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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO
Em cumprimento do estipulado no artigo 50.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 17 de dezembro, a partir de 2016 e até 2023 inclusive, os Estados-Membros têm de apresentar à
Comissão um relatório anual sobre a execução de cada Programa Operacional no exercício financeiro anterior. Neste
contexto, o relatório que a seguir se apresenta corresponde a um modelo de relatório dito “simplificado”, conforme
anexo V do Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/207 e reflete o nível de implementação do Programa Operacional
Capital Humano (PO CH) até 31 de dezembro de 2017 1, sem prejuízo de dar nota da evolução verificada até ao
momento da conclusão do presente relatório, sempre que relevante.
Assim, o presente relatório de execução 2017 informa sobre os principais aspetos da execução do POCH e suas
prioridades, com base nos dados financeiros, indicadores comuns (definidos no caso deste programa, no Anexo I do
Regulamento n.º 1304/2013, de 17 de dezembro), indicadores específicos e metas quantificadas, e compromissos
quantitativos definidos no quadro de desempenho, conforme já haviam sido reportados nos relatórios de execução de
anos anteriores.
Inclui ainda uma síntese do ponto da situação da implementação do seu Plano de Avaliação e outras situações que
afetem o desempenho do PO, bem como as medidas adotadas em resposta a essas situações, visando maximizar os
seus níveis de eficácia e eficiência, aos diversos níveis.
O Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/207 da Comissão, de 20 de janeiro, define o modelo a adotar nos relatórios
anuais de execução do objetivo Investimento no Crescimento e no Emprego, estabelecendo uma matriz comum para
prestação de informação de modo a garantir a coerência e comparabilidade entre os diferentes Programas
Operacionais. Atendendo aos diferentes requisitos de informação a apresentar em cada ano, este modelo encontrase estruturado em três partes, aplicando-se ao relatório anual de 2017 as informações exigidas na parte A do Anexo
V do Regulamento em causa, cumprindo, por isso, a proposta de relatório estabelecida nesse anexo.
Atendendo a que todo o intercâmbio de informação entre os Estados-Membros e a Comissão é feito por via eletrónica
(SFC 2014), o referido Regulamento define igualmente as especificações técnicas a que os dados a comunicar devem
obedecer, incluindo em regra a dimensão limite que os textos podem ter por cada capítulo e subcapítulo, não sendo
possível inserir informação no sistema para além desse limite. De modo a cumprir desde já esse requisito na proposta
de relatório, a dimensão limite para cada ponto descritivo mantem-se conforme as especificações técnicas aludidas.
Informa-se ainda que este relatório, bem como seu resumo dirigido aos cidadãos, serão objeto de publicitação (artigo
50.º, n.º 9, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013), nomeadamente através da sua divulgação no portal de internet do
Programa Operacional e do portal Portugal 2020, após a sua aprovação pelo Comité de Acompanhamento. O resumo
será igualmente submetido eletronicamente no sistema de informação da Comissão Europeia (SFC 2014) como
ficheiro separado, sob a forma de anexo ao relatório anual de execução.

A AG considerou ainda reportar dados financeiros e físicos a 31 de março de 2018 sobre operações aprovadas até 31 de
dezembro de 2017.

1
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1. IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DE 2017
CCI

2014PT05SFOP001

Título

Programa Operacional Capital Humano (PO CH)

Versão

2017.1

Ano do relatório

2017

Data de aprovação do relatório pelo Comité
de Acompanhamento

21.05.2018

2. APRESENTAÇÃO GERAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL
(Artigos 50.º, n.º 2, e 111.º, n.º 3, alínea a), do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

