1/P.I 
10.1 

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

% 75%  80% 

 
Descrição do indicador: Taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo, no universo dos jovens apoiados. 
 
Metodologia de cálculo do indicador:  
– Nº de alunos que terminaram o curso com sucesso nos anos previstos para o curso (1 ou 2 ou 3)/Nº de alunos apoiados que iniciaram o 
curso*100. 
– Os cálculos devem ser efetuados separadamente para os cursos com a duração de 1 ano e de 2 anos ou de 3 anos. 
– O resultado final deve ser a média ponderada pelo peso do nº de alunos dos cursos vocacionais de cada tipo de curso (1 ou 2 anos), do 
artístico de cada tipo e dos CEF (1 ou 2 anos, Tipo 3 ou 4). 
 
Pressupostos para a definição do indicador, da baseline e da meta final:  
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
– Apenas são considerados os alunos do 3º ciclo, correspondente ao ISCED 2. 
 
Para a Baseline: 
– Cursos Vocacionais: dados reais dos alunos que iniciaram o curso de 2 anos no ano letivo 2012/13 e de 1 ano no ano letivo de 2013/2014. 
– CEF: estimativa elaborada pelo MEC/DGEEC com base no Modelo Markoviano para os CEF Tipo 3 e 4 (2012/2013). 
– EAEB: estimativa elaborada pelo MEC/DGEEC com base no Modelo Markoviano (2012/2013). 
– Foi calculada uma média ponderada das diferentes taxas de conclusão tendo em consideração o peso de cada modalidade. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Para o indicador e meta final: 
– Apenas são considerados os alunos que iniciaram o ciclo de ensino dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam 
o curso no período normal de conclusão do mesmo após 2023. 
– São excluídas as conclusões dos alunos que se encontram em Planos de Recuperação no âmbito do ensino vocacional. 
– O denominador são os alunos efetivamente inscritos no início dos cursos e não os que foram registados como intenção de matrícula. 
– O cálculo do indicador exige, como base, a informação nominal dos alunos.  
 
Método de aferição da meta: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 1/P.I 
10.1 

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

% 83% 85% 

 

Justificação do Indicador: Indicador selecionado tendo em conta que se conhece que o elevado nível de retenção é ainda um dos constrangimentos 
á redução da taxa de abandono escolar precoce, sendo fundamental assegurar elevadas taxas de transição entre anos letivos para que as metas em 
matéria de diplomados sejam alcançadas. 

Descrição do indicador: o indicador pretende medir a taxa de transição de ano, no universo dos jovens apoiados nesse nível de ensino. 

Metodologia de cálculo do indicador: (Nº de alunos que concluíram com sucesso o ano de escolaridade no ano n/Nº de alunos apoiados inscritos no 
ano de escolaridade no ano n)*100. 

Pressupostos para a Redefinição da baseline e da meta final:  
- POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo; 
 - Considerar e enfatizar os resultados, face à meta 2023, dos Cursos CEF atendo à sua reintrodução enquanto oferta educativa de nível básico e o 
phasing out dos Cursos Vocacionais.  
- O valor de referência na Programação foi calculado para os Cursos Vocacionais sendo que na altura esta oferta era recente e o cálculo desse valor 
abrangeu, por essa razão, apenas um ano de transição, 92 alunos e dois cursos.  
O indicador passou a ser alimentado também pelos Cursos de Educação e Formação de Jovens ISCED 2 e as taxas de transição desta modalidade 
formativa (2013/2014 e 2014/2015) demonstram valores inferiores (78,3%) à taxa de transição dos Cursos Vocacionais (86,1%) para esse mesmo 
período. 
- Calculou-se a taxa de transição nos CEF e vocacionais, tendo sido considerados os cursos vocacionais com início no ano letivo 2013/2014 e os CEF 
ISCED 2 iniciados em 2013/2014 e 2014/2015, chegando-se aos seguintes resultados por região em matéria de taxas de transição para o ano de 
escolaridade seguinte:  
Norte – 84,9% 
Centro- 84,8% 
Alentejo – 79,2% 
AML – 72.7% 
Algarve – 77.2% 



 
 

 

 

