
POCH | 1 | www.poch.portugal2020.pt

Joaquim Bernardo
Presidente da Comissão Diretiva do POCH

INTERVENÇÃO NO CAMPO DE 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS

Instrumentos estratégicos e operacionais disponíveis para 
a transversalidade da transição digital e ambiental



POCH | 2 | www.poch.portugal2020.pt

1. INVESTIMENTOS DO POCH NA EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE ADULTOS

2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES (PRELIMINARES) DE 

AVALIAÇÕES EM CURSO 

3. PRINCIPAIS DESAFIOS DOS INSTRUMENTOS DE 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

ADULTOS



POCH | 3 | www.poch.portugal2020.pt

1. INVESTIMENTOS DO POCH NO EIXO 3  - APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO AO LONGO DA VIDA E REFORÇO 
DA EMPREGABILIDADE
Principais dados e indicadores financeiros – visão global

Fonte: Boletim Informativo POCH n.º 14. Dados a 30 de junho de 2021.

41% Taxas de Realização/Execução no Eixo 3: 
a mais baixa do POCH…por razões 

justificadas
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1. INVESTIMENTOS DO POCH NO EIXO 3  - APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO AO LONGO DA VIDA E REFORÇO 
DA EMPREGABILIDADE
Principais dados financeiros e físicos– visão por tipologia e região

Fonte: Boletim Informativo POCH n.º 14. Dados a 30 de junho de 2021.

Pessoas apoiadas por tipologia:
• 338 928 inscritos em CQ;
• 30 689 em Cursos EFA;
• 32 384 em Cursos de 

Aprendizagem;
• Maior peso das mulheres 

(exceto cursos de aprendizagem).
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1. INVESTIMENTOS DO POCH NO EIXO 3 - APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO AO LONGO DA VIDA E REFORÇO 
DA EMPREGABILIDADE
Metas quadro de desempenho para 2023 – ponto da situação

Fonte: Boletim Informativo POCH n.º 14. Dados a 30 de junho de 2021.
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1. INVESTIMENTOS DO POCH NO EIXO 3 - APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO AO LONGO DA VIDA E REFORÇO 
DA EMPREGABILIDADE
Principais indicadores de realização e resultado do eixo – visão global

• Dados da % de diplomados dos cursos de aprendizagem e cursos EFA, no tempo próprio, abaixo ainda da meta para 2023…
• …. e sobretudo, os dados revelam que as taxas de conclusão tem baixado ligeiramente ao longo dos anos, não aumentado, 

como desejado.

Fonte: Boletim Informativo POCH n.º 14. Dados a 30 de junho de 2021.
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Apoio total nas áreas digitais

Apoio total Digital Apoio nas áreas digitais face à tipologia

APRENDIZAGEM 32 818 053,14 € 11,5%

EFA 4 037 857,01 € 2,1%

36 855 910,15 € 7,7%

5 511 Participantes

Fonte: POCH, dados a 30 de setembro de 2020

1. INVESTIMENTOS DO POCH NO EIXO 3 - APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO AO LONGO DA VIDA E REFORÇO 
DA EMPREGABILIDADE
O peso da formação especializada em competências digitais de nível intermédio (nível 4 do QNQ)
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5 483 Participantes

Apoio total Verde Apoio nas áreas verdes face à tipologia

APRENDIZAGEM 6 870 594,19 € 2,4%

EFA 19 241 405,18 € 10,0%

26 111 999,38 € 5,5%

Apoio total nas áreas verdes

5,5

1. INVESTIMENTOS DO POCH NO EIXO 3  - APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO AO LONGO DA VIDA E REFORÇO 
DA EMPREGABILIDADE
O peso da formação especializada em competências “verdes” de nível intermédio (nível 4 do QNQ)

Fonte: POCH, dados a 30 de setembro de 2020
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• Existe alinhamento geral da oferta de formação apoiada com as necessidades de qualificação 
diagnosticadas nos diferentes territórios, potenciado pelos mecanismos de operacionalização do 
PT2020, embora as assimetrias territoriais alimentem disparidades na abrangência das medidas. 

• O sucesso da mobilização dos adultos menos qualificados carece de investimento em modelos de 
ensino menos convencionais/similares ao sistema de ensino para crianças e jovens.

• Não são estabelecidas redes efetivas de operadores de formação como forma de reforçar o 
ajustamento entre a oferta e a procura, ainda que a sua relevância seja reconhecida.

• A adesão dos adultos à formação é mais difícil quanto mais reduzidos forem os níveis de 
instrução, desempenhando a simplificação global dos apoios, por esse motivo, um papel 
nevrálgico na promoção da adesão.

• Os programas de formação visam especificamente os seus públicos-alvo prioritários e garantem o 
recurso a formadores com um perfil adequado, sendo realizados ajustes, quando necessário, 
apresentando assim globalmente uma adequada flexibilidade e modularidade.