O POCH mobiliza uma despesa pública total (DPT) de 3.642 milhões de euros (M€), correspondendo a 3.096 M€
de FSE.
Até 31 de Dezembro de 2017 o POCH abriu 32 concursos para apresentação de candidaturas, sendo que 6 desses
concursos continuavam abertos nessa data. Os concursos lançados envolveram uma dotação indicativa de 2.597
M€ (FSE), a qual representa 84% da dotação do POCH (FSE).
Neste âmbito foram submetidas 3 343candidaturas que se traduziram num pedido de apoio público de 2.979 M€
(DPT). Deste total foram aprovadas 2 090 candidaturas, que representam 2.520 M€ de investimento total aprovado
(2.139 M€ FSE), tendo sido validado um montante de despesa de 1.430 M€/DPT, correspondendo a 1.215 M€ de
FSE.
Em termos globais, o POCH regista uma taxa de compromisso de 69%, uma taxa de execução de 39%, uma taxa
de realização de 57% e uma taxa de pagamento de 67%, tendo sido pago a beneficiários o montante de
1.437 M€/FSE.
Este nível de implementação do PO está concentrado maioritariamente no eixo 1, em particular na prioridade de
investimento 10.iv, fruto da aposta central e reforçada nos Cursos Profissionais como via principal do ensino
secundário de certificação escolar e profissional para jovens. O investimento no eixo 1 ascende a cerca de 1.522 M€
(DPT) nas 1520 operações aprovadas, correspondendo a 90% de taxa de compromisso.
No eixo 2, o investimento aprovado ascende a 587 M€ (DPT), correspondendo a 54% da dotação prevista, apoiando
Bolsas no Ensino Superior a alunos carenciados, a Formação Avançada (Bolsas de Doutoramento e Pós
doutoramento) e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP).
No eixo 3, que apoia a aprendizagem ao longo da vida, através dos Cursos de Educação e Formação de Adultos,
Cursos de Aprendizagem e Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional/Centros Qualifica, o total de
candidaturas aprovadas (434 candidaturas) implicou 342 M€ de DPT aprovada (58% de taxa compromisso).
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O investimento no eixo 4, orientado para elevar a qualidade do Sistema de Educação e Formação Profissional,
regista, até ao momento, 49 M€ (DPT) aprovados em 78 candidaturas, correspondendo a 28% da dotação prevista,
que se distribuem pelas seguintes intervenções: apoio à implementação do Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar (PNPSE), reforço da rede de psicólogos ao serviço dos Serviços de Psicologias e Orientação
(SPO); Formação de Docentes e outros agentes de educação.
No que concerne à evolução dos indicadores específicos do PO, a AG optou por relatar os mesmos em função das
operações ainda em execução e encerradas. Neste contexto, registam-se, até 31 de dezembro de 2017, 319.201
participantes apoiados, repartidos de forma praticamente equitativa entre géneros (161.793 mulheres e 157.408
homens).
Existem duas tipologias que contribuem significativamente para este número total de participantes: os cursos
profissionais, com 141.709 participantes e as bolsas de ensino superior a alunos carenciados, com 107.481 bolseiros
apoiados. De sublinhar a relevância que o apoio a estas duas tipologias assumem para, no primeiro caso, a
prossecução da trajetória de redução do abandono escolar precoce e, no segundo caso, para o aumento da
proporção da população entre os 30-34 anos com o ensino superior, nas regiões elegíveis no âmbito deste PO.
Regista-se uma performance globalmente positiva face aos objetivos intermédios para 2018 definidos no quadro de
performance, em particular nos eixos 1, 2 e 3. No eixo 4 ainda não se registava execução nesta data. No entanto, a
expetativa é que essas metas físicas serão alcançadas porque os compromissos assumidos com as candidaturas
aprovadas apontam para que estas sejam atingidas.
Quanto aos indicadores específicos de resultado, referem-se fundamentalmente à % dos participantes apoiados
que concluem com sucesso (diplomados) e no tempo próprio as ações de formação apoiadas. Considerando que o
método de cálculo desses indicadores implica que os participantes tenham iniciado o ciclo formativo já no contexto
do PT2020 (ou seja, a partir de 2014) e que as principais modalidades formativas apoiadas pelo POCH abrangem
3 anos ou mais – caso dos cursos profissionais (eixo 1), dos bolseiros do ensino superior (eixo 2) e dos cursos de
aprendizagem, (eixo 3) - apenas a partir de janeiro de 2018 é que o apuramento pode ocorrer para a generalidade
desses indicadores, atendendo ainda ao critério de conclusão dos cursos em tempo próprio – ou seja, até 31 de
dezembro do ano em que o curso é suposto terminar.
Na sequência das conclusões do exercício de avaliação ex-ante dos instrumentos financeiros (IF) para empréstimos
a estudantes do ensino superior (Lote 2), o POCH procedeu à elaboração da estratégia para aplicação desse
instrumento, que sistematiza as opções estratégicas e metodológicas relativamente à utilização do mesmo. No
momento de elaboração deste relatório este documento encontrava-se em processo de conclusão da sua
apreciação e aprovação pelo Comité de Acompanhamento (CA).
A aplicação dos princípios horizontais está presente nos critérios de seleção das candidaturas. No âmbito da
monitorização são recolhidos os indicadores referentes ao género dos participantes e no CA do PO CH está
representada a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).
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Quanto ao papel dos parceiros, a AG tem promovido uma articulação sistemática com os mesmos nos trabalhos
prévios ao lançamento dos concursos, para alinhamento das estratégias e regras a implementar em cada aviso
lançado. Também em sede do CA, no qual têm assento a generalidade desses parceiros, num total de 48 entidades
e na qual se aprovam matérias determinantes para a operacionalização do PO (e.g. critérios de seleção das
operações; acompanhamento dos resultados da sua execução; aprovação e acompanhamento do Plano de
Avaliação e da Estratégia de Comunicação) tem-se vindo a procurar assegurar o seu ativo envolvimento.
Em matéria de implementação do Plano de Avaliação, importa salientar a execução da avaliação de impacto sobre
a formação avançada (bolsas de doutoramento e pós-doutoramento), desencadeada durante o 2º semestre de 2017
e que será terminada durante o 1º semestre de 2018 e a preparação das Especificações Técnicas da Avaliação do
Contributo do PT2020 para a promoção do sucesso educativo, a redução do abandono escolar precoce e a
empregabilidade dos jovens, prevista implementar no 2º semestre de 2018.
Por último, de referir o contributo do PO CH para a prossecução das RIS3. Verifica-se que os apoios concedidos no
âmbito dos cursos TeSP e da Formação Avançada obedecem, respetivamente, ao alinhamento das áreas de
formação ou científicas com a estratégia da RIS3/ENEI, sendo que na primeira tipologia o alinhamento é obrigatório
e na segunda é um fator preferencial (2/3 do financiamento têm de estar alinhado com a ENEI).
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3. EXECUÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO
(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

3.1. Apresentação geral da execução
ID do Eixo Prioritário

1

Eixo Prioritário

Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar
e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade

O eixo 1 tem uma dotação total de 1.700 M€ (1.445 M€ FSE) e financia ofertas formativas para jovens: Cursos
Profissionais, Cursos de Educação e Formação (CEF), Ensino Artístico Especializado e Cursos Vocacionais.
Foram abertos 10 concursos que resultaram em 2.520 candidaturas apresentadas e 1.520 aprovadas. Foi mobilizado
um

montante

de

custo

elegível

total

de

1.523

M€

(1.294

M€

FSE), ou seja, 90% da dotação foi comprometida com as operações aprovadas.
Do total das operações aprovadas, 1.004 são Cursos Profissionais, com um custo total aprovado de 1.402 M€ (1.190
M€ FSE). As restantes Tipologias somam 516 operações aprovadas, das quais 237 apoiam CEF, 200 Cursos
Vocacionais e 79 o Ensino Artístico Especializado.
A taxa de execução no eixo (Fundo executado/dotação de Fundo programada) situou-se nos 51%.
Relativamente à execução física, foram apoiados 172 368 participantes (98 341 homens e 74 027 mulheres).
Os Indicadores de realização específicos apresentam uma execução face ao valor-alvo (2023) de 59% no indicador
jovens apoiados nas ofertas formativas de nível ISCED 2 e de 92% no jovens apoiados nos cursos de dupla
certificação de nível ISCED 3. Quanto a este último indicador, previsto no quadro de desempenho, já foi ultrapassada
a meta para 2018 (106 000), com 145 894 participantes. Estes indicadores carecerão de revisão das respetivas
metas em sede de reprogramação do PO, considerando a aposta reforçada nos cursos profissionais e a
descontinuação dos cursos vocacionais, parcialmente compensada com o retomar dos CEF.
Relativamente aos indicadores comuns de resultado imediato a PI 10.i regista 12 676 participantes que obtiveram
uma qualificação após terminada a sua participação na operação.
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ID do Eixo Prioritário