Página 77 de 92 

 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

 
Regiões de convergência – 84% 
- Valor de referência (baseline) alterado em função dos novos cálculos para 84% e Meta para 2023 – 85% (objetivo de aumento de 1 p.p.face à 
baseline, considerando que a taxa de transição dos CEF é de 78,3%, inferior portanto à registada nos cursos vocacionais) 
Fonte: DGEEC/MEC 
 

Pressupostos para o cálculo do indicador 

– Apenas são considerados os alunos que iniciaram o ciclo de ensino dentro do período de programação e apenas são consideradas as transições até 
2023; são excluídos os alunos que no final do ano se encontram em Planos de Recuperação. 
– Alunos efetivamente inscritos no início do ano letivo. 
– o cálculo do indicador exige, como base, informação nominal dos alunos. 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

harmonizada 
Un. Baseline Meta2023 Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 1/P.I 
10.4 

Diplomados 
nos cursos 
de dupla 
certificação 
de nível 
ISCED 3 

% 64% 70% 

 
Descrição do indicador: Taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo, no universo dos jovens apoiados. Por período normal 
de conclusão do concurso entende-se a conclusão até ao final do ano civil do último ano do ciclo de formação, nos termos também previstos para o 
mesmo indicador no EQAVET - ver http://www.qualidade.anqep.gov.pt/ 
Metodologia de cálculo do indicador: Nº de alunos que terminaram o ciclo de ensino com sucesso nos anos previstos para o curso (3)/Nº de alunos 
apoiados que iniciaram o ciclo de ensino*100. 
Pressupostos para a definição do indicador, da baseline e da meta final:  
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
 
  Para a Baseline: 
– Valor calculado para o ano 2012/2013. 
– Cursos Profissionais: estimativa elaborada pelo MEC/DGEEC com base no Modelo Markoviano. 
– Considera-se a taxa de conclusão dos cursos profissionais para ambas as modalidades (Profissionais e Artísticos) dado o carácter residual dos Cursos 
Artísticos. 
 
  Para o indicador e meta final: 
– Apenas são considerados os alunos que iniciaram o ciclo de ensino dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam o ciclo de 
ensino no período normal de conclusão do mesmo após 2023. 
– O denominador são os alunos efetivamente inscritos no início e não os que foram registados como intenção de matrícula. 
– O cálculo do indicador exige, como base, informação nominal dos alunos. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
 

 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador  

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo do Indicador, da Baseline e da Meta 

Eixo 
1/P.I 
10.4 

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

% n.d.  50% 

 

Justificação do Indicador: Inclusão, no Eixo Prioritário 1, do indicador de resultado que está previsto no artigo 18º do regulamento que aprova as 
normas comuns do FSE, aprovado em anexo à Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação. A proposta tem em consideração que os 
Cursos Profissionais permitem, por um lado, uma aproximação ao mercado de trabalho, pela via da dupla certificação e/ou para o reforço das condições 
de empregabilidade pelo aumento das qualificações e por outro lado, o prosseguimento de estudos, tem em conta que esta formação permite o acesso 
ao ensino superior, alimentando por esta via a prossecução da meta fixada no Programa Nacional de Reformas de atingir, até 2020, os 40% da população 
entre os 30-34 anos com o ensino superior. 

Descrição do indicador: o indicador pretende medir a taxa de empregabilidade ou prosseguimento de estudos nos 6 meses seguintes à conclusão do 
Curso Profissional, no universo dos jovens apoiados pelo PO CH durante o respetivo ciclo formativo, nesta modalidade de ensino.  

Metodologia de cálculo do indicador: Nº de pessoas apoiadas nos cursos profissionais que estão empregadas ou prosseguiram estudos nos seis meses 
seguintes à conclusão com sucesso do curso/Nº pessoas que terminaram o curso com sucesso *100. 

Pressupostos para a definição da meta final:  
- POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo; 

- O universo a considerar são todas as pessoas apoiadas pelo PO CH durante o ciclo formativo completo (3 anos) de um Curso Profissional; 

- A meta de 50% para 2023 tem em conta que esse é o valor previsto no artigo 18º da Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março, na sua atual redação e que 
tem sido esse o valor contratualizado pelos beneficiários, em sede de contratualização de resultados, nas operações.  

