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1. RESUMO 

A avaliação da Estratégia de Comunicação (EC) do Programa Operacional Capital Humano (PO CH) 

2014-2020 é reportada à data de 30.06.2020 e integra a resposta a quatro questões de avaliação (QA), 

correspondentes à análise de relevância/pertinência, de eficácia, de eficiência e de impactos. 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma Avaliação Baseada na Teoria (ABT), em que a equipa 

de avaliação combinou a elaboração de uma Teoria da Mudança (TdM), discutida e validada em 

reunião de trabalho com a Autoridade de Gestão (AG) do PO CH e o Grupo de Acompanhamento da 

avaliação, com princípios de avaliação realista e baseada na evidência, segundo uma metodologia que 

a Quaternaire Portugal tem vindo a construir em diferentes experiências de avaliação, a primeira das 

quais aplicada a uma EC. A avaliação desenvolveu-se ao longo de três relatórios, um relatório inicial 

dedicado às questões metodológicas, um relatório intermédio que a equipa concebeu como um 

relatório de aproximação ao relatório final e o presente relatório que culmina todo o trabalho de 

avaliação. 

Ainda do ponto de vista metodológico, a avaliação recorreu a uma análise multimétodo, enquadrada 

pela TdM atrás mencionada, de cuja paleta de processos de recolha e tratamento de informação se 

destacam: (i) a análise documental disponibilizada pela AG sobre os materiais de comunicação 

mobilizados, relatórios de execução do PO CH e da sua EC e literatura sobre a evolução dos processos 

de comunicação; (ii) um robusto processo de inquirição que envolveu uma sondagem à população, um 

inquérito por questionário eletrónico a destinatários finais e um inquérito por questionário eletrónico 

a beneficiários; (iii) entrevistas semi-diretivas a personalidades institucionais envolvidas na 

implementação do PO CH e de processos de comunicação; três painéis de discussão com especialistas 

de comunicação, responsáveis de comunicação de programas e projetos envolvendo FEEI e 

responsáveis de entidades envolvidas na implementação do PO CH. O período pandémico em que 

grande parte da avaliação decorreu impediu a realização de trabalho de terreno presencial, tendo a 

interação com stakeholders sido realizada por via de plataformas TEAMS ou ZOOM. 

A EC do PO CH, programada com a dotação de cerca de 4,3 milhões de € e com uma taxa de execução 

dessa dotação, em 30.06.2020, de 51,7% do programado, é uma EC com grande ambição de produção 

de resultados. Ela visa não só resultados de divulgação e comunicação dos instrumentos apoiados pelo 

PO CH, dinamizando a sua procura, mas também resultados do ponto de vista da melhoria da perceção 

pública sobre a utilização do FSE em Portugal e da perceção dos portugueses quanto aos níveis de 

qualificação e inclusão da sociedade portuguesa. A essa ambição de objetivos correspondem três fases 

de implementação, lançamento (acesso universal), divulgação (notoriedade pública) e consolidação 

(boas práticas e avaliação final), com dotação crescente de recursos ao longo das três fases. À referida 

ambição corresponde também uma paleta muito diversificada de materiais e instrumentos de 

comunicação, com destaque para os investimentos nas Feiras e Eventos externos e as campanhas de 

TV e de comunicação digital (imprensa escrita e redes sociais). 

Em estreita articulação com a TdM que enquadra a avaliação, particularmente a produção de impactos, 

a narrativa da avaliação é construída a partir dos resultados robustos da sondagem à população, 

confrontada com a inquirição dos destinatários finais e beneficiários. Esta construção é importante 

pois parte dos resultados de notoriedade junto dos níveis de públicos mais afastados do 

funcionamento e implementação dos Fundos Europeus, em particular do PO CH, evoluindo 
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progressivamente para níveis de maior proximidade ao PO CH, destinatários primeiro e beneficiários 

depois. O confronto entre estes níveis de notoriedade é em si muito concludente, muito baixa na 

população em geral e elevada nos beneficiários, sendo a relativamente baixa notoriedade junto dos 

destinatários finais o aspeto que exige maior atenção futura e onde a avaliação identificou uma 

elevada margem de progresso. 