2

Eixo Prioritário

Reforço do ensino superior e da formação avançada

O eixo 2, com uma dotação total de 1.096 M€ (932 M€ FSE), financiou as bolsas de ensino superior, os cursos TeSP,
programas doutorais e bolsas individuais de doutoramento e pós-Doutoramento.
Neste eixo foi aprovado um montante total de 590 M€ (499 M€ FSE), através da abertura de 8 concursos, que
originaram um total de 64 candidaturas apresentadas e 57 aprovadas.
O apoio às bolsas de ensino superior, que tem a Direção-Geral do Ensino Superior como entidade beneficiária,
representa cerca de 72% da totalidade do montante aprovado para o eixo. Nesta tipologia foram aprovadas 12
candidaturas, representando 427 M€ de investimento total aprovado (363 M € FSE) e abrangeu 107.481 participantes
(68.365 mulheres e 39.116 homens). Nos cursos TeSP foram aprovadas 40 candidaturas, representando 26 M€ de
investimento total aprovado (20 M€ FSE). Existem participantes nas ações financiadas mas os mesmos não se
encontram ainda registados em execução física por motivos técnicos e dificuldades dos beneficiários.
Nas bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento e programas de doutoramento foram aprovadas 5
candidaturas, que abrangeram 2 334 bolseiros de doutoramento e 1 220 bolseiros pós-doutoramento, num total de
3 554 (2 168 mulheres e 1 386 homens), representando um investimento total aprovado de 137 M€ (117 M€ FSE).
Os indicadores de realização Estudantes apoiados pela ação social no ensino superior nos níveis ISCED 5, 6 e 7 e
Bolseiros de doutoramento apresentam, respetivamente, uma execução de 87% e de 54% face à meta para 2023.
A execução física registada no primeiro indicador já ultrapassou a meta intermédia para 2018 prevista no quadro de
performance (83 000), verificando-se, no segundo indicador, estar em 78% (3 000).
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ID do Eixo Prioritário

3

Eixo Prioritário

Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço da
empregabilidade

O eixo 3, com uma dotação de 592 M€ (503 M€ FSE), apoiou os Centros para a Qualificação e Ensino Profissional
(CQEP) e Centros Qualifica (CQ); Cursos de Aprendizagem e Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA).
Foi aprovado um montante total de 342 M€ (291 M€ FSE) que representa 58% de dotação prevista para este eixo.
Foram abertos 6 concursos que resultaram num total de 677 candidaturas apresentadas e 434 aprovadas.
Destacam-se os EFA e os Cursos de Aprendizagem que mobilizam 293 M€ (249 M€ FSE) do investimento total
aprovado no eixo, enquanto os CQEP/CQ implicam um custo total aprovado de 50 M€.
A taxa de execução (valor do Fundo executado/valor da dotação de Fundo programada) situou-se nos 28%.
Nas operações com execução registada foram apoiados 35 798 participantes (18 565 homens e 17 233 mulheres),
sendo 16 556 participantes (10 763 homens e 5 793 mulheres) dos Cursos de Aprendizagem e 19 242 (7 802 homens
e 11 440 mulheres) dos EFA. Os Indicadores de realização específicos apresentam uma execução face ao valoralvo (2023) de 64% para Adultos apoiados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional e de
36% para Pessoas apoiados nos cursos de aprendizagem de dupla certificação do nível ISCED 3. O indicador
Adultos apoiados em curso do Ensino Recorrente não apresenta execução considerando que é uma tipologia não
mobilizada. Relativamente às metas previstas no quadro de performance (2018), para as quais os dois indicadores
com execução concorrem, as taxas são de 96% e 52%, respetivamente.
Os indicadores comuns de resultado imediato revelam que dos 5 335 participantes que obtiveram uma qualificação
uma vez terminada a operação, 33% têm um emprego, incluindo atividade por conta própria.
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ID do Eixo Prioritário

4

Eixo Prioritário

Qualidade e inovação do sistema de educação e formação

O eixo 4, com uma dotação total de 176 M€ (150 M€ FSE), financia ações diversificadas para a promoção da
qualidade e da inovação do sistema de educação e formação. Tratam-se de medidas de cariz sobretudo preventivo
para combater o fenómeno do insucesso escolar e o consequente abandono escolar precoce.
Neste eixo foi aprovado um custo total de 49 M€ (41 M€ FSE), através da abertura de 6 concursos, que originaram
um total de 81 candidaturas apresentadas e 78 aprovadas.
A tipologia da qualidade e eficiência do sistema de educação e formação para promoção do sucesso escolar, que
teve até à data a Direção-Geral de Educação como entidade beneficiária das 3 candidaturas em execução para
apoio ao PNPSE, representando cerca de 70% do montante total aprovado neste eixo (34 M€ de investimento total,
29 M€ FSE).
Em matéria de apoio à Formação de docentes e outros agentes de educação e formação foram aprovadas 72
candidaturas, que preveem abranger mais de 80 mil participantes, representando 7 M€ de investimento total
aprovado (6 M€ FSE).
O reforço da rede de SPO implicou a aprovação de 3 candidaturas para aumentar em 200 o número de psicólogos
em equivalente a tempo integral nas escolas públicas, representando 7 M€ de investimento total aprovado (6 M€
FSE).
Os indicadores específicos de realização não apresentavam execução nesta data, tendo em conta que as operações
foram aprovadas no decurso de 2017, bem como as limitações do sistema de informação, entretanto globalmente
superadas. Contudo, os compromissos referidos em relação aos participantes em ações de formação de docentes
e outros agentes de educação e formação e ao reforço do número de psicólogos ao serviço dos SPO apontam para
o cumprimento das metas estabelecidas.
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ID do Eixo Prioritário