 - Por empregados entendem-se os que efetuam descontos para a Segurança Social, independentemente de estarem empregados por conta própria ou 
por conta de outrem, seis meses após a conclusão do curso com sucesso; 

- Por prosseguimento de estudos entendem-se todos os ex-formandos que estejam a frequentar algum tipo de formação registada no(s) sistema(s) de 
informação da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), seis meses após a conclusão do curso com sucesso. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador  

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo do Indicador, da Baseline e da Meta 

- Não está ainda disponível um valor para a Baseline visto que é matéria que carece de desenvolvimento de interconexão entre o sistema de suporte à 
monitorização do PO CH (SIFSE 2020 e respetivo BI – Business Intelligence) com o sistema de informação da Segurança Social, para aferir se estão ou não 
empregados e com o sistema da DGEEC, para aferir dos que prosseguem estudos.  

- Além da monitorização deste indicador e com o objetivo de disponibilizar dados complementares da eficiência do apoio do FSE aos cursos profissionais, 
o rácio de participantes empregados/número de participantes nos cursos profissionais será monitorizado e os dados serão reportados regularmente nos 
relatórios anuais de execução. 
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EIXO PRIORITÁRIO 2 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador  

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 
2/P.I 
10.2 

Estudantes 
apoiados pela 
ação social no 
ensino 
superior nos 
níveis ISCED 5, 
6, e 7 que 
concluíram o 
grau de ensino 

% 58% 65% 

 
Justificação do Indicador: O indicador pretende medir a taxa de conclusão do grau de ensino no período normal de conclusão do mesmo, no universo 
dos estudantes apoiados. Considera-se como período normal de conclusão do concurso todos os diplomados até ao final do ano civil do respetivo último 
ano do ciclo de formação, nos termos também previstos para o mesmo indicador no EQAVET - ver http://www.qualidade.anqep.gov.pt/. 
Indicador selecionado para medir o resultado das medidas apoiadas no aumento da taxa de qualificações no ensino superior na população entre os 30 e 
os 34 anos. 
 
Descrição do indicador: Taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo, no universo dos estudantes apoiados. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Nº de alunos com ação social que concluíram o grau de ensino/Nº de alunos com ação social, em um ou mais 
anos, naquele grau de ensino*100. Este indicador é calculado para cada grau de ensino e o indicador global é o resultado de uma média ponderada (em 
função do número de estudantes) dos resultados parciais para cada grau de ensino. 
Pressupostos para a Redefinição do indicador, da baseline e da meta final: 
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
  Para a Baseline: 
– Valor recalculado para o ano 2012/2013 via DGEEC/MEC para várias modalidades de bolseiros elegíveis ao financiamento segundo o mesmo modelo – 
Estimativa com base na cadeia de Markov: 
- Resultado desse cálculo significativamente diferente face ao valor de referência da programação (NOVO VALOR de REFERENCIA - taxa de conclusão - 
58%) 
- Foram considerados todos os inscritos no ensino superior público com duração teórica de 3, 4 ou 5 anos (todos os regimes de ingresso) que foram 
bolseiros da Acão Social em algum dos três anos subsequentes ao ingresso; 
- Concluíram com sucesso o grau de ensino no qual foram apoiados um ou mais anos; 
- Foram excluídos do exercício de seguimento todos alunos que, no ano inicial do seguimento, se inscreveram em instituições de ensino militar ou 
policial, assim como todos os estudantes matriculados em instituições portuguesas ao abrigo de programas de mobilidade internacional; 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador  

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

- Se um curso de licenciatura, existente no ano inicial do seguimento, mudou de designação e de código de curso algures durante os três anos seguintes, 
então todos os alunos que nele se inscreveram foram também excluídos do exercício de seguimento individual, não influenciando as percentagens finais. 
Foram incluídos os que prosseguiram estudos; 
- PO CH apenas inclui Norte, Centro e Alentejo. 
 
