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Evolução mensal do número de concursos abertos                                       

Estratégias Desenvolvimento Territorial

AT

Regiões Ultra Periféricas

Capital Humano

Inclusão Social e Emprego

Desenvolvimento Rural

Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos
Competitividade e Internacionalização

Portugal 2020 – Ponto de Situação (30.set.2016)

Metade dos 25 mil M€ de FEEI, já colocados a concurso



Cerca 6 mil M€ de F. Coesão aprovados e 1,8 mil M€ pagos
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3 mil M€ aprovados no DTCI, concentrados nos 

sistemas de incentivos
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Mais de 1,1 mil M€ aprovados no âmbito do 

sistema de educação e ensino superior
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Iniciativa Emprego Jovem:

467 M€ aprovados e 269 M€ pagos
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Mais de 500 M€ aprovados no DT SEUR
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Taxa de compromisso em 31% e taxa de execução em 8%



Portugal lidera volume de pagamentos da COM nos 5 FEEI
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Financiamento, aprovações e pagamentos (30.09.2016)
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 Dinâmica de implementação nos primeiros anos do PO em linha com o peso dos respetivos eixos prioritários…

 …com destaque para o eixo 1, com maior % de despesa aprovada e já declarada e paga, enquanto que o eixo 4 terá 

execução financeira a partir de 2017
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Benchmark Portugal 2020

• 3º Programa com mais fundo a concurso

• Generalidade dos concursos fechados, sendo em número mais limitado atendendo à especificidade das tipologias de operação 

que apoiou até ao momento

Dinâmica de candidaturas e processo de seleção
Lançamento de concursos (avisos de abertura de Candidaturas – AAC - até 30.09.2016)

Fonte: Boletim informativo dos Fundos da União Europeia, nº6
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Fundo aprovado, pago e executado (30.09.2016)

Operações aprovadas por eixo

Eixo 1 788

Eixo 2 7

Eixo 3 236

Eixo 5 1

Total 1032
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Benchmark Portugal 2020

• PO com a proporção mais elevada de candidaturas aprovadas, entre as que concluíram o processo de analise, embora com 

relevante diferença entre o investimento proposto e aprovado fruto sobretudo do AAC de 2016 dos cursos profissionais 

• 5º lugar em termos de investimento proposto a concurso, mas representando uma forte % da sua dotação total

Dinâmica de candidaturas e processo de seleção
Aprovações, investimento proposto e fundo aprovado (30.09.2016)

Fonte: Boletim informativo dos Fundos da União Europeia, nº6
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Níveis de compromisso, de execução e de pagamentos (30.09.2016)
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%

 21% de execução e perto de ¼ da 

dotação do PO transferida para os 

seus beneficiários, com um diferencial 

pequeno entre o nível de compromisso 

e execução…

 Com níveis mais elevados no eixo 1 

do PO…

 …sendo nesta data mais moderados no 

eixo 3, mas com a despesa 

apresentada e em análise, sendo já 

superior.
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Níveis de realização e pagamento, face aos valores aprovados (30.09.2016)
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 63% do fundo aprovado pago em sede de reembolso 

(taxa de realização) e 71% foi pago aos beneficiários (taxa 

de pagamento)…

 …sendo que essas taxas são particularmente elevadas no 

eixo 2 (próxima dos 100%), fruto da natureza das operações 

apoiadas (bolsas do ensino superior e para formação 

avançada)…

 …e em linha com a média no eixo 1 e mais baixas no eixo 3 

e 5.
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Níveis de compromisso e de execução (30.09.2016)

Benchmark Portugal 2020

• Dos PO com maior nível de compromisso, acima da média do Portugal 2020
• PO com taxa de execução mais elevada

Fonte: Boletim informativo dos Fundos da União Europeia, nº6
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Níveis execução – despesa validada e certificada 
(30.09.2016)

Despesa acumulada certificada 

em pedidos à Comissão Europeia

no valor de 329M€

Considerando o 4.º PPI em 

preparação no montante previsível 

de 195M€, a despesa acumulada 

certificada atingirá 524M€, o que 

corresponderá a 17% da dotação 

(fundo) do PO

Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia n.º 6



POCH | 21 | www.poch.portugal2020.pt

Níveis de compromisso e de execução: Regra N+3  

(1)Dotação Principal 

2014 

(2)Pré-financiamento 

2014, 2015, 2016

(3)Valor de referência N+3 

(2014)

(4)Despesa Certificada 

FSE

(5)% despesa certificada 

vs valor referencia

(6)Diferencial meta 

391 421 984 160 054 520 231 367 464 329 548 993 142% + 98 181 529

Ano PFI PFA Total

2014 43 651 232,00 € 43 651 232,00 €

2015 29 100 821,00 € 29 100 821,00 €

2016 29 100 821,00 € 58 201 643,00 € 87 302 464,00 €

PFI: Pré-financiamento inicial

PFA: Pré-financiamento anual

VR=1-2 DC=4/3 Dm=4-3
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Participantes aprovados por tipologia de operação (30.09.2016)