Culminando as análises de relevância/pertinência, eficácia, eficiência e impactos, a avaliação 

sistematiza um capítulo de conclusões que está estruturado em dois grupos, conclusões de ordem mais 

geral, para onde o principal conteúdo da avaliação de impacto é remetido e conclusões mais 

específicas decorrentes das quatro análises atrás referidas. 

No que respeita às conclusões de ordem mais geral, a avaliação conclui que a incapacidade revelada 

pela EC do PO CH de atingir uma maior notoriedade junto da população em geral se deve mais às 

particularidades desse objetivo mais abrangente do que propriamente à insuficiência comunicacional 

do realizado. Apesar do PO CH apresentar uma marca forte e apelativa, aspetos como a fragmentação 

corporativa do PT 2020, a disseminação de agendas mediáticas que projetam uma não fundamentada 

má utilização de FEEI em Portugal e a persistência de visões de inércia sobre as baixas qualificações da 

população portuguesa penalizam seriamente a ambição de objetivos estratégicos mais amplos da EC 

do PO CH. Já a baixa notoriedade junto dos destinatários finais é de outra natureza e revela amplas 

margens de progresso na concretização de níveis mais elevados de eficácia e de impactos junto desses 

públicos, integrando aqui a necessária intervenção mais proativa também dos Organismos 

Intermédios. 

A avaliação concluiu ainda que, face à paleta muito diversificada de materiais e instrumentos de 

comunicação, a implementação da EC tem um vasto campo de manobra a explorar para melhorar 

eficácia e impactos, seja explorando mais a combinação entre diferentes materiais a partir do papel de 

pivot que as redes sociais podem assumir reduzindo o peso da comunicação institucional, seja 

operando internamente o reforço da sua estrutura técnica que possibilite uma gestão mais 

profissionalizada das redes sociais. Nesta última dimensão, cabe destacar a crucial importância da EC 

manejar operações e meios de intermediação com a população jovem que frequenta as redes sociais, 

por exemplo convocando para as suas ações personalidades com grande número de seguidores nas 

redes. Atendendo à forte transformação que a comunicação nas próprias redes sociais está a revelar, 

a maior proatividade na sua gestão e a operacionalização do seu papel de pivot em estratégias multi-

instrumentos terão de ser acompanhadas pelo investimento na mobilização de conhecimento de 

investigação e de especialistas. 

No que concerne às conclusões mais diretamente decorrentes das análises de relevância, eficácia, 

eficiência e de impactos, cabe destacar (i) o nível elevado de relevância dos instrumentos utilizados 

que pode ser ainda incrementado com novas combinações entre instrumentos, (ii) a necessidade 

futura de definir métricas de resultados para as ações de comunicação planeadas e de rever as 

métricas das redes sociais, (iii) a evidência de que, com apenas pouco mais de 50% dos recursos 

programados executados e com os resultados já entretanto alcançados, a EC antecipa níveis muito 

satisfatórios de eficiência e (iv) que, face à baixa notoriedade alcançada junto da população em geral 

e particularmente junto dos destinatários finais, existe ainda potencial para reordenar prioridades de 

mobilização da carteira de iniciativas de comunicação, assumindo sobretudo a nova centralidade das 

redes sociais. 
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Com fundamento nas conclusões formuladas, a avaliação apresenta dois conjuntos de 

recomendações: recomendações passíveis de melhorar ainda a programação em curso e 

recomendações mais apropriadas para informar a programação 2021-2027.  

Nas recomendações de aplicação a curto prazo, destacam-se (i) mobilizar recursos programados ainda 

disponíveis para através de novas combinatórias de instrumentos de comunicação incrementar a 

notoriedade junto de destinatários finais, (ii) divulgar resultados da avaliação em articulação com um 

debate sobre o que é que significa a comunicação institucional dos FEEI num contexto em que 

predomina a centralidade das redes sociais, (iii) programar um novo ciclo de histórias de vida ligadas 

a resultados de apoios do PO CH e (iv) realizar um encontro de resultados de avaliação e de trocas de 

experiências entre equipas de comunicação de PO temáticos e PO Regionais. 