  Para o indicador e meta final: 
– -Calculado para cada grau de ensino e o indicador global é o resultado de uma média ponderada (em função do número de estudantes) dos resultados 
parciais para cada grau de ensino; 
 - Apenas são considerados os alunos que iniciaram o ciclo de ensino dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam o curso 
após 2023. 
– Concluíram com sucesso o grau de ensino no qual foram apoiados um ou mais anos. 
– A conclusão é contabilizada independentemente do número de anos que o estudante leva até à conclusão do grau de ensino. 
– O cálculo do indicador exige como base informação nominal dos alunos. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline o acréscimo dos pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 
2/P.I 
10.2 

Estudantes 
Certificados 
nos Cursos 
Técnicos 
Superiores 
(ISCED 5) ou 
que 
prosseguiram 
estudos para 
o ISCED 6 

% 59% 65% 

 

Justificação do indicador: O indicador pretende medir a taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo, no universo dos estudantes 
apoiados ou que prosseguiram estudos no ensino superior para o nível ISCED 6, mesmo não tendo concluído esse curso. Por período normal de conclusão do 
concurso entende-se a conclusão até ao final do ano civil do último ano do ciclo de formação, nos termos também previstos para o mesmo indicador no 
EQAVET - ver http://www.qualidade.anqep.gov.pt/. Indicador selecionado para medir o resultado das medidas apoiadas no aumento da taxa de 
qualificações no ensino superior na população entre os 30 e os 34 anos 

Descrição do indicador: Taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo, no universo dos estudantes apoiados. 
Metodologia de cálculo do indicador: (Nº de alunos que terminaram o curso TeSP com sucesso nos anos previstos para o curso (2 anos, mais o período até 

ao final do ano civil do último ano do ciclo de formação) + número de alunos que transitaram dos TeSP para curso de nível ISCED 6/nº de alunos apoiados que 

iniciaram o curso TeSP) *100 

Pressupostos para a Redefinição do indicador, da baseline e da meta final: 
Propõe-se a revisão do indicador uma vez que se constata que uma parte relevante dos estudantes que ingressam nos cursos TeSP transitam para cursos do 
ensino superior, sem concluírem o ciclo de estudos inicial. Por outro lado, os valores de referência utilizados para a programação foram o dos CET, por 
equiparação, tratando-se esta de uma nova oferta para a qual não existia histórico no momento da programação. Os valores de referência apurados pela 
DGEEC corresponde aos primeiros diplomados destes cursos e aos que prosseguiram estudos (n=204) iniciados em 2014/2015 e que abrangeram 345 alunos, 
propondo-se a revisão da meta em conformidade com as taxas verificadas para as três regiões elegíveis ao PO (59%). Considera-se que o contributo daqueles 
que prosseguem estudos para o ensino superior sem concluir esta modalidade é igualmente relevante para a prossecução da meta EE2020 e dos objetivos do 
PO em aumentar a população diplomada com ES entre os 30 e os 34 anos. 
 
Para a Baseline: 
Valor calculado para o ano 2014/2015 (DGEEC/MEC) = 59% 

1. Inscritos em TeSP do ensino público com duração teórica de 2 anos, no 1º ano, pela 1ª vez 

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

2. Foram excluídos do exercício de seguimento todos alunos que, no ano inicial do seguimento, se inscreveram em instituições de ensino militar ou 
policial, assim como todos os estudantes matriculados em instituições portuguesas ao abrigo de programas de mobilidade internacional 

3. Foram excluídos do exercício de seguimento todos alunos que, no ano inicial do seguimento, se inscreveram em instituições de ensino militar ou 
policial, assim como todos os estudantes matriculados em instituições portuguesas ao abrigo de programas de mobilidade internacional 

4. Foram incluídos os que prosseguiram estudos; 
5. Os valores apresentados correspondem ao apuramento dos primeiros diplomados e tendo concluído o mesmo, se encontravam, na data de reporte, 

a frequentar outro curso do ensino superior (n= 204) sobre o total de inscritos nos cursos iniciados em 2014/2015 (n=345)  
6. PO CH apenas inclui Norte, Centro e Alentejo 

 
Para o indicador e meta final: 
– No cálculo do valor de referência foram utilizados apenas os alunos inscritos no 1º ano pela 1ª vez. 
– Apenas são considerados os alunos que iniciaram o ciclo de ensino dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam o curso no 
período normal de conclusão do mesmo após 2023. 
– O cálculo do indicador exige, como base, informação nominal dos alunos. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Basline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo2/ 
P.I 10.2 

Doutoramentos 
concluídos 

% 63% 70% 

Justificação do Indicador: Indicador selecionado para medir o resultado das medidas apoiadas na prioridade de política pública, em particular no reforço 
do número de quadros altamente qualificadas com formada avançada. 