 + 376 000 participantes aprovados

 Forte peso dos participantes nos Cursos Profissionais, em 

linha com o peso financeiro dos mesmos na execução do 

POCH até à data…

 …seguido dos inscritos em CQEPS e Bolsas de Ensino 

Superior para alunos carenciados…

 …e já com um peso menor total, mas ainda com volume 

de participantes aprovados relevante, com destaque para 

os Cursos de Aprendizagem e EFA

Nota: Estes valores ainda não incorporam os participantes aprovados nos Cursos Vocacionais - SIIFSE/Balcão 2020
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Balanço Síntese Financeiro por Eixo (30.09.2016)

Eixo 1 – Sucesso Educativo, combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens 
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Execução física – Indicadores específicos de realização 
Eixo 1 – Sucesso Educativo, combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos jovens 

(30.09.2016)

0 40 80 120 160

Jovens apoiados nas ofertas formativas dirigidas à
promoção do sucesso educativo de nível ISCDE 2

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação
de nível ISCED 3

Milhares
Executado Meta 2018 Meta 2023

Meta 2018
106.000

Meta 2023
159.300

Meta 2023
44.650
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Indicadores Comuns | Eixo 1 – Sucesso Educativo, combate ao abandono 
escolar e reforço da qualificação dos jovens (total de participantes)
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Portugal 11 16,4 13,7

Norte 11 17,6 14,3

Centro 8,1 16,9 12,5

Alentejo 10,9 14,1 12,5

Taxa de abandono escolar (2015)

Fonte: Eurostat
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Balanço Síntese Financeiro por Eixo (30.09.2016)

Eixo 2 – Reforço do Ensino Superior e da formação avançada
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Execução física – Indicadores específicos de realização

Eixo 2 – Reforço do Ensino Superior e da formação avançada (30.09.2016)
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Indicadores Comuns | Eixo 2 – Reforço do Ensino Superior e da formação 

avançada (total de participantes)
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Portugal 40,1 23,3 31,9

Norte 37,9 22,3 30,3

Centro 37,7 21,0 29,6

Alentejo 32,3 18,1 25,0

População entre os 30-34 anos com habilitações 
superiores (2015)

Fonte: Eurostat
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Balanço Síntese Financeiro por Eixo (30.09.2016)

Eixo 3 – Aprendizagem ao longo da vida e reforço da empregabilidade
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Execução física – Indicadores específicos de realização

Eixo 3  Aprendizagem ao longo da vida e reforço da empregabilidade (30.09.2016)

0 25 50

Adultos apoiados em cursos de formação com
certificação escolar e/ou profissional

Pessoas apoiadas nos cursos de aprendizagem de
dupla certificação do nível ISCED 3

Milhares
Executado Meta 2018 Meta 2023

Meta 2018
31.700

Meta 2023
45.600

20.000 30.000
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Indicadores Comuns | Eixo 3 – Aprendizagem ao longo da vida e reforço da 

empregabilidade (total de participantes
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ISCED 0-2 ISCED 3/4

Feminino Masculino Total Feminino Masculino Total

Portugal 51,4 58,6 54,9 21,7 22,9 22,3

Norte 59,0 64,3 61,5 18,9 20,8 19,8

Centro 52,4 61,6 56,8 21,9 20,9 21,4

Alentejo 52,2 63,2 57,7 24,9 23,8 24,3

População entre os 25-64 anos por habilitações

Fonte: Eurostat
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PO CH e o Programa Nacional de Reformas/Estratégia EU2020

PO CH ao serviço da continuação da trajetória de redução do abandono escolar precoce, através dos apoios no âmbito 

do eixo 1 (até ao momento) e eixo 4

Evolução do abandono escolar precoce (população 18-24 anos) na UE, em Portugal e nas regiões elegíveis ao PO (2005-2015) 

Fonte: EUROSTAT
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PO CH e o Programa Nacional de Reformas/Estratégia EU2020

PO CH ao serviço da continuação da trajetória de crescimento da população com o ensino superior (ou equivalente), 

através dos apoios no âmbito do eixo 2

Evolução da população entre os 30 e os 34 anos com o ensino superior (ou equivalente) na UE, em Portugal e nas 

regiões elegíveis ao PO (2005-2015) 

Fonte: EUROSTAT
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PO CH e o Programa Nacional de Reformas/Estratégia EU2020

Evolução da população 25-65 anos com pelo menos o ensino secundário, na UE, em Portugal e nas regiões elegíveis ao PO (2005-2015) 

Evolução  da % de adultos envolvidos em educação e formação, na UE, em Portugal e nas regiões elegíveis ao PO (2005-2015) 

PO CH ao serviço da qualificação 

dos adultos, através do eixo 3

Fonte: EUROSTAT
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Candidaturas ao PO CH em apreciação

Cursos Profissionais 
167.332  participantes candidatos

496 candidaturas em análise

Dotação Aviso: 516 000 000€ (o maior concurso do FSE até à data, para financiar conclusão dos ciclos de formação)

Candidaturas na fase final de apreciação pela Autoridade de Gestão, com decisões no final de novembro e primeira quinzena de 

dezembro.