5

Eixo Prioritário

Assistência Técnica

O eixo da Assistência Técnica, com uma dotação total de 77.M€ (66 M€ FSE), contou até ao momento com 2
concursos através de convite dirigido para acomodar as despesas inerentes ao apoio logístico e administrativo
assegurado pela Secretaria Geral da Educação e da Ciência, à Autoridade de Gestão do POCH, nos termos do
ponto 6 do mapa III da RCM n.º 73-B/2014, de 16 de dezembro.
A candidatura aprovada para o triénio 2015-2017 totalizou 15.176 M€ (12.900 M€ FSE). A despesa validada no
âmbito desta candidatura ascende a 8.044M€ (6.837 M€ FSE) e o valor pago 7.548 M€ (FSE).
O segundo concurso, lançado em 2017, mas sem candidaturas aprovadas até 31 de Dezembro de 2017, assumiu
uma dotação FSE de 45M€.
Importa mencionar que o eixo 5 apresenta como indicador de realização, o nº de ações de acompanhamento on
spot e o nº de avaliações concluídas e como indicador de resultado a despesa coberta pelas ações de
acompanhamento on spot, com uma meta de 6% para 2023. Em termos de execução, verifica-se que foram
realizadas 39 ações, 0 avaliações concluídas, e 46 M€ (FSE) de despesa coberta, referente a 39 relatórios inseridos
no SI até final de 2017, face a um total de despesa declarada e analisada de reembolsos de 1.416 M€,
correspondente a uma taxa de cobertura acumulada de 3,3% relativa apenas a Verificações no Local (VL) tratadas
no SI.
Até 31.12.2017 foram efetuadas mais 48 VL, cujos relatórios ainda se encontram em diferentes estados de
elaboração, com despesa controlada amostrada de 30 M€, ascendendo assim a uma taxa de cobertura mínima de
5,4 %. Para o ano de 2018 prevê-se a realização de pelo menos mais 30 Verificações no Local correspondentes a
um novo plano de VL e que deverá ser executado até ao final desse ano.
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3.2. Indicadores comuns e indicadores específicos do Programa
 Quadro 2A – Indicadores comuns de resultado para o FSE
(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região);
 Quadro 2C – Indicadores de resultado específicos do programa
(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região, se aplicável);
 Quadro 4A – Indicadores comuns de realização para o FSE
(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região);
 Quadro 4B – Indicadores de realização específicos do programa
(por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região).

3.3. Objetivos intermédios e metas definidos no quadro de desempenho
(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) — a apresentar nos relatórios anuais de execução a partir de 2017

 Quadro 5 – Objetivos intermédios e metas fixados no quadro de desempenho.

3.4. Dados financeiros
(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

 Quadro 6 – Informações financeiras a nível do programa e do eixo prioritário;
 Quadro 7 – Repartição dos dados financeiros cumulativos, por combinação da categoria de intervenção para o
FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão;
 Quadro 10 – Despesa incorrida fora da União (FSE).

4. SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES
(Artigo 50.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

Durante o ano de 2017, a atividade dinamizada pela AG no âmbito da avaliação, de forma coordenada no âmbito
da Rede de Monitorização e Avaliação do Portugal 2020 (Rede M&A), que inclui a Agência para o Desenvolvimento
e Coesão (que coordena), a Comissão de Coordenação Nacional para o FEADER, a Comissão de Coordenação do
FEAMP e os restantes Programas Operacionais do Continente e das Regiões Autónomas, centrou-se nas
realizações que a seguir se destacam.
O PO CH participou na revisão anual do Plano Global de Avaliação do Portugal 2020 (PGA PT2020). A revisão do
PGA, mantendo os pressupostos de cobertura programática que emanam do Regulamento (UE) N.º 1303/2013, de
17 de dezembro, visou responder às seguintes necessidades: i) ajustamento do cronograma ao calendário efetivo

POCH - Relatório de execução anual 2017

| 12

de arranque das avaliações iniciadas em 2017; ii) adiamento de algumas avaliações em função do necessário
ajustamento ao ritmo registado na implementação das intervenções, uma vez que se tratam maioritariamente de
avaliações de impacto; iii) racionalização do esforço avaliativo, por integração de algumas avaliações, anteriormente
autonomizadas, nas avaliações (intercalares) dos PO ou em avaliações temáticas de maior abrangência.
A revisão do PGA, na versão aprovada por deliberação da CIC em 21 de dezembro, desencadeou a revisão anual
do Plano de Avaliação do POCH, à semelhança de outras AG, tendo a mesma iniciado em dezembro de 2017. A
proposta de revisão do Plano de avaliação do POCH foi submetida para apreciação e aprovação do CA em janeiro
de 2018, não tendo sido ainda concluído esse processo à data de elaboração deste relatório. As principais alterações
ao Plano são as seguintes: i) adiamento do calendário de algumas avaliações coordenadas pelo POCH atendendo
à dinâmica de execução das operações registada na fase inicial da programação; ii) integração de parte dos
objetivos da Avaliação das medidas de promoção da qualidade do ensino/formação (eixo 4) na Avaliação intercalar
de Programa e outras, como o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, na "Avaliação do Contributo
do Portugal 2020 para a promoção do sucesso educativo, a redução do abandono escolar precoce e a
empregabilidade dos jovens" cuja preparação do Caderno de Encargos já se iniciou com vista a ser lançada ainda
no 1º semestre de 2018.
Em relação à implementação do Plano de Avaliação, destaca-se o lançamento e o início da avaliação de impacto
“Avaliação do contributo dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para a Formação Avançada”
(que abrange bolsas de doutoramento, pós-doutoramento e programas de doutoramento), atribuído ao consórcio
IESE/ImproveConsult/PPLL Consult, na sequência do concurso público realizado. Trata-se de uma área de
investimento iniciada em anteriores períodos de programação, mas que não foi objeto de avaliação no Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN) e, por esse motivo, que abrange sobretudo esse período de programação.
Os objetivos deste Estudo consistem em: i) 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 PósDoutoramento, bem como dos Programas Doutorais; ii) 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); iii) verificar em que medida o caminho
seguido no 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. O
estudo, que iniciou em 2017, está previsto ficar concluído no primeiro semestre de 2018, sendo que os resultados
preliminares serão objeto de desenvolvimento no relatório intermédio a apresentar em maio de 2018.
No decorrer do ano 2017 deu-se ainda início à preparação do programa de concurso e caderno de encargos inerente
ao processo de lançamento do estudo “Avaliação do contributo do Portugal 2020 para a promoção do sucesso
educativo e a redução do abandono escolar precoce e a empregabilidade dos jovens”, que será lançado pelo POCH
no 1º semestre de 2018, atendendo a que as operações objeto de avaliação incluem medidas do eixo 4 que apenas
iniciaram em 2017.
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No ano de 2017, o POCH forneceu ainda contributos para vários estudos de avaliação em curso, coordenados pela
AD&C, a saber: i) Avaliação do contributo dos FEEI para as dinâmicas de transferência e valorização de
conhecimento – o POCH forneceu contactos de peritos envolvidas na gestão e implementação de Bolsas de
Doutoramento em Empresas no período do QREN, bem como comentários ao relatório inicial ii) Avaliação da
operacionalização da abordagem territorial do Portugal 2020 no contexto da convergência e coesão territorial – o
POCH deu feedback à proposta de Especificações Técnicas; iii) Avaliação da aplicação dos custos simplificados –
o POCH forneceu contributos ao nível do caderno de encargos e especificações técnicas e iv) Avaliação da
Implementação da RIS3: Rede, Realizações e Resultados esperados – o POCH contribui para o parecer conjunto
do grupo de acompanhamento após entrega do Relatório Inicial.
Por último, em 2017 o POCH participou também em três reuniões da Rede M&A, coordenada pela AD&C, onde foi
debatido o ponto de situação da implementação dos Planos de Avaliação dos PO (pontos críticos dos PO e/ou
equipas de avaliação) e debatidos ajustamentos de calendários e âmbitos quando necessário.

5. INFORMAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DA INICIATIVA EMPREGO JOVEM (IEJ)
(Artigo 19.º, n.ºs 2 e 4 do Regulamento (UE) n.º 1304/2013) – não aplicável ao Programa.

Não aplicável ao Programa.

POCH - Relatório de execução anual 2017

| 14

6. QUESTÕES QUE AFETAM O DESEMPENHO DO PROGRAMA E MEDIDAS ADOTADAS
(Artigo 50.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013) 2

6.a) Questões que afetam o desempenho do programa e medidas adotadas
A) Sistema de informação (SI PT2020)
O desenvolvimento do SI PT2020, da responsabilidade da AD&C em articulação estreita com as Autoridades de
Gestão, encontra-se em consolidação. Até meados de 2017, o POCH recorreu ao SI QREN para tipologias de
continuidade face ao anterior período de programação. Simultaneamente o PO continuou a participar nos trabalhos
de consolidação do SI PT2020, visando a abertura de candidaturas nesse sistema e circuitos subsequentes do seu
ciclo de vida. Assim, foi possível em 2017 a (re)abertura de concursos no SI PT2020. Contudo, nem todas as fases
dos ciclos de vida dos concursos lançados em SIFSE/Balcão 2020 ficaram concluídas ou foram disponibilizadas aos
beneficiários, nomeadamente formulários de reembolso que proporciona a submissão de despesa e registo de
execução física o que justifica, por exemplo, a ausência de maiores taxas de execução no eixo 3 e do eixo 4 e
ausência de dados ao nível dos indicadores de realização do eixo 4, em particular aqueles que decorrem dos
concursos lançados no âmbito da Formação contínua de docentes e gestores escolares e Serviços de Psicologia e
Orientação (Rede).
B) SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLO
A implementação do POCH implica o cumprimento de procedimentos muito exigentes de gestão, controlo,
monitorização e avaliação por parte de todos os atores - AG, beneficiários, OI, - conforme consta na Descrição do
Sistema de Gestão e Controlo, aprovada pelos organismos competentes. Contudo, impõem uma elevada carga
administrativo-burocrática, o que se reflete nos tempos de preparação e análise de candidaturas, bem como na
análise dos pedidos de pagamento, devido, desde logo, às obrigações mínimas em matéria de verificação
administrativa (amostra aleatória mínima de 30 documentos, mas que podem ser insuficientes para uma adequada
cobertura da despesa, mais a verificação da contratação pública, que abrange a generalidade dos nossos
beneficiários – mínimo 30 contratos por operação). Do mesmo modo, as exigências em matéria de recolha da
informação necessária para assegurar o apuramento dos indicadores de realização e resultado específicos do PO
CH e comuns do FSE e que visam assegurar a monitorização da performance do PO, têm causado algumas
dificuldades aos beneficiários e à AG no seu consequente apuramento. Em relação aos beneficiários essas
dificuldades residem sobretudo numa insuficiente perceção das novas exigências neste domínio, apesar da
informação divulgada sobre esse assunto, face a anteriores períodos de programação, designadamente em matéria
de novos indicadores de realização (e.g. situação face ao desemprego dos agregados familiares) e resultado
(situação dos participantes até 4 semanas após participar na operação), levando a que essencialmente na fase de

2 No caso do PO ISE, incluir dados estruturados exigidos para o relatório sobre a IEJ, em conformidade com o artigo 19.º, n.º 3, e
o anexo II do Regulamento (UE) n.º 1304/2013.