Descrição do indicador: O indicador pretende medir a taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo - cinco anos com defesa de 
tese e atribuição de grau, no universo dos estudantes apoiados.  

Metodologia de cálculo do indicador: Nº de alunos que obtiveram o grau nos anos previstos para a conclusão do curso de doutoramento (5)/Nº de 
estudantes que iniciaram o curso*100. 

Pressupostos para a Redefinição da baseline e da meta final:  
Para a Baseline: 
- Considerando que o ano de referência usado na Programação para Baseline é um ano atípico, verificável pelo apuramento de um segmento temporal de 
inscrições longo (2015-2010) e por região (à data do período os apuramentos eram para o território nacional e não por região), propõe-se que o valor de 
referência seja revisto considerando a média ponderada da taxa de conclusão por região e no intervalo temporal de doutoramentos iniciados entre 2005 e 
2010 (taxa de conclusão - 63%). Os dados apurados para fundamentação da proposta de revisão do valor de referência e proposta de nova meta resultam 
de um cruzamento de registos individuais entre as bases de dados de bolseiros de doutoramento da FCT (tipologia BD) e as bases de dados do RENATES 
(Registo Nacional de Teses e Dissertações) apresentados pela DGEEC.  
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
 
Para o indicador e meta final:  
- Apenas são considerados os estudantes que iniciaram o ciclo de ensino dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam o curso 
no período normal de conclusão do mesmo após 2023. Concluíram com sucesso (com defesa de tese e atribuição de grau) o grau de ensino no qual foram 
apoiados um ou mais anos. 
– O cálculo do indicador exige, como base, informação nominal dos estudantes. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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EIXO PRIORITÁRIO 3 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador  

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 
3/P.I 
10.3 

Adultos 
certificados 
em cursos 
de 
certificação 
escolar e/ou 
profissional 

% 56% 60% 

 
Descrição do indicador: Taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo, no universo dos adultos apoiados. Cursos de Educação e 
Formação de Adultos (EFA) no caso do Continente e percursos formativos completos através de Formações Modulares Certificadas (FMC) nos Açores. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Nº de adultos que terminaram o curso com sucesso no ano n/Nº de adultos apoiados que iniciaram o curso no ano n-
x*100 (considerando que x depende da duração do tipo de curso EFA). 
 
Pressupostos para a definição do indicador, da baseline e da meta final: 
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
 
Para a Baseline: 
– Foram consideradas as ações iniciadas e concluídas no período entre 01.01.2012 e 31.12.2013. 
 
Para o indicador e meta final: 
– Apenas são considerados os alunos que iniciaram o curso dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam o curso no período 
normal de conclusão do mesmo após 2023. 
– Os adultos serão contabilizados mais do que uma vez se se inscreverem em mais do que um ciclo de qualificação. 
– O cálculo do indicador exige, como base, informação nominal dos alunos. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixoi3/P.I 
10.3 

Diplomados 
nos cursos de 
aprendizagem 
de dupla 
certificação 
de nível ISCED 
3 

% 55% 61% 

 
Descrição do indicador: Taxa de conclusão do curso no período normal de conclusão do mesmo, no universo dos jovens apoiados. 
Metodologia de cálculo do indicador: Nº de alunos que terminaram o curso com sucesso nos anos previstos para o curso (3)/Nº de alunos apoiados que 
iniciaram o curso*100. 
 
Pressupostos para a definição do indicador, da baseline e da meta final: 
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
– No numerador consideram-se todos os jovens que iniciaram um curso de aprendizagem e que o concluíram com aproveitamento nos anos previstos 
para o curso. Não se inclui, assim, os que reprovaram (por falta de aproveitamento ou de assiduidade) ou os que desistiram, exceto quando os motivos 
sejam os seguintes: morte ou doença prolongada do formando; medida sancionatória grave prevista nos respetivos regulamentos; mudança de residência 
(do agregado familiar ou do formando – p.e. por motivos profissionais, decisão judicial, etc.. 
 