Nas recomendações mais focadas na programação futura, cabe destacar (i) promover a gestão mais 

proativa das redes sociais, (ii) trabalhar novas combinações de materiais de comunicação explorando 

a centralidade das redes sociais e os resultados tornados possíveis pela sua gestão mais 

profissionalizada e baseada em conhecimento, (iii) promover um grande debate público sobre a 

imagem mediática distorcida sobre a utilização e resultados da aplicação dos FEEI em Portugal e (iv) 

conceber uma comunicação mais institucionalmente colaborativa no âmbito do PT 2030 e integrando 

nesse processo a comunicação do PRR, (v) definição de indicadores, métricas e metas de monitorização 

e avaliação da estratégia 

Dada a sua importância na narrativa da avaliação, apresenta-se de seguida a tabela síntese sobre o 

robusto processo de sondagem e inquirição que enquadra a presente avaliação: 

 
 Nº de questionários válidos 

População em 
geral 

646 
Para um universo total de 4.244.152 o número de respostas obtidas corresponde a uma 
margem de erro de 3,86% para um intervalo de confiança de 95%. 

Destinatários finais 
incluindo Escolas 
(PNPSE) e 
Psicólogos (SPO) 

1.919 Destinatários Finais+ 110 Escolas PNPSE e Psicólogos 
Para um universo de 685.890 destinatários finais do POCH apoiados, o número total de 
respostas obtidas corresponde a uma margem de erro de 2,23% para um intervalo de confiança 
de 95%. Foi, igualmente garantida a representatividade por grande área de intervenção – 
formação de jovens, ensino superior e qualificação ao longo da vida com margens de erro de 
4,49%, 4,76% e 3,06%, respetivamente, para um intervalo de confiança de 95%. 
Foram enviados questionários para a totalidade da amostra disponibilizada de escolas com 
planos de ação no âmbito do PNPSE e de Psicólogos dos SPO apoiados. 

Beneficiários 

323 
Para um universo de 767 beneficiários o número de respostas obtidas corresponde a uma 
margem de erro de 4,15% para um intervalo de confiança de 95%. Foi respeitada a 
segmentação por Região NUT II, por organismo intermédio e natureza da entidade. 

 
Uma última nota para saudar os contributos recolhidos não só no âmbito do Grupo de 
Acompanhamento1, mas também do Comité de Acompanhamento, os quais possibilitaram à Equipa 
de Avaliação complementos de reflexão relevantes que passaram a integrar o capital de conhecimento 
desta avaliação. 
 

  

 
1 O Grupo de Acompanhamento do presente trabalho de avaliação é constituído pelas seguintes entidades: 
AD&C, ANQEP, IGEFE, EMPIS, ANESPO e Conselho das Escolas 
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2. APRESENTAÇÃO 

1. O presente documento configura o Relatório Final (RF) da Avaliação da Estratégia de Comunicação 

do Programa Operacional Capital Humano (POCH) proposto pela equipa de avaliação à Secretaria-

Geral da Educação e Ciência – Programa Operacional Capital Humano e Grupo de Acompanhamento 

constituído no âmbito desta avaliação. 

2. O Relatório segue as orientações do Convite e Caderno de Encargos da presente contratualização, 

nomeadamente apresentando como ponto prévio (ponto1) o Resumo dos aspetos mais relevantes do 

presente trabalho de Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH. 