POCH - Relatório de execução anual 2017

| 15

transição entre períodos de programação não tivessem recolhido toda a informação necessária para esse efeito,
sendo depois muito difícil ou mesmo impossível recuperar plenamente a mesma.
Em relação aos indicadores específicos de resultado do PO, que nos eixos prioritários 1, 2 e 3 referem-se em regra
à % dos participantes apoiados que concluem com sucesso (diplomados) e no tempo próprio as ações de formação
apoiadas, o método de cálculo desses indicadores implica que os participantes tenham iniciado o ciclo formativo já
no contexto do PT2020 (i.e. a partir de 2014). Considerando, ainda, que o financiamento recai, em regra, sobre
modalidades formativas de longa duração - caso dos cursos profissionais, diplomados do ensino superior e cursos
de aprendizagem - apenas a partir de janeiro de 2018 é que o apuramento pode ocorrer para a generalidade dos
indicadores em causa, uma vez que se aplica também o critério de conclusão dos cursos em tempo próprio, em
que se considera como tempo previsto para a conclusão do curso o limite de 31 de dezembro do ano em que o
mesmo é suposto terminar.
Por outro lado, os indicadores em causa implicam, que se garanta, de acordo com a regulamentação geral da
proteção de dados, procedimentos administrativos que, até à data, ainda não estão assegurados devido à complexa
operacionalização dos mesmos, agravada pela fase em que estamos de alteração dessas normas.
Quanto aos restantes indicadores específicos de resultado inscritos no texto do PO CH, em particular do eixo 4, não
têm ainda execução registada devido à implementação mais tardia das respetivas tipologias, bem como da
disponibilização de funcionalidades do sistema de informação que permitem a submissão dos pedidos de reembolso
ter acontecido só em 2018.
Em síntese, em resposta a estes constrangimentos a AG tem, por um lado, procurado mobilizar a aplicação de
formas mais simplificadas de financiamento, no quadro das modalidades previstas na regulamentação em vigor,
tendo constituído em 2017 um grupo de trabalho interno para a apresentação de propostas neste domínio e que
esteve, por exemplo, na base da revisão das metodologias de custos unitários aplicadas aos cursos profissionais e
CEF. Por outro, tem desenvolvido esforços, envolvendo todos os atores, para encontrar soluções que, sem perda
de rigor, promovam uma maior simplificação administrativa, apoiando os mesmos no cumprimento das obrigações
em matéria de legalidade da despesa e prestação de toda a informação requerida sobre, designadamente, os
destinatários finais das ações que financiamos.
C) Recursos Humanos e Desempenho da AG
A AG do PO CH foi nomeada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 73-B/2014, de 16 de dezembro, tendo
sido de imediato tomadas medidas para assegurar o seu funcionamento, destacando-se a seleção e transferência
de recursos do POPH/QREN para o PO CH em março de 2015, e desse modo assegurada a constituição base do
seu Secretariado Técnico, através do Despacho n.º 6815/2015, de 18 de junho. Uma vez que a dotação de recursos
humanos transferida era inferior à composição máxima (70) definida na RCM nº73/2014 foram desencadeados
procedimentos para recrutamento no âmbito da Administração Pública, com vista ao pleno preenchimento do quadro
de Secretariado Técnico do PO. Assim, ocorreu um processo de recrutamento externo (depois de um processo
promovido para o efeito por mobilidade interna), que produziu os seus efeitos já em 2017, com a entrada de 26
novos colaboradores, tendo ainda havido lugar a um processo de formação específica à entrada e de integração
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dos novos colaboradores nas equipas em funcionamento. Acresce ainda a necessidade de atualização e reforço
das competências dos técnicos da AG e nesse sentido o PO aprovou plano de formação. O ano de 2017 foi marcado
pela constituição do IGeFE e da EMPIS como organismos intermédios, para além do OI já constituído, a ANQEP
para os CQEP/CQ, para aumentar a capacidade de resposta da AG nas seguintes tipologias: i) cursos vocacionais,
CEF e cursos profissionais promovidos por escolas da rede pública de educação - IGeFE; ii) parcerias para o
impacto e os títulos de impacto social na área da educação - EMPIS.

6.b) Avaliar se os progressos realizados são suficientes para atingir as metas fixadas, indicando as
medidas corretivas eventualmente tomadas ou previstas
No ano 2017 todos eixos do POCH estiveram em pleno funcionamento, verificando-se uma evolução muito positiva
ao nível de realizações, execuções, certificações e pagamentos.
O POCH registou em 2017 uma das maiores taxas de compromisso do PT2020, verificando-se um aumento
considerável relativamente ao ano 2016, sendo que no caso do eixo 1 o nível de compromisso ficou próximo do
limite. O POCH foi um dos PO com maior proporção do Fundo colocado a concurso, representando 84% da sua
dotação (por comparação à média do PT2020 que se situava nos 69%). O POCH apresentou ainda a terceira maior
taxa de execução do PT2020 e o segundo maior volume de pagamentos efetuados aos beneficiários, bem como
uma das mais elevadas taxas de pagamento face aos valores aprovados. O POCH é também o PO com mais
despesa certificada e cumpriu a regra N+3 de 2017. O POCH apresentou um dos menores diferenciais entre a taxa
de compromisso e execução (32%), embora tendo crescido devido à aprovação de um vasto conjunto de
candidaturas para o ciclo formativo completo, em vez de ser por ano letivo ou civil, como era prática no QREN.
Considerando a reprogramação em preparação do PT2020 e deste PO em particular, importa nesta fase preliminar
deste processo referir as possíveis alterações que pretenderão responder à prioridade central que o Governo de
Portugal tem vindo a dar ao ensino profissional e á educação e formação de adultos e que na fase de programação
não mereceram tal centralidade.
Do ponto de vista das metas contratualizadas e considerando os progressos realizados até ao final de 2017,
observa-se que, no eixo 1, os mesmos são suficientes para se atingir as metas de realização fixadas, não sendo
ainda possível ter a mesma avaliação para as metas de resultado pelos motivos expostos no relatório. A mesma
avaliação positiva relativamente à implementação dos compromissos para os eixos 2 e 3, ainda que os progressos
aí observados sejam menos expressivos que no eixo 1.
Não obstante este facto, deve-se considerar que ainda existe execução por registar no sistema de informação por
dificuldades que este SI apresenta, mas também por dificuldade dos beneficiários no reporte da mesma,
designadamente no caso das bolsas de doutoramento e programas de doutoramento, Cursos TeSP (eixo 2) e
Cursos de Aprendizagem (eixo 3). Considerando o número de participantes a abranger em candidatura, estimamse 4734 no âmbito dos TEsP e 3458 bolseiros em Formação Avançada (Programas de Doutoramento e Bolsas
Individuais de Doutoramento). No eixo 4, e tal como já foi referenciado, regista-se um maior atraso na
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implementação, sobretudo financeira, uma vez que as metas de realização fixadas para as operações aprovadas
podem ainda assegurar a prossecução das mesmas, designadamente no caso do reforço da rede de SPO, existindo
um risco maior no caso da formação de docentes, estando por isso para ser lançado um novo concurso para esta
tipologia de operação.
No eixo 5, regista-se que as metas fixadas em matéria de acompanhamento no local não foram realistas, carecendo
de revisão em sede de reprogramação. Sem prejuízo dessa possível revisão, a AG tem desempenhando o seu
papel fundamental no apoio a todo o funcionamento das entidades beneficiárias diretas e, agora também, no caso
dos seus 3 Organismos Intermédios (ANQEP, IP, EMPIS e IGeFE).

7. RESUMO PARA OS CIDADÃOS
(Artigo 50.º, n.º 9 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

Documento anexo, em ficheiro separado, conforme previsto no regulamento de execução.