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)
22 candidaturas submetidas. 20 candidaturas em análise técnica/financeira (2 candidaturas para arquivamento)

Dotação do Aviso: 23 350 000€
Candidaturas analisadas, em audiência prévia

Formação contínua de docentes e gestores escolares
Convite remetido à três organismos do Ministério da Educação – DGE, IAVE e DGAE

Período de candidatura: 27 de junho a 20 de dezembro de 2016

Dotação do Aviso: 1.500.000€

Uma candidatura (DGE) submetida e em análise. Em preparação candidaturas do IAVE e DGAE
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Candidaturas e convites em curso ou a lançar nos 

próximos meses

Tipologia de Intervenção Convite Concurso
Calendário

previsto/proposto

Dotações FSE 

prevista

1.1 Cursos Vocacionais (em phasing out) X dez/16 Em definição

1.3 Cursos de Educação e formação de Jovens X jan/17 Em definição

2.2 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) 
X

dez/16 Em definição

2.4 Programas Doutorais X dez/16 16 Milhões de €

3.1 Centros para a Qualificação e Ensino Profissional/Centros Qualifica X jan/17 Em definição

3.2 Aprendizagem X fev/17 Em definição

3.3 Cursos de Educação e Formação de Adultos X jan/17 Em definição

4.1 Planos integrados e inovadores de combate ao sucesso escolar X nov/16 29 Milhões de €

4.2 Formação continua de docentes e gestores escolares X nov/16 14 Milhões de €

4.5 Serviços de Psicologia e Orientação X dez/16 Em definição

4.6 Ações de inovação social para experimentação e testes de novas respostas 

na área educativa
X

janeiro e março 

2017
Em definição
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ENEI / RIS 3 no âmbito do POCH
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ENEI - Bolsas individuais de doutoramento e pós doutoramento 
Aviso POCH-69-2015-02

• Apoio a bolsas maioritariamente alinhadas com a estratégia nacional para a 

especialização inteligente (ENEI), validado através de uma correspondência entre as 

áreas ENEI e as áreas científicas Frascati dos bolseiros propostos a financiamento 

(cujas bolsas iniciaram no QREN);

• Pelo menos dois terços da dotação a atribuir alinhada com as prioridades da ENEI ou 

com outras prioridades políticas nacionais

• Regras de elegibilidade da operação expressas no Aviso

• Grelha de análise de candidaturas

• Atribuição da pontuação mais alta ao critério da grelha correspondente ao nível de 

alinhamento com a ENEI (30pontos/100pontos), avaliado pela percentagem de bolsas 

alinhadas. 

Nota: A FCT obteve a pontuação mais elevada 30 pontos, sendo que 86,14% das 

bolsas de doutoramento e pós-doutoramento (total de 2720) estavam alinhadas a 

ENEI.
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ENEI- Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) 

Aviso n.º POCH-68-2016-01

• Cursos alinhados com a ENEI, sem enquadramento na EREI da respetiva região onde se 

realizar a formação;

• Operações multirregionais com cursos/ações a decorrer em mais do que uma região e que 

estejam alinhados com ENEI/Agenda Portugal Digital e/ou EREI.;

Pressupostos: 

– Tabela prévia de alinhamento entre áreas CNAE e áreas ENEI/EREI

– Sistema de informação fechado para POR e aberto para POCH (permite abranger operações 

multirregionais e cursos sem correspondência prévia com a ENEI mas que demonstrem o 

alinhamento, possibilitando-se pré-respostas).

• Regras de elegibilidade da operação expressas no Aviso

• Grelha de análise de candidaturas

• Atribuição de 15 pontos ao critério da grelha correspondente ao nível de alinhamento com 

a ENEI (15pontos/100pontos), atribuindo-se maior pontuação a candidaturas que integram 

mais cursos alinhados.
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ENEI - Programas de Doutoramento (em consolidação)
Aviso POCH-XX-2016-XX

• Pelo menos dois terços da dotação a atribuir alinhada com a ENEI ou com outras 

prioridades políticas nacionais, em função da tabela de correspondência entre as 

áreas científicas Frascati e a ENEI (os PD alinhados com a EREI da região onde está 

localizada a instituição proponente e que não integrem instituições de outras regiões 

do país, são financiados pelos respetivos PO Regionais).

Pressupostos: Em sede de execução verifica-se o cumprimento do investimento alinhado 

à ENEI, com recurso à metodologia seguida em sede de candidatura. Em curso 

adaptações ao sistema para cumprimento dos requisitos.

• Regras de elegibilidade da operação expressas no Aviso

• Grelha de análise de candidaturas

• Atribuição de pontuação de peso no critério da grelha correspondente ao nível de 

alinhamento com a ENEI (18 pontos/100 pontos). 
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Instrumentos financeiros no POCH 

Programação de Instrumento Financeiro no âmbito do eixo 2 do PO 
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Instrumentos financeiros no POCH - Garantia 

Os instrumentos financeiros cofinanciados pelo FSE visam ser uma forma eficiente e sustentável de investir no crescimento 
e desenvolvimento das pessoas, com a vantagem dos fundos poderem ser reutilizados para novos investimentos.