3. Nestes termos, para além do capítulo mencionado do Resumo e deste capítulo de Apresentação, o 

Relatório Final é constituído pelos seguintes capítulos: 

▪ O capítulo 3 descreve o entendimento que é feito do objeto e dos objetivos da avaliação; 

▪ O capítulo 4 apresenta uma síntese do quadro metodológico global; 

▪ O capítulo 5 aborda as questões de avaliação, incorporando os resultados das interações 

com a equipa do POCH e comentários associados, bem como elementos adicionais de 

análise decorrentes da conclusão do trabalho de terreno; 

▪ O capítulo 6 elabora um conjunto de conclusões e recomendações nelas fundamentadas e 

decorrentes de todo o trabalhado realizado pela equipa de avaliação, que permitirão 

nortear o período remanescente de implementação da presente EC e dar orientações para 

o próximo período de programação; 

▪ O capítulo 7 integra um conjunto de anexos: (i) complementos da TdM; (ii) questionários; 

(iii) os guiões de entrevista; (iv) tabela-síntese dos materiais para a QA nº 1; (v) síntese dos 

resultados do processo de inquirição; (vi) síntese das entrevistas realizadas, (vii) síntese dos 

painéis de discussão realizados. 

4. Devido à incidência pandémica em Portugal, todo o trabalho de terreno foi realizado à distância com 

reuniões, entrevistas individuais e painéis de discussão realizados pela plataforma Zoom. Este modelo 

alternativo não pôs em causa, nem os objetivos delineados para este trabalho, nem a qualidade dos 

resultados alcançados, aliás permitiu a realização de uma série de interações, com atores chave, num 

curto espaço temporal. 

5. Para além disso, o processo de inquirição realizado alargou consideravelmente o campo e a 

diversidade dos domínios de auscultação, completando a informação documental consultada. Neste 

Relatório Final são apresentados os resultados finais dos diversos processos de inquirição, que se 

mantêm em linha com os resultados preliminares apresentados no Relatório Intermédio. 

6. A equipa de avaliação optou por realizar os focus group previstos na metodologia, após a entrega 

do Relatório Intermédio, de forma a ser possível confrontar os stakeholders envolvidos, com os 

resultados mais consolidados dos diversos processos de inquirição, o que se mostrou extremamente 

importante. 
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3. ENTENDIMENTO DO OBJETO E DOS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO 

 
7. Os objetivos da avaliação eram os seguintes: 

▪ “avaliar a notoriedade da marca POCH e explorar as suas perceções no contexto dos Fundos 

Europeus; 

▪ avaliar o modo como se tem processado a produção e a receção da comunicação do POCH 

através dos seus diferentes “produtos” e tipo de beneficiário (externos e internos, institucionais 

e específicos); 

▪ avaliar a notoriedade e o impacto dos materiais de comunicação do POCH; 

▪ avaliar a imagem global da comunicação do POCH ventiladas por tipos de beneficiários da 

comunicação produzida; 

▪ obter recomendações e sugestões de melhoria das práticas de comunicação do POCH”. 

8. A EC do POCH visa, assim, “contribuir para a notoriedade do Programa e para a construção de uma 

perceção positiva do seu contributo, e por seu intermédio do contributo do FSE (Fundo Social 

Europeu), para a resposta aos desafios que se colocam em matéria de educação e formação”. 

9. Portugal tem realizado ao longo de sucessivos períodos de programação um esforço notável de 

melhoria de qualificações, através do que se convenciona designar de “os fluxos de novas 

qualificações”, seja da qualificação inicial de jovens, seja reduzindo insucesso e abandono escolar 

precoce, seja ainda contribuindo para a melhoria de formação de ativos empregados e também de 

desempregados. Ora como muitas outras avaliações o evidenciaram, o contributo sistémico do FSE é 

acentuado do ponto de vista do que os FEEI permitiram em termos de continuidade e magnitude de 

políticas públicas dedicadas ao tema das qualificações. 

10. A importância da comunicação para dar a conhecer o papel assumido pelo FSE na promoção da 

qualificação dos portugueses, enfrenta um contexto em que a política pública recorre 

abundantemente à sua utilização e em que, para o cidadão comum, pode não ser fácil distinguir entre 

o que é o contributo da política pública e dos apoios comunitários que a tornam possível com o nível 

de abrangência, continuidade e intensidade que tem sido possível garantir. 