POCH - Relatório de execução anual 2017

| 18

8. RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
(Artigo 46.º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

O instrumento financeiro previsto no PO CH tem enquadramento na prioridade de investimento 10.ii - Melhoria da
qualidade, da eficiência e do acesso ao ensino superior e equivalente, com vista a aumentar os níveis de
participação e de habilitações, particularmente para pessoas desfavorecidas, nos termos previstos na alínea a) do
artigo 18º do Regulamento Específico do Capital Humano, anexo à Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, na sua
atual redação.
Nestes termos, foi desenvolvida pela AG uma proposta de estratégia de implementação para a execução de um
Instrumento Financeiro (IF) de dívida constituído por garantias, ao abrigo da subalínea iii) da alínea b) do n.º4 do
art.º 38º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013,
com o intuito de promover a disponibilização de empréstimos bancários aos Estudantes do Ensino Superior (EES),
tendo sido articulada com a AD&C.
Por sua vez, a 18 de janeiro de 2018, a DG Employment, Social Affairs and Inclusion, identificou um conjunto de
questões essenciais à consecução dos objetivos do IF, que foram discutidas na Reunião do Encontro anual, de 9
de março, tendo as mesmas sido ponderadas na estratégia de investimento submetida à CA e objeto de pronúncia
e aprovação nos termos do n.º 6 do art.9.º do Regulamento Interno da Comissão de Acompanhamento do POCH.
Considerando a dotação indicativa prevista no PO CH, para esse Instrumento Financeiro, correspondente a 10 M€
FSE, a que acresce a contrapartida nacional (15%) assegurada pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES),
estima-se que o efeito de alavancagem, proporcionado pela mobilização de recursos privados, origine um rácio
multiplicador de 1/7,8. Em termos objetivos, tal significa que os EES terão à sua disposição uma linha de crédito de
cerca de 78 milhões de euros.
Os destinatários finais do presente instrumento financeiro, em conformidade com o âmbito de intervenção do Eixo
2 do POCH, correspondem ao universo global de estudantes do ensino superior, abrangendo os alunos dos cursos
TeSP (ISCED 5), alunos de licenciatura (ISCED 6), mestrado (ISCED 7) e doutoramento (ISCED 8), que se
encontrem a frequentar um estabelecimento de ensino superior, numa das regiões menos desenvolvidas e elegíveis
a este Programa Operacional (regiões Norte, Centro ou Alentejo), sem prejuízo da consideração dos estudantes
“desfavorecidos”, aos quais serão oferecidas melhores condições de empréstimo mediante uma redução de 0,25%
da taxa de juro face à taxa praticada para os empréstimos concedidos aos demais estudantes.
Por forma a promover o sucesso do Instrumento Financeiro, pretende-se estipular como meta, de forma ambiciosa,
que o apoio do FSE alcance, no mínimo, 7 500 estudantes.
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9. AÇÕES REALIZADAS PARA CUMPRIR AS CONDICIONALIDADES EX ANTE, CASO ESSAS
CONDICIONALIDADES NÃO ESTEJAM CUMPRIDAS AQUANDO DA APROVAÇÃO DO PO
(Artigo 50.º, n.º 2 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

Não aplicável ao relatório de execução de 2017

10. PROGRESSOS NA PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DOS GRANDES PROJETOS E PLANOS DE
AÇÃO CONJUNTOS
(Artigos 101.º, alínea h), e 111.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

Não aplicável ao Programa.

10.1. Grandes projetos
10.1.a.

Problemas significativos encontrados na execução de grandes projetos e medidas tomadas para a
sua resolução

10.1.b.

Alterações eventuais à lista indicativa de grandes projetos do programa operacional

10.2. Planos de ação conjuntos

10.2.a.

Progressos alcançados na execução das diferentes fases dos planos de ação conjuntos

10.2.b.

Problemas significativos encontrados e medidas tomadas para a sua resolução

11.4 INFORMAÇÃO SOBRE O APOIO CONSAGRADO AOS OBJETIVOS RELATIVOS ÀS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
(Artigo 50.º, n.º 4, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013)

Eixo
Prioritário

Montante do apoio que se destina
ao cumprimento dos objetivos em
matéria de alterações climáticas
(EUR)

Parcela da dotação total para
o Programa Operacional (%)

Total

0,00

0,00%

Até à data do presente reporte, o PO CH não apresenta contributos em matéria de alterações climáticas.
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14.4 CONTRIBUIÇÃO PARA AS ESTRATÉGIAS MACRORREGIONAIS E PARA AS
ESTRATÉGIAS RELATIVAS ÀS BACIAS MARÍTIMAS, QUANDO APLICÁVEL
As operações aprovadas pelo PO CH que contribuem para a Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico
foram selecionadas segundo a interpretação e aplicação do Quadro de Referência do ITI Mar. A metodologia adotada pelo
PO CH mereceu apreciação de concordância em sede da 8ª Comissão de Implementação do ITI Mar e operacionaliza-se
em 4 etapas principais, que enunciamos:
1.

Identificação dos cursos de formação especificamente Mar, a partir do elenco de cursos assinalados no referencial
metodológico em apreço;

2.

Identificação das Áreas Científicas com contributo Mar, segundo a pré-seleção das áreas alinhadas com o domínio
‘4.3. Economia do Mar’ da ENEI;

3.

Cálculo da estimativa do ‘Investimento Total Elegível nos Cursos/Bolsas Mar’, que resulta da aplicação da seguinte
expressão de cálculo: (‘N.º de apoiados unívocos nos Cursos/Bolsas Mar’ * ‘Investimento Total Elegível na
Operação’) / ‘N.º de apoiados unívocos na Operação’; aplicou-se a mesma expressão de cálculo, devidamente
adaptada, para efeitos de apuramento da ‘Estimativa do Fundo Total Aprovado’;

4.

Cálculo da ‘Taxa de Apoio’ para cada Operação, com base na ‘Estimativa do Investimento Total Elegível nos
Cursos/Bolsas Mar’ / ‘Investimento Total Elegível na Operação’.