Garantia para estudantes do ensino superior Assegura o(s) banco(s) de que 
o capital será reembolsado em caso de incumprimento do pagamento dos 

empréstimos adquiridos pelo estudantes.
Objetivo = disponibilizar empréstimos a estudantes com necessidades de 
financiamento, contribuindo assim para complementar os apoios atribuídos 

Empréstimos GARANTIAS
Capitais 
próprios

EIXO 2 POCH – 10M€
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Instrumentos financeiros no POCH - processo

Referencia no texto 
integral

Avaliação ex-ante
Seleção do modelo 

de governação

Seleção do 
organismo que 
implementa o 
instrumento 

financeiro

Definição e 
assinatura do acordo 

de financiamento

Fases do processo POCH

12 Dezembro/2014 Novembro/2015 Janeiro/2017 

Confirma a existência de falhas de mercado e considera que 
o sistema deve ser afinado por 2 vias alternativas:
1 - Via incremental - melhor segmentação do perfil 
socioeconómico das famílias e indivíduos beneficiários, em 
articulação com o sistema de bolsas e um controlo mais 
apertado de despesas elegíveis a financiar (recomendando 
que o POCH realize um estudo aprofundado sobre os perfis 
das famílias/indivíduos candidatos a apoios de modo a afinar 
a relação entre o crédito e as despesas efetivamente 
relacionadas com a frequência do ensino superior e o 
correspondente aumento das taxas de participação) 
2 - Via disruptiva - transformação do sistema, adaptando-o 
em função de experiências de benchmarking referenciados 
na EAE, com maior envolvimento das IES

1º semestre de 2017 2017 



Auditorias  

6 processos de auditoria 
1 em curso

3 concluídas

1 relatório final

1 audiência prévia

CONCLUSOES APURADAS

 Os procedimentos de transição de 

operações do POPH para o POCH 

oferecem uma garantia razoável quanto 

ao cumprimento dos normativos nacionais 

e comunitários aplicáveis ao PT2020;

 Regularidade e legalidade da despesa 

certificada à Comissão Europeia;

 As verificações de gestão oferecem uma 

segurança adicional quanto ao trabalho 

empreendido pela AG.

Aspetos a melhorar considerados em 

relatório preliminar (IGF)

 nível da avaliação de risco 

 sistema de recolha registo e 

armazenamento de dados e 

 verificações de gestão

1. Tribunal de Contas Europeu 

(1 auditoria)

2. Inspeção Geral de Finanças 

(IGF) (1 auditoria)

3. Agência para o 

Desenvolvimento & Coesão 

(AD&C) – (4 auditorias)

 Contribuição dos Fundos Estruturais 

para a Estratégia Europa 2020 nas 

áreas do Emprego e da Educação

 Sistemas de Gestão e Controlo do 

PO CH

 Ação de verificação complementar –

Transição de operações do POPH 

para o POCH

 Auditorias às operações – Exercício 

contabilístico 01/07/2015 a 

30/06/2016

 Ação complementar aos valores 

negativos – Exercício contabilístico 

01/07/2015 a 30/06/2016

 Ação de Controlo de Suporte à 

Elaboração das Contas

ENTIDADES RESPONSAVEIS 

PELA AUDITORIA 

AMBITO 



Balanço dos principais procedimentos no âmbito do 

Controlo e Compliance

• Descrição do Sistema de Gestão e Controlo 

Concluído em outubro de 2015, com a Autoridade de Auditoria a considerar, conforme consta do seu Parecer, que a Autoridade de Gestão está em

conformidade com os critérios de designação estabelecidos no anexo XIII do Reg. N.º 1303/2013, tendo emitido um parecer sem reservas, ainda que

com ênfase relativamente a alguns aspetos que carecem de melhoria

• Manual de procedimentos

Define as boas práticas e tarefas a levar a cabo em todas as suas áreas de atuação, pelo que é um instrumento central no garante da conformidade dos 

procedimentos adotados por todos os colaboradores. Será objeto de atualização/revisão no primeiro semestre de 2017

• Verificações no Local 

41 ações de verificação no local até à data. Em preparação processo de contratação para contratação de serviços externos de apoio neste domínio. 

Proposta da revisão da meta do PO neste domínio, estabelecida no eixo 5  - Assistência Técnica

• Acompanhamento das recomendações das Auditorias, verificações no local e follow-up de denúncias

Todas as recomendações decorrentes de Auditorias e verificações no local são acompanhadas de modo a serem tratadas de acordo com o

estipulado. De igual modo, as queixas/denúncias são registadas e acompanhadas até os processos serem dados como concluídos. Até à data

foram rececionadas 114 denúncias/queixas, na sua maior parte referente a atrasos nos pagamentos dos apoios aos formandos. Das 90

denúncias/queixas que já foram analisadas, 48 foram dadas como concluídas/sanadas



• Supervisão do Organismo Intermédio - ANQEP

Até à data incidiu sobre o processo de análise e seleção das operações, que se candidataram ao financiamento através do Aviso n.º POCH-70-

2015-04, tendo em conta a informação registada no Balcão 2020

• Medidas antifraude

 Análise de Risco, incluindo Fraude: Efetuada em Março de 2016 e na qual resultou um plano de ação que está a ser levado a cabo

pelo POCH

 Carta de Missão e Valores: fixa a ambição de atingir um elevado nível ético, promovendo a sua divulgação interna e externa, de

forma aberta e transparente, com vista à melhor prossecução do interesse público

 Código de Ética e de Conduta: uma das prioridades consiste em promover uma cultura organizacional de rejeição da corrupção

consagrada em valores éticos

 Declaração de conflitos de interesse: a todos os colaboradores é exigida a subscrição de Declaração de Conflitos de Interesse, no

sentido de acautelar situações de eventual conflito entre os seus deveres e os respetivos interesses particulares de natureza

comercial, financeira, empresarial e lúdica

 Notas Técnicas: foram elaboradas Notas Técnicas para auxiliar os colaboradores a lidar eficazmente sobre as matérias relacionadas

com irregularidades, nomeadamente, a Nota Técnica n.º 1/CC/2015 – Análise aos Procedimentos de Contratação Pública, Nota