11. A notoriedade na população em geral de matérias como o papel e realizações do FSE é fruto 

essencialmente da chamada comunicação “mass mediática” (TV, rádio e jornais) reforçada nos últimos 

tempos com a associação às redes sociais. No quadro da comunicação e notoriedade na sociedade 

portuguesa não pode ignorar-se que o histórico associado à sigla FSE em Portugal é ambivalente, tanto 

gerando na população sentimentos positivos, como negativos, com predominância destes últimos em 

certos períodos. Tal pode ser comprovado pela cobertura mediática que, ao longo de mais de três 

décadas se concentrou em alguns poucos casos, alguns dos quais observados há longo tempo, com 

representação negativa perante a opinião pública. Desde a adesão de Portugal à Comunidade e depois, 

União Europeia a maioria das intervenções do FSE associadas a casos de sucesso e de impacto social 

positivo alargado não obteve semelhante cobertura mediática, dado não possuir critérios similares de 

noticiabilidade.  
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12. Poderia dizer-se que, dado o papel desempenhado pelo programa POCH na sociedade portuguesa, 

seria possível compreender até que ponto existe uma notoriedade do programa associada a projetos 

individuais ou se há uma perceção do programa como um todo. Tal como está formatada, a avaliação 

privilegia a notoriedade como um todo, embora na estratégia e plano de comunicação implementados 

alguns projetos individuais integrem a própria comunicação. Por isso, o que está essencialmente em 

jogo nesta avaliação é o estudo da perceção pública do POCH, compreendendo qual a sua notoriedade 

de marca, quais as perceções geradas e socialmente partilhadas sobre aquela e as representações 

construídas sobre os projetos associados.  

13. A comunicação associada a uma marca, como o POCH, é essencial para uma boa e clara apreensão 

pública, da evolução que, por essa via, tem sido possível introduzir nas qualificações dos portugueses, 

particularmente dos mais jovens. Essa perceção é essencial para que o valor social associado à 

educação e formação possa aumentar na sociedade portuguesa. A perceção do valor social da 

educação e formação é uma variável central para o sucesso do investimento na educação e na 

formação. 

14. Sempre em articulação com os níveis de implementação do POCH e com os resultados que tem 

sido possível alcançar, importa avaliar em que medida a estratégia de comunicação implementada 

pelo POCH contribui para dar a conhecer esse papel assumido pelo FSE na promoção da qualificação 

dos portugueses e no maior ajustamento destas às necessidades de desenvolvimento do país.  

15. A comunicação de resultados gerados pelos programas e a avaliação dos resultados da própria 

comunicação podem desempenhar um papel estratégico na criação de condições de transparência e 

de “accountability” da aplicação dos FEEI. As questões da educação e da formação adquirem nesse 

contexto uma relevância acrescida já que se centram na resolução de problemas associados a 

condições estruturais da sociedade portuguesa que importa contrariar e erradicar. Por sua vez, os 

efeitos desta abordagem transcendem a dimensão nacional para adquirirem uma enorme importância 

na criação de melhores condições de identificação dos cidadãos com a União Europeia, através, do que 

lhes é proporcionado e pela ação das instituições que coordenam a ação no plano europeu. Uma 

importância acrescida tanto mais que, no tipo de projetos e ações apoiados pelo POCH e FSE, estão 

sobretudo em causa cidadãos enquanto beneficiários individuais diretos. É neste âmbito, ou seja, dada 

a proximidade do FSE às pessoas, que poderá justificar-se reflexão futura sobre a necessidade de 

conceber estratégias de comunicação mais direcionadas para os objetivos do FSE no quadro das 

estratégias de comunicação para os FEEI. 