  Para a Baseline: 
– Foram consideradas os Cursos entre 2010 e 2013 
– Consideraram-se os Cursos com ações terminadas. 
 
  Para o indicador e meta final: 
– Apenas são considerados os alunos que iniciaram o curso dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam o curso no período 
normal de conclusão do mesmo após 2023. 
– O denominador são os alunos efetivamente inscritos no início e não os que foram registados como intenção de matrícula. 
– o cálculo do indicador exige, como base, informação nominal dos alunos. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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EIXO PRIORITÁRIO 4 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 4/P.I 
10.1 

Participantes 
que concluíram 
ações de 
formação 
contínua 
dirigidas a 
docentes e 
outros agentes 
de educação e 
formação 

% 94% 95% 

 
Justificação do Indicador: Indicador selecionado para medir o resultado imediato no investimento na formação contínua do pessoal ao serviço do 
sistema de educação e formação 
 
Descrição do indicador: O indicador pretende medir os Participantes que concluíram ações de formação dirigidas a docentes e outros agentes de 
educação e formação  
 
Metodologia de cálculo do indicador: (Nº de participantes que concluíram a formação/n.º de participantes que iniciaram a formação) *100 
~ 
Pressupostos para a Redefinição do indicador, da baseline e da meta final:  
Propõe-se a alteração do indicador considerando a elegibilidade de destinatários que os concursos lançados e a lançar admitem, ou seja, para alem 
dos docentes, importa também abranger no indicador outros agentes apoiados, tais como formadores (com destaque para os formadores das 
componentes tecnológicos dos seus percursos formativos), psicólogos, tutores, etc. Por essa razão, também se abdica de medir apenas a formação 
em didáticas especificas; 
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
 
  Para a Baseline: 
– Foi considerada informação relativa a taxa de conclusão da formação de docentes ano letivo 2014/2015 (DGAE/MEC) para as regiões elegíveis ao 
POCH- 94% 
 
Para o indicador e meta final: 
– Apenas são considerados formandos que iniciaram ações de formação dentro do período de programação e são excluídos aqueles que terminam 
as ações após 2023. 
– Concluíram com sucesso a formação. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline 
Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

- O rácio será calculado tendo por base a metodologia de cálculo indicada aplicada a todas as operações/cursos apoiados pelo PO CH no âmbito da 
formação contínua de docentes e outros agentes do sistema de educação e formação. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline os pontos percentuais de acordo com o objetivo a atingir. 
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PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline Meta 2023 Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 4/P.I 
10.1 

Alunos por 
psicólogo em 
equivalente 
a tempo 
integral  

Nº 1 586 1 140 

 
Descrição do indicador: Rácio alunos/psicólogo a tempo integral. 
 
Metodologia de cálculo do indicador: Nº total de alunos em modalidades para jovens/Nº de psicólogos nos SPO - Serviços de Psicologia e 
Orientação em equivalente em tempo integral. 
 
Pressupostos para a definição do indicador, da baseline e da meta final:  
 
– POCH apenas inclui regiões Norte, Centro e Alentejo. 
– Considera-se tempo integral a duração semana de trabalho em vigor à data de cálculo do indicador. Por exemplo, dois psicólogos com um 
contrato de 20h cada equivalem a um psicólogo (na medida em que a duração do trabalho semanal em vigor é de 40h). 
 
  Para a Baseline: 
 
– Valor calculado para o ano 2013/2014. 
 
 Para o indicador e meta final: 
 
– O rácio será calculado com dados do ano letivo 2022/2023. 
 
Método de aferição da meta final: Somar à baseline o acréscimo do nº de alunos por psicólogo ou técnico de psicologia em equivalente a tempo 
integral de acordo com o objetivo a atingir. 
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REPROGRAMAÇÃO 2020 (Novo Indicador) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

Un. Baseline* Meta 2023* Metodologia de cálculo dos Indicadores, das Baselines e das Metas 

Eixo 4/P.I 
10.1 

Número 
médio de 
alunos por 
computador 

N.º 

Menos 
desenvolvidas: 

4 
 

Transição: 
5,5 

 
Mais 

desenvolvidas: 
5,8 

Menos 
desenvolvidas: 

1,5 
 

Transição: 
1,9 

 
Mais 

desenvolvidas: 
2,2 

 
Pressupostos para a definição do indicador, da baseline e da meta final:  