Técnica n.º 8/CC/2015 - Tratamento e Comunicação de Irregularidades, incluindo Fraude e Nota Técnica 1/CC/2016 - Conflito de

Interesses e Relações Especiais

Balanço dos principais procedimentos no âmbito do 

Controlo e Compliance
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Comunicação PO CH - uma estratégia em ação

Lançamento

(2015-2016)

Divulgação

(2017-2018)

1. Marca PO CH (logótipo) √

2. Portal na Internet √

3. Newsletter eletrónica √

4. Redes Sociais √

5. Merchandising √

6. Vídeos e spot rádio √

7. Evento Anual √

8. Outros eventos √

1. Campanha de publicidade na TV, rádio e imprensa

(no caso da rádio vamos lançar a 1ª fase da campanha ainda em 2016)

2. Concurso o “Sucesso que Constrói Portugal”

3. Duas edições do Evento Anual – Resultados e futuro

4. Open Days e participação em outros eventos

(ex: evento do Portugal 2020, Futurália, Qualifica)

5. Biblioteca de Conteúdos

6. Relatórios e Publicações

7. Avaliação da Estratégia de Comunicação
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Comunicação PO CH – exemplos de (novos) produtos

Novos produtos/instrumentos de comunicação disponibilizados/desenvolvidos (face ao ponto da situação apresentado na 4.ª reunião da CA)

Spot de Rádio

https://www.youtube.com/watch?v=1MKlUom62Yo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1MKlUom62Yo&feature=youtu.be
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Principais desafios:

 Implementar campanhas de comunicação específicas de reforço das tipologias apoiadas  (ex: consolidar as vias de dupla 

certificação como 1ª escolha, promoção do sucesso educativo)

 Concursos abertos à comunidade escolar com o objetivo de conhecer projetos inovadores, boas práticas e conquistas 

pessoais de formandos apoiados pelo Fundo Social Europeu. Ex: Concurso “O Sucesso que Constrói Portugal” que dará a 

conhecer práticas de sucesso no âmbito da educação/formação (previsto para 2017); 

 Open Days e outros Eventos com o objetivo de estar próximo dos beneficiários e do público em geral, interagindo de forma 

direta, sem esquecer momentos específicos de contato com a comunicação social;

 Incrementar notoriedade do POCH e FSE, através de uma breve apresentação estruturada aos destinatários finais (a 

dinamizar pelo formador pelo menos 1 vez ao longo da operação)

 Relatórios e Publicações dando notoriedade ao trabalho desenvolvido, ao impacto na vida das pessoas, numa ótica de 

transparência e de reconhecimento do Capital Humano de cada um.

Comunicação PO CH – desafios 2017
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Ponto de situação do cumprimento 
da condicionalidade ex-ante 10.4 
do Acordo de Parceria Portugal 

2020

Reunião do Comité de Acompanhamento do 
PO CH

Lisboa, 28 de novembro de 2016



A condicionalidade ex-ante 10.4 do Acordo de Parceria (AP) Portugal 
2020 apresentou como critérios não cumpridos a existência de 
medidas para aumentar a qualidade e a atratividade do ensino e 
formação profissionais, nomeadamente:

1. Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da 
qualidade do EFP (na linha do Quadro de Referência Europeu 
para a Garantia da Qualidade do Ensino e Formação Profissionais 
– EQAVET)

2. Implementação da transparência e dos instrumentos de 
reconhecimento, por exemplo, o Sistema Europeu de Créditos do 
Ensino e Formação Profissionais (ECVET).  



O sistema de garantia da qualidade para as Escolas Profissionais foi definido em 2014
através do Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de junho, que estabelece o regime jurídico
das escolas profissionais privadas e públicas. Em concreto, nos artigos 60º e 61º que
referem o seguinte:

antia de qualidade

Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4
Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do EFP 
(articulado com o EQAVET)

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/06/11700/0331103320.pdf


Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4
Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do EFP 
(articulado com o EQAVET)



Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4

Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do EFP 
(articulado com o EQAVET)

i) Constituição de equipa de apoio às escolas na 
implementação dos sistemas de garantia de qualidade

Equipa permanente com 4 técnicos especialistas/ ANQEP

Website http://www.qualidade.anqep.gov.pt e questionários 
online sobre práticas de garantia da qualidade

Plataforma no website (área reservada) para monitorização dos 
indicadores EQAVET 

Disseminação e envolvimento de stakeholders (3 seminários, 1 
painel representativo dos operadores de EFP,  1 grupo de 
trabalho de especialistas em avaliação da qualidade, de 
carácter consultivo)

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/


Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4

Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do 
EFP (articulado com o EQAVET)

ii) Definição da abordagem nacional de garantia da 
qualidade do EFP de acordo com o quadro de 
referência EQAVET

Abordagem nacional de modo a permitir a integração de todos os 
operadores de EFP das diferentes tipologias, para além das 
escolas profissionais.

Ciclo de qualidade, princípios e descritores EQAVET e seleção de 4 
indicadores EQAVET.