16. O caminho para tornar visível a ação suportada pela contribuição conjunta para a política de coesão 

é prioritário para aqueles que são países recebedores líquidos, como é o caso de Portugal, sobretudo 

através da demonstração da boa aplicação e da relevância na sua utilização. O conhecimento e 

reconhecimento deste esforço começa nos seus destinatários, incluindo o público-alvo das ações 

apoiadas e os beneficiários dos apoios financeiros concedidos. Com efeito, neles começa a cadeia de 

valorização do contributo comunitário para, no caso em causa, a política de qualificação apoiada pelo 

FSE gerar também esse resultado. A par do quadro de destinatários definidos em sentido amplo, situa-

se, também, a estrutura de governação dos fundos, a quem importa ter uma perceção informada, atual 

e fiável do esforço associado à sua ação. É a partir deste plano de proximidade à aplicação dos fundos 

que se constrói uma cadeia de comunicação suscetível de projetar de forma mais ampla e 
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supranacional a imagem do papel do FSE no desenvolvimento e na construção da coesão a nível 

europeu. Na formatação do próximo período de programação poderá questionar-se se o foco da EC se 

deveria acentuar ao nível do POCH, ou se pelo contrário, deveria focar-se no papel do FSE. No entanto, 

por um lado, não pode ignorar-se a necessidade da EC do POCH dado o esforço que foi necessário 

realizar para afirmar a sua marca depois do primado do POPH, bem como conhecimento que os 

beneficiários e destinatários finais adquirem do FSE através do PO. Por outro lado, a grande relevância 

dos objetivos prosseguidos pelo POCH no quadro geral da qualificação dos jovens, adultos e ativos em 

geral justifica esse foco. 

17. É a este primeiro elo da cadeia de explicitação, demonstração e reconhecimento de resultados que 

se dirige a estratégia de comunicação do POCH e a presente avaliação dirige-se à aferição do 

desemprenho alcançado neste plano. 

18. Dada a já mencionada importância das políticas de educação e formação na transformação da 

economia portuguesa e tendo em conta que a perceção dos resultados tende a melhorar a potencial 

adesão dos destinatários através da criação de melhores condições de implementação, bem como da 

eficácia da própria política pública, entende-se que o contributo de uma estratégia de comunicação 

vai além do objetivo da visibilidade e reconhecimento dos resultados alcançados nos domínios 

considerados. Pois incorpora também o objetivo de apoiar uma boa implementação dos instrumentos 

de política pública associados. Em coerência, regista-se como muito positivo, o modo como a EC do 

POCH visa contribuir para uma acessibilidade o mais generalizada possível aos seus apoios. Fá-lo por 

duas vias: primeiro, contribuindo para que a grande diversidade de públicos-alvo que o PO apresenta 

tenha a mais variada acessibilidade, possível, a esses apoios e, segundo, inscrevendo na própria EC a 

prioridade de combater discriminações (prioridades horizontais) que possam reduzir a acessibilidade 

desses públicos-alvo. É, assim, evidente que o amplo espectro do Programa favorece a interação que 

se estabelece entre a capacidade de o dar a conhecer e a capacidade de mobilizar o seu público 

potencial. 

19. Associados ao racional de programação do POCH estão objetivos de largo espectro: a promoção 

do sucesso e a redução do abandono escolar; a melhoria da empregabilidade de jovens e adultos; o 

aumento da atratividade e do número de diplomados do ensino superior; a melhoria das qualificações 

da população adulta; a promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação e formação. 

Dada a gama de objetivos elencados, a indução de um contexto de participação alargada é um 

elemento essencial do programa, que molda a sua estratégia de comunicação. Os já cerca de 687 mil 

beneficiários e destinatários envolvidos permitem concluir que tal não é matéria vã (considerando a 

data de corte a 30.06.2020). Por isso, se afirmava na proposta de trabalho que a estratégia de 

comunicação cumpre um objetivo maior do que o de apenas promover o reconhecimento do valor 

acrescentado do FSE. A estratégia de comunicação é essencial para gerar esse mesmo valor 

acrescentado. 

20. Uma outra questão que ressalta claramente da EC do POCH é a da sua ação em rede, o que aponta 

para uma realidade multifacetada em que o objetivo global de promoção da relevância da aplicação 

dos Fundos é servido por várias ações, destinadas a diferentes segmentos de público-alvo e mediado 

por um leque diferenciado de atores. Esta realidade tem implicações óbvias na abordagem 

metodológica definida, apoiada na diversificação de instrumentos metodológicos, no envolvimento de 
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um amplo leque de stakeholders e na integração de diversos pontos de análise dos resultados da 

comunicação produzida. 

21. Todas estas questões inspiraram a Teoria da Mudança (TdM), por nós construída, em torno da 

interpretação do racional da EC do POCH, na sua dupla aceção de contemplar objetivos da EC que se 

cruzam com os objetivos do próprio POCH na medida em que a comunicação visa melhorar o 

conhecimento sobre os seus resultados. 

22. Assim, os critérios da pertinência e eficácia considerados no roteiro de avaliação assumem um 

primeiro nível de protagonismo neste plano de análise. Importa avaliar se o programado é coerente 

com os objetivos visados e, complementarmente, se o grau de eficácia alcançado corresponde ao 

projetado e exigível à estratégia de comunicação do POCH. Estamos aqui, ainda, no plano da aferição 

do cumprimento do Plano de Comunicação e do primeiro nível de resultados previsto. Naturalmente, 

a avaliação de eficácia incorpora, no seu aprofundamento, a ponderação do impacto alcançado pela 

Estratégia de Comunicação, nomeadamente no que respeita ao envolvimento do público-alvo e à 

promoção do reconhecimento dos Fundos Europeus. 

23. A invocação de considerações de coerência externa é inevitável tendo em conta que EC do POCH 

e EC da Agenda PT2020, no qual o POCH se integra, concorrem para objetivos comuns, para além da 

autonomia que é atribuída à primeira. A referência à promoção de uma perceção positiva da aplicação 

dos FEEI em Portugal remete para essa complementaridade.  

24. Em matéria de eficiência, não podemos também ignorar o contexto da acelerada inovação e 

transformação nas práticas de comunicação, seja no plano individual, seja no plano institucional. A 

transformação nas práticas de comunicação coloca particulares questões ao “velho tema” das análises 

de eficiência. Nomeadamente, saber se com os recursos financeiros alocados se poderiam ter atingido 

resultados mais vastos ou se o atingido o poderia ter sido com menos recursos, libertando meios para 

ações adicionais. 

25. Duas dinâmicas estão presentes na mudança comunicacional: (i) a comunicação em rede com base 

em plataformas suportadas na Internet que interliga o todo social e (ii) a digitalização dos instrumentos 

de comunicação, abrindo novas possibilidades de articulação entre pessoas, instituições variadas e 

órgãos de comunicação social, e desafiando estratégias tradicionais.  

26. Essas mudanças suscitam novos olhares sobre o objeto em avaliação. Será que a EC do POCH esteve 

atenta a essa nova realidade e dela tirou partido através de ações que sejam fertilizadas por tais 

dinâmicas? A ideia, por vezes generalizada, de que esses meios são de fácil acesso, oculta por vezes a 

enorme tecnicidade, profissionalismo e compreensão das literacias que a sua mobilização estratégica 

implica. Por isso, a análise de eficiência não pode limitar-se a confrontar de recursos e resultados. Há, 

simultaneamente, que ter em conta os custos dos meios utilizados e as diferenças substanciais de 

condições para a sua mobilização e utilização.  

27. Finalmente, tal como enunciado no princípio deste capítulo, para a demonstração do 

entendimento do objeto da avaliação a consideração dos objetivos e dos resultados esperados da 

avaliação tem de ser coerente com todas as considerações apresentadas. 

28. Embora o período pandémico possa ter introduzido algumas limitações e necessidade de 

alterações na fase final do período de programação, a implementação da Agenda PT2020 e do quadro 

de programação associado está numa fase avançada. O facto do POCH registar níveis elevados de 
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execução, no contexto da Agenda PT2020, permite alargar consideravelmente o campo das realizações 

sob avaliação. Este reconhecimento reforça o objetivo da avaliação de proporcionar um exercício de 

reflexão crítica sobre os resultados alcançados e de prestação de contas. O que permite afirmar, no 

quadro da avaliação, que a ambição da EC do POCH se insere ela própria numa preocupação de 

transparência, que em si mesma, já contribui para a construção da perceção que os cidadãos têm da 

aplicação dos Fundos Estruturais. 