• A divulgação dos apoios junto dos potenciais públicos-alvo não tem conseguido mobilizar, tanto 
quanto desejável, a procura, devido a fatores exógenos

FORMAÇÃO DE 
ADULTOS 

DESEMPREGADOS E 
INATIVOS

2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES (PRELIMINARES) DE AVALIAÇÕES EM CURSO
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2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES (PRELIMINARES) DE AVALIAÇÕES EM CURSO

• O período de 2014 a 2019, permitiu identificar uma relação de causalidade estatisticamente 
significativa entre a participação dos trabalhadores em ações de formação e o aumento da 
produtividade e rentabilidade das empresas no ano seguinte ao da conclusão da 
participação na formação (componente contrafactual da avaliação). 

• Os apoios para a formação disponibilizados por via dos fundos estruturais encontram-se 
globalmente alinhados com as políticas setoriais relevantes.

• A adesão de adultos empregados na formação confronta-se com desafios de 
compatibilização da vida pessoal, familiar e profissional, quando a formação decorre em 
horário pós-laboral e a entraves das entidades empregadoras, quando em horário laboral.

• Os Centros Qualifica asseguram um atendimento e resposta customizada às diferentes 
necessidades dos utentes empregados.

• Muitos empregadores não reconhecem o investimento em competências como sendo 
estrategicamente importante, limitando a adesão aos apoios.

• Oferta formativa carateriza-se por uma forte ligação ao contexto de trabalho, apresentando 
em termos gerais uma adequada flexibilidade e modularidade.

FORMAÇÃO DE ADULTOS 
EMPREGADOS  

E PRODUTIVIDADE DAS 
EMPRESAS 
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• Afim de alcançar a meta fixada para 2030 de 60 % de adultos a participar 
anualmente em ações de aprendizagem, é necessário um investimento público 
e privado sustentado para facilitar o acesso à formação por parte das pessoas 
em idade ativa. 

• Embora as competências sejam essenciais para equipar as pessoas para os 
novos empregos verdes e digitais e ajudar a proteger os trabalhadores do 
desemprego, menos de 40 % dos adultos participam anualmente em 
qualquer forma de formação e são ainda demasiados os jovens que têm baixos 
níveis de competências ou não completam o ensino secundário. 

• O financiamento reforçado da UE proporciona oportunidades sem 
precedentes: o FSE+, dotado de um orçamento de 88 mil milhões de EUR, 
continuará a ser uma importante fonte de financiamento na área das 
competências, da educação e da formação.

Financiamento europeu ao 
serviço do Plano de Ação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais

3. PRINCIPAIS DESAFIOS DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO NO CAMPO DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ADULTOS – ENQUADRAMENTO COMUNITÁRIO
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METAS
• Redução para menos de 5 % da taxa de abandono precoce da educação e 

formação, na perspetiva de que menos abandono=menos adultos com baixas 
qualificações no futuro

• Aumento da proporção da população adulta que concluiu o ensino 
secundário para 70 % até 2030

• Aproximação da taxa de participação de adultos em ALV à média europeia 

• Atingir 80 % de indivíduos com competências digitais básicas ou mais do 
que básicas, sendo que em 2019, esse valor situa-se em 52%

Qualificações dos adultos –
“reskillling” e “upskilling”

3. PRINCIPAIS DESAFIOS DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO NO CAMPO DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ADULTOS – ENQUADRAMENTO NACIONAL
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• Fundos Europeus têm de contribuir para os objetivos europeus e nacionais fixados.

• Incentivo Adultos (225 M€) do PRR - Plano Nacional de Literacia de Adultos (40 M€),  Acelerador Qualifica (55 
M€), ambos no âmbito do Qualifica e, no âmbito do ensino superior, o Impulso Adultos (130 M€) - como 
alavanca adicional para a prossecução da “agenda” para a (re)qualificação dos adultos, podendo 
beneficiar a fase final de implementação do Portugal 2020/POCH (no caso sobretudo do Acelerador Qualifica).

• Prioridade do Portugal 2030 para o “reskilling” e “upskilling” dos adultos, mas com dotações em definição 
e, nos termos do previsto no acordo de concertação social sobre formação profissional e qualificação, 
concentrando num programa operacional (PO) a formação e qualificação na ótica das pessoas e num 
outro PO a formação na ótica da modernização e projetos de investimento das empresas. 

• Fundos Europeus podem e devem ser um estímulo a uma maior e melhor adesão das pessoas e 
empregadores à formação/aprendizagem ao longo da vida, com os incentivos certos, podendo passar por 
revisitar/reforçar apoios a essa participação (e.g. Bolsas de formação e outros apoios sociais a formandos, mais apoios 
a empresas para a formação dos seus quadros) e prosseguir uma agenda da simplificação (e.g. custos simplificados)….

• …mas que têm de ponderar muito bem a relação custo benefício de cada opção, considerando as 
disponibilidades financeiras e, sobretudo, que a eficácia e eficiência dos apoios depende de uma 
mobilização geral de todos os atores (empregadores, sindicatos, trabalhadores, entidades formadoras, instituições 
públicas da administração central, regional e local, etc.)

3. PRINCIPAIS DESAFIOS DOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO NO CAMPO DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DE ADULTOS – PAPEL DOS FUNDOS EUROPEUS: PRR E PORTUGAL 2030
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Avenida João Crisóstomo, nº 11 – 1000-177 Lisboa – Portugal

www.poch.portugal2020.pt

Muito obrigado!