Na sequência da aplicação da metodologia supra referida, conclui-se que o PO CH aprovou, até 31 de Dezembro de 2017,
235 operações que contribuem para Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico, o que corresponde a
um investimento total elegível estimado de 91 M€ (77 M€/FSE) e a 12 684 participantes apoiados (5 321 Mulheres e 7 363
Homens), que se distribuem por 5 Tipologias de Operação: Cursos Profissionais (8 315), Cursos de Aprendizagem (1 720),
Cursos de Educação e Formação de Adultos (1 482), Bolsas Individuais de Doutoramento e Pós-Doutoramento (1 066) e,
por último, Cursos de Educação e Formação de Jovens (101).
Aproximadamente 87% dos participantes iniciaram ações que conferem o Ensino Secundário (ISCED 3) ou uma qualificação
profissional de nível 4 de qualificação (QNQ), mobilizando, em termos de execução financeira, um montante estimado de
investimento total elegível de 66 M€, dos quais 56 M€ financiados pelo FSE.
Verifica-se, ainda, que o número total de formandos apoiados no âmbito de Tipologias Formativas nos níveis ISCED 2 e 3
(11 618) frequentam cursos de formação profissional nas seguintes Áreas CNAEF, apuradas de acordo com o Quadro de
Referência supra referido: Hotelaria e Restauração (7 024), Desporto (3 787), Silvicultura e Caça (299), Finanças, Banca e
Seguros (194), Serviços de Transporte (186), Proteção de Pessoas e Bens (88) e Construção e reparação de veículos a
motor (40).
Já ao nível da Formação Avançada, o número de Bolseiros de Doutoramento (691) e de Pós-Doutoramento (375) distribuise por 7 Áreas Científicas: Ciências Biológicas (272), Engenharia Eletrotécnica e Informática (269), Ciências do Ambiente
(218), Engenharia Mecânica (109), Ciências do Mar (83), Ciências da Terra (62), Economia e Gestão (53).
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EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
Estratégias
macrorregionais e
estratégias para as
bacias marítimas

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
X

Estratégia Marítima da UE para a Área do Atlântico (Atlantic Sea Basin Strategy
(ATLSBS))

No caso da Estratégia Marítima da UE para a Área do Atlântico, identificar as prioridade(s) e objetivos relevantes para o
Programa Operacional:

Prioridades

1 - Promover o empreendedorismo
e a inovação

2 - Proteger, assegurar e
desenvolver o potencial do meio
marinho e costeiro do Atlântico
3 - Melhorar a acessibilidade e
conectividade
4 - Criar um modelo de
desenvolvimento regional
sustentável e socialmente inclusivo

Objetivos
1.1 - Partilhar conhecimentos entre instituições de ensino
superior, empresas e centros de investigação
1.2 - Reforçar a competitividade e as capacidades de inovação
na economia marítima da Região Atlântica
1.3 - Estimular a adaptação e a diversificação das atividades
económicas, promovendo o potencial da Região Atlântica
2.1 - Melhorar a segurança marítima
2.2 - Explorar e proteger as águas marinhas e as zonas
costeiras
2.3 - Gerir os recursos marinhos de forma sustentável
2.4 - Explorar o potencial do meio marinho e costeiro da Região
Atlântica em matéria de energias renováveis

Assinalar as
prioridade(s)/
objetivo(s)
relevantes

X

3.1 - Promover a cooperação entre portos
4.1 - Promover um melhor conhecimento dos desafios sociais na
Região Atlântica
4.2 - Preservar e promover o património cultural do Atlântico

Ações ou mecanismos adotados para articulação do Programa Operacional com a Estratégia Marítima da UE para a Área do Atlântico:

A. Os coordenadores da Estratégia Marítima da UE para a Área do Atlântico (principalmente os
coordenadores nacionais, coordenadores ou membros de áreas prioritárias e/ou coordenadores ou
membros de objetivos) participam no Comité de Acompanhamento do Programa?
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Sim

Não
X

B. Nos critérios de seleção, foram atribuídos pontos suplementares a medidas de apoio específicas

Sim

X

à Estratégia Marítima da UE para a Área do Atlântico?

C. O Programa Operacional investiu Fundos da UE na Estratégia Marítima da UE para a Área
do Atlântico?

Não

Sim

Não

X

Montante aproximado ou exato em EUR investido na Estratégia Marítima da UE para a Área do
Atlântico (€) (Fundo aprovado):
FEDER:
FC:
FSE

76 709 946,93 €

Quaisquer outros Fundos:
Se assinalar “Quaisquer outros Fundos”, identificar os Fundos:

D. Indicar os resultados obtidos em relação à Estratégia Marítima da UE para a Área do Atlântico:
Valores apurados para os Indicadores Específicos de Realização de Programa tendo por base o universo (12 864) de
participantes apoiados nas operações com contributo para a Estratégia Marítima da União Europeia para a Área do Atlântico:


8 315 Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3 (3 027 Mulheres e 5 288 Homens);



1 720 Pessoas apoiadas nos cursos de aprendizagem de dupla certificação de nível ISCED 3 (773 Mulheres e 947
Homens);



1 482 Adultos apoiados em cursos de formação com certificação escolar e/ou profissional (954 Mulheres e 528
Homens);



691 Bolseiros de Doutoramento apoiados (314 Mulheres e 377 Homens);



101 Jovens apoiados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo de nível ISCED 2 (39
Mulheres e 62 Homens).
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ANEXO I
Quadro 2A - Indicadores comuns de resultado para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região)
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Quadro 2C - Indicadores de resultados específicos dos programas para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região)
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Quadro 4A - Indicadores comuns de realização para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de região)

POCH - Relatório de execução anual 2017

| ix

POCH - Relatório de execução anual 2017

| x

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xi

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xii

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xiii

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xiv

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xv

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xvi

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xvii

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xviii

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xix

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xx

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xxi

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xxii

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xxiii

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xxiv

POCH - Relatório de execução anual 2017

| xxv

Quadro 4B - Indicadores de realização específicos dos programas para o FSE (por eixo prioritário, prioridade de investimento e categoria de

região)
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Quadro 5 - Informações sobre os objetivos intermédios e metas fixados no quadro de desempenho
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Quadro 6 - Informações financeiras a nível do programa e do eixo prioritário
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Quadro 7 - Repartição dos dados financeiros cumulativos, por combinação da categoria de intervenção, para o FEDER, o FSE e o Fundo de Coesão
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Quadro 10 - Despesa incorrida fora da União (FSE)
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