29. No quadro de desenvolvimento da implementação da EC do POCH, quanto mais avançada esta 

estiver, mais limitado poderá ser o seu contributo da avaliação para a geração de propostas de acerto 

e revisão da Estratégia de Comunicação. Isto, embora não possa ignorar-se que a centralidade 

concedida à avaliação das Fases 1 e 2 da implementação da EC do POCH reserva sempre espaço de 

recomendações para a sua última etapa. De qualquer modo, as recomendações fundamentadas que 

resultam do exercício de avaliação serão sempre formuladas com uma dimensão de temporalidade 

associada. É neste campo que se insere o contributo do exercício de avaliação para a definição de 

futuras estratégias de comunicação no domínio de intervenção no próximo ciclo de programação. Pois, 

não só a experiência acumulada ao longo da implementação do POCH no contexto do atual quadro de 

programação é suficientemente rica e amadurecida para permitir projetar linhas de inovação para o 

futuro, como também a definição do próximo quadro de programação e das estratégias de 

comunicação que o acolherão, se encontram ainda numa fase passível de incorporar os resultados da 

avaliação agora realizada.  

30. Por último, importa salientar que, no plano das implicações, para o ainda em curso período de 

programação, há que estar atento a domínios de eventual menor desempenho do programa, para os 

quais a vertente da comunicação poderá ainda ser de grande utilidade, sem ignorar que o balanço final 

do POCH tenderá sempre a beneficiar da evidenciação de resultados da sua própria EC.  
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4. QUADRO METODOLÓGICO GLOBAL DA AVALIAÇÃO 

 
4.1. Nota preliminar 

31. A escolha da metodologia de avaliação e a sua fundamentação resultaram essencialmente da 

combinação dos seguintes elementos: 

▪ Ponderação dos objetivos da presente avaliação; 

▪ Natureza e objetivos da estratégia de comunicação que informa o Plano de Comunicação sob 

avaliação e sua relação com os objetivos do próprio PO Capital Humano (POCH) cujo contributo 

pretende comunicar; 

▪ Experiência técnica da EA do ponto de vista da melhor seleção de metodologias disponíveis 

para atingir os objetivos de avaliação. 

32. A equipa de avaliação considera que uma Avaliação Baseada na Teoria (ABT) é a que melhor se 

adequa aos objetivos da avaliação, tendo em conta que é possível trabalhar o racional de intervenção 

preconizado pela EC do POCH. Igualmente, tendo presente o contexto da sua aplicação e 

operacionalização, trata-se da abordagem metodológica mais adequada à avaliação de uma estratégia 

de comunicação que recorre a um conjunto diversificado de materiais e processos de comunicação, 

através dos quais se estima atingir os resultados propostos. 

33. A metodologia ABT proposta combina essencialmente dois campos de atuação: 

▪ Apuramento progressivo de elaboração das TdM, que enquadram os objetivos associados às 

transformações desejadas pelos programas, planos ou estratégias, elaboradas a partir do 

racional dos quadros de intervenção, passíveis de avaliar a partir dos documentos formais 

publicados. Posteriormente, essa análise documental foi enriquecida/validada com 

testemunhos de stakeholders que participaram na definição desse racional ou que tenham um 

envolvimento representativo na dinâmica de programação e implementação; 

▪ Aplicação dessa TdM com integração de elementos de fundamentação inspirados em 

“abordagens baseadas na evidência” (evidence-based evaluation), particularmente das 

avaliações realistas (Pawson&Tilley), através da qual se definem mecanismos, fatores críticos 

e contextos em que os diferentes instrumentos de política são aplicados. 

34. Tal como aqui se interpreta a EC do POCH, é possível associar ao enunciado de objetivos diretos, 

indiretos e transversais propostos e aos instrumentos/materiais