Conjunto de indicadores EQAVET:

- Indicador n.º 4: Taxa de conclusão em cursos de EFP (indicador de 
processo-produto/resultado)

a) Percentagem de alunos/formandos que completam cursos de EFP inicial 
(isto é que obtêm uma qualificação) em relação ao total dos 
alunos/formandos que ingressam nesses cursos.

- Indicador n.º 5: Taxa de colocação após conclusão de cursos de EFP
(indicador de resultado)

a) Proporção de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que 
estão no mercado de trabalho, em formação (incluindo nível universitário) 
ou outros destinos, no período de 12-36 meses após a conclusão do curso.

- Indicador n.º 6: Utilização das competências adquiridas no local de 
trabalho (indicador de resultado)

a) Percentagem de alunos/formandos que completam um curso de EFP e que 
trabalham em profissões diretamente relacionadas com o curso/Área de 
Educação e Formação que concluíram.

b3) Percentagem de empregadores que estão satisfeitos com os formandos que 
completaram um curso de EFP.



Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4

Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do 
EFP (articulado com o EQAVET)

iii) Orientações de apoio

Orientações metodológicas e “Garantia da Qualidade nas 
Modalidades de Dupla Certificação – Um Guião para 
Operadores de Educação e Formação Profissional”

Modelos e instrumentos online: 

Registo da aferição das práticas de gestão da EFP e 
identificação das fontes de evidência

Modelo de “Plano de Melhoria”

Modelo de “Relatório do Operador”

1 - Anexo 1- Registo-Aferição-Práticas-Gestão.pdf
2 - Anexo 2 - Plano Melhoria.pdf
0 - Relatório Operador.pdf


Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4

Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do 
EFP (articulado com o EQAVET)

iv) Implementação de modelos de qualidade pelas 
escolas profissionais

174 Escolas Profissionais integram o sistema.

102 escolas iniciaram até maio de 2016.

As restantes 72 escolas profissionais iniciam até final de 2016.



Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4
Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do EFP 
(articulado com o EQAVET)

v) Acompanhamento às escolas em 2014-2015 e ao longo do 
processo

Apoio aos operadores através de:

• Contacto telefónico;

• Correio eletrónico (garantia.qualidade@anqep.gov.pt);

• Reuniões com alguns operadores.

mailto:garantia.qualidade@anqep.gov.pt


Ponto 1 da condicionalidade ex-ante 10.4

Elaboração de uma abordagem nacional de garantia da qualidade do EFP 
(articulado com o EQAVET)

vi) Definição e implementação do sistema de 
verificação da conformidade dos modelos de qualidade 
das escolas com o EQAVET. 

• Desenvolvimento de uma grelha para verificação de 
conformidade

• “Modelo Experimental de Auditoria” com 8 operadores
• Criação do sistema de verificação e respetivos procedimentos 

de certificação e de atribuição, manutenção e renovação do 
“Selo de Conformidade EQAVET”

• Constituição da rede de auditores responsáveis pela verificação 
de conformidade EQAVET

Colaboração entre ANQEP, Inspeção de Educação e Ciência (IGEC) 
e Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 

MATRIZ de AUDITORIA _ POR OPERADOR.pdf


Ponto 2 da condicionalidade ex-ante 10.4
Elaboração de um Sistema Nacional de Créditos na EFP

i) Projeto-piloto desenvolvido no sector do Turismo no 
âmbito da evolução da metodologia de desenho de 
Qualificações em RA

Conceção da nova metodologia de desenho de Qualificações 
em RA

Projeto-piloto desenvolvido no sector do Turismo com 
Qualificações em RA

GUIA RA.pdf
http://www.anqep.gov.pt/wwwbase/newsletter/nl_news_conteudo.asp?id=123


Ponto 2 da condicionalidade ex-ante 10.4
Elaboração de um Sistema Nacional de Créditos na EFP

ii) Referenciação de todas as modalidades de dupla 
certificação ao Catálogo Nacional de Qualificações 
(CNQ)

Referenciação dos Cursos Profissionais ao CNQ



(iii) Cobertura significativa de qualificações desenhadas em 
resultados de aprendizagem

138 qualificações em RA no 
CNQ

Até fim de 2016, o CNQ 
chegará às 145 qualificações 

em RA

60% das qualificações do CNQ 
com relevância positiva

68% das qualificações com 
relevância elevada

Ponto 2 da condicionalidade ex-ante 10.4
Elaboração de um Sistema Nacional de Créditos na EFP



Ponto 2 da condicionalidade ex-ante 10.4
Elaboração de um Sistema Nacional de Créditos na EFP

iv) Implementação de um Sistema Nacional de Créditos aplicável às 
Qualificações de dupla certificação, integradas no Catálogo 
Nacional de Qualificações, incorporando os princípios ECVET

Elaboração de um documento base submetido por ANQEP/ IEFP às tutelas
Elaboração de um documento metodológico e sua discussão pública (CG 

ANQEP, CSQ, Operadores EFP, especialistas convidados do sistema 
finlandês)

Revisão do decreto-lei do Sistema Nacional de Qualificações para criação do 
Sistema Nacional de Créditos

Redação da portaria do Sistema Nacional de Créditos,  em processo de 
publicação

Atribuição de pontos de crédito a todas as qualificações de dupla certificação 
integradas no CNQ

Proposta_Sistema_Nacional_Créditos_documento_base.pdf
Proposta_Sistema_Nacional_Créditos_24Junho2016.pdf
sep6_2016 (1).pdf


Obrigada
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Planos de Avaliação dos Programas novembro/dezembro 2015 

Documentos de planeamento da Avaliação do PT2020

Plano Global de Avaliação 
do Portugal 2020 (PGA 

PT2020)
agosto 2015

Orientações para o 
planeamento e preparação das 

avaliações do Portugal 2020
(TdR) maio 2016

Orientações para o acompanhamento 
da implementação das 

recomendações das avaliações do 
Portugal 2020 (follow-up) julho 2016



• Plano Global de Avaliação do Portugal 2020 e, 
consequentemente, dos Planos de Avaliação dos PO, ao nível de:

o Atualização do calendário das avaliações a realizar

o Densificação das Fichas das avaliações

o Integração dos comentários da consulta escrita aos Planos de 
Avaliação dos PO (p.e. VAE, aprofundamento da explicitação 
das metodologias e fontes de informação)

• Orientações para o planeamento e preparação das avaliações do 
Portugal 2020 (TdR)

Avaliação: Revisão dos documento de planeamento

In
fo

rm
aç

ão
 a

 a
p

re
se

n
ta

r 
n

as
 C

A



Avaliações a realizar em 2016 / início 2017

Avaliações

Tipo de Avaliação

Processo (P); Impacto (I)
ABT (Avaliação Baseada na 

Teoria)
ACF (Avaliação Contrafactual)

Te
m

át
ic

as
 

Competitividade e 
Internacionalização

18. Avaliação do impacto dos FEEI no 
desempenho das empresas portuguesas

I (QREN) ACF

19. Avaliação da implementação dos 
Sistemas de Incentivos

P

21. Avaliação do contributo dos FEEI para as 
dinâmicas de transferência e valorização de 
conhecimento

I (QREN) / P (PT2020)  ABT

Capital Humano
32. Avaliação dos FEEI para a formação 
avançada (bolsas de doutoramento, pós-doc 
e programas doutorais)

I (QREN e PT2020) ABT

Territoriais
46. Avaliação do impacto dos Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)

I (QREN) ABT



Avaliações com decisão de realização adiada

Avaliações Tipo de avaliação
Data de 

realização 
prevista

Te
m

át
ic

as
Competitividade e 
Internacionalização

22. Avaliação do contributo dos FEEI 
para a capacitação da administração 
pública

Impacto QREN/ 
Processo PT2020 

2018

Capital Humano
33. Avaliação das medidas de promoção 
da qualidade do ensino/formação

Processo
2º Sem. 

2018

Territoriais

47. Avaliação da implementação das 
estratégias de Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária (DLBC): 
operacionalização e primeiras 
realizações

Processo
1º Sem. 

2018

Justificação do adiamento destas avaliações: as medidas do Portugal 2020 previstas nestes 
exercícios de avaliação não foram implementadas em tempo útil. Deste modo, 
relativamente às avaliações de processo não havia matéria de avaliação, enquanto que na 
avaliação da Capacitação administrativa (Impacto PT2020/Processo QREN) a estratégia de 
operacionalização não estava ainda estabilizada.

Avaliações previstas no PGA PT2020 em 2016
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Plano Avaliação POCH 2014 – 2020

Lista de avaliação temáticas no domínio do Capital Humano Tipo de 

avaliação 

Calendarização avaliações Programadas

2017 2018 Programas

Te
m

át
ic

a

Avaliação do contributo dos FEEI para a formação Avançada Impacto

(QREN e PT2020) 

ABT

1º S POCH; PO Norte; PO Centro; PO Alentejo

Avaliação das medidas de promoção da qualidade do 

ensino/formação

Processo 2º S POCH (eventualmente, PO Norte, PO Centro, PO 

Alentejo, PO Lisboa, PO Algarve, PO Açores e PO 

Madeira)

Avaliação do contributo do PT2020 para o aumento da 

qualificação e empregabilidade dos adultos

Impacto 

ACF/ABT

1º S POCI, POCH, POISE, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, 

PO Lisboa, PO Algarve, PO Açores e PO Madeira

Avaliação do contributo do PT2020 para a promoção, do sucesso 

educativo, a redução do abandono escolar precoce e a 

empregabilidade dos jovens

Impacto

ACF/ABT

1º S POCH, PO Norte, PO Centro, PO Alentejo, PO Lisboa, 

PO Algarve, PO Açores e PO Madeira

Avaliação do contributo PT2020 para o aumento dos diplomados  

do ensino superior 

Impacto

ABT

2º S POCH, POISE, PO Norte; PO Centro; PO Alentejo

P
ro

gr

am
a Avaliação do contributo dos FSE para os objetivos do PO por 

eixo prioritário (avaliação intercalar)

I (meta-analise)

ACF  e ABT

1º e 2º 

S

POCH

ABT (avaliação baseada na Teoria) ; ACF (avaliação Contra factual)
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Contributo dos FEEI para a Formação Avançada

OPORTUNIDADE DA AVALIAÇÃO

Área de relevante e crescente investimento público até 2011 (sem ter sido objeto de avaliação recente, apesar dos sinais da limitada 

capacidade de transferência de competências avançadas para a economia portuguesa, com uma particular concentração dos mesmos no 

setor público

Fonte: FCT

Distribuição dos doutorados empregados segundo o tipo de entidade empregadora e o ano de obtenção do grau
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Contributo dos FEEI para a Formação Avançada

OPORTUNIDADE DA AVALIAÇÃO

Com um relevante papel dos FSE no apoio a este domínio, designadamente no âmbito do QREN (a terceira maior área de investimento 

dos fundos europeus em I&D), ), com continuidade no Portugal 2020, mantendo globalmente os montantes investidos no QREN
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Contributo dos FEEI para a Formação Avançada

OBJETIVOS

• Avaliar a eficácia e impacto dos apoios/intervenções dos fundos, em particular do FSE, no âmbito da formação 

avançada de ativos, através das bolsas de doutoramento e pós doutoramento, bem como dos programas doutorais

• Explicitar a forma como as intervenções apoiadas no QREN/PT2020 produziram os efeitos observados, em que 

circunstâncias e em que contextos foram operacionalizadas e os seus fatores críticos de sucesso (e de insucesso)

• Verificar em que medida o caminho do PT2020 é o mais adequado para potenciar os impactos verificados, visando 

ponderar de forma mais fundamentada eventuais ajustamentos que se justifiquem ainda no decorrer deste período 

de programação, tendo em conta os objetivos específicos e consequentes metas previstas no âmbito dos PO com 

incidência no território continental que apoiam esta política pública no atual quadro de Programação
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Contributo dos FEEI para a Formação Avançada

PRINCIPAIS ATORES/STAKEHOLDERS ENVOLVIDOS

• AD&C

• FCT

• Autoridade de Gestão do POISE, atendendo a que lhe cabe o encerramento do POPH (Tipologia de Intervenção 4.1 do Eixo Prioritário 

4 do QREN)

• Autoridades de Gestão dos Programas Operacionais Regionais do Norte (PO Norte), do Centro (PO Centro) e do Alentejo 

(PO Alentejo), no âmbito da P.I. 10.2 do Eixo Prioritário 2 do PT2020

• Membros da comissão de acompanhamento dos PO, designadamente a Comissão Europeia

• Bolseiros

• Entidades do sistema científico e tecnológico nacional

• Empregadores
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Contributo dos FEEI para a Formação Avançada

DURAÇÃO E CALENDÁRIO

• 180 (cento e oitenta) dias entre a data do contrato e a entrega do Relatório Final (incluindo os períodos relativos à apreciação e 

emissão de parecer por parte do Grupo de Acompanhamento sobre os produtos da avaliação e a eventual entrega de novas versões 

dos relatórios, que decorrerão em paralelo com o desenvolvimento das restantes tarefas previstas para a realização da avaliação)

• Calendário 

PREÇO BASE

• 100.000,00€ não incluindo o IVA
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AGENDA

1

2

2.1.

2.2.

2.3.

3

Informações

Portugal 2020

Ponto de Situação PORTUGAL 2020 

Ponto de Situação do PO CH

Condicionalidades ex ante: Ponto 

de situação

Avaliação 2014 – 2020: Ponto 

de situação

Outros Assuntos

2.4.
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Principais desafios de curto e médio prazo

Simplificação 
e Revisão 
Modelo 
Custos 

Unitários

Transversal 
FSE

Consolidação 
SIIFSE PT2020

Consolidação  
do sistema de 
monitorização 

e avaliação

PO CH – AD&C
Migração OI 

Virtual

Melhoria 
sistema 
controlo 
interno e 

controlo de 
gestão

Interno

Integração 
novos 

elementos 
na EM
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Atividade da rede para a educação e qualificação

1ª Lisboa 
24 Julho 
2015

2ª Lisboa
28 Agosto 2015 

3ª Porto
12 Outubro 2015

4ª Coimbra 
12 Fevereiro 
2016

5ª Lisboa              
21 Julho 
2016

Reuniões com periodicidade, em 

regra, trimestral. Reuniões 

extraordinárias, sempre que 

necessário, podendo ser em grupos 

de trabalho, em função de 

momentos chave da programação 

e da natureza dos assuntos a tratar.

Temas principais abordados:

 Pontos de situação do domínio do capital 

humano (AAC, plano de avaliação)

 Cursos Técnicos Superiores Profissionais 

(TeSP) - clarificar áreas de intervenção; 

questões financeiras; grelhas de análise; 

parâmetros do SIIFSE; coordenação do 

processo de análise das candidaturas, em 

articulação com DGES

 Ponto de situação das dotações financeiras e 

AAC (formulários e calendário), 

 Medidas para assegurar o sucesso e a 

qualidade na educação e formação

 Coordenação da análise às candidaturas no 

âmbito dos TEIP e CET

 Programas de Doutoramento – fronteira POCH e 

POR e alinhamento com a ENEI/EREI

 Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar

6ª Lisboa

13 setembro 
2016

7ª Lisboa              
14 outubro 
2016
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Os resultados devem-se ao trabalho da e em equipa



Av. Infante Santo, nº 2 - 6º andar 
1350-346 LISBOA | Portugal
+351 213 944 991  
poch@poch.portugal2020.pt  
www.poch.portugal2020.pt                                                                                   

Construímos caminhos de sucesso