O indicador será apurado tendo por base o inquérito anual promovido pela DGEEC e publicado anualmente na publicação "Recursos Tecnológicos das 
Escolas", considerando que este mede num dado ano letivo o nº de equipamentos existentes por ciclo de ensino, NUT II e natureza de ensino face a 
população de alunos correspondente podendo estes recursos ser computadores de secretária, portáteis e tablets. A definição das metas tem por base o 
número de computadores previstos acrescentar ao parque existente de equipamentos consubstanciado numa estimativa do rácio de 
aluno/computador, por nível de escolaridade (ensino secundário, para as operações das regiões menos desenvolvidas e ensino básico e secundário, para 
as restantes, sendo o mesmo calculado para cada operação a apoiar da seguinte forma:  

Metodologia de cálculo do indicador:  

Rácio= ∑ do total de alunos matriculados no último ano letivo disponível nos níveis de ensino cobertos nas escolas públicas abrangidas / ∑ dos 
equipamentos/recursos tecnológicos das mesmas escolas decorrente dos dados do último inquérito Recursos Tecnológicos da Educação com dados 
apurados+equipamentos adquiridos no âmbito do POCH.  

Os resultados de base para aferição do indicador serão disponibilizados pelo Ministério da Educação. A DGEEC é responsável por associar os dados 
recolhidos pela entidade beneficiária (no âmbito do indicador de realização das operações apoiadas) à informação recolhida sobre o número de 
equipamentos já existentes através do inquérito Recursos Tecnológicos do Sistema Estatístico Nacional, nos termos referidos.  

Nas escolas que tenham ensino básico e secundário, os equipamentos já existentes apurados no âmbito do inquérito referido serão repartidos em 
função do peso dos alunos nessas escolas entre ensino básico e secundário Os resultados de base para aferição do indicador serão disponibilizados pelo 
Ministério da Educação. A DGEEC é responsável por associar os dados recolhidos pela entidade beneficiária (no âmbito do indicador de realização das 
operações apoiadas) à informação recolhida sobre o número de equipamentos já existentes através do inquérito Recursos Tecnológicos do Sistema 
Estatístico Nacional, nos termos referidos. 

* Baseline e meta por categoria de região aplicável ao indicador, uma vez que a tipologia de ação que alimenta este indicador será financiada nas diferentes categorias de região do continente.  
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EIXO PRIORITÁRIO 5 

PROGRAMAÇÃO (manutenção da ficha) 

Eixo/PI 
Designação 
Indicador 

harmonizada 
Un. Baseline 

Meta 
2023 

Metodologia de cálculo dos Indicadores e das Metas 

Eixo 5 

Despesa 
Coberta pelas 
ações de 
acompanhame
nto on spot 

% 5% 6% 

 
Descrição do indicador: Despesa coberta pelas ações de acompanhamento on spot de operações aprovadas, em função dos respetivos 
montantes aprovados e da respetiva maturidade/estado de implementação dessas operações 
Metodologia de cálculo do indicador: (∑ despesa coberta pela ações de acompanhamento on spot / Total da despesa certificada) x 100 

Pressupostos para a definição do indicador, da baseline e da meta final: 
– POCH abrange no âmbito deste indicador todas as regiões do território continental (Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve. 
 
Para a Baseline: 
– Valor calculado em função do histórico neste domínio do PO PH. 
 
Para o indicador e meta final: 
– Considerada a despesa total aprovada nas operações objeto de acompanhamento on spot para o somatório da mesma a considerar no 
indicador 
 
A meta está definida independentemente das regiões a financiar, sendo que, de acordo com o definido na Descrição de Sistemas de 
Controlo e Gestão do POCH, a Programação (amostra de operações) para as ações de verificação no local (on-spot) é elaborada 
“…adotando critérios de amostragem estratificada que assegurem a representatividade ao nível, das tipologias, regiões e modalidade de 
financiamento e dos beneficiários” (sub-ponto III.2 do ponto 2.2.3.6. Procedimentos para a Verificação das Operações, da DSGC do POCH). 
Por esta via, as operações de todas as regiões contribuirão para o universo das amostras das que serão objeto de verificação no local. 
 

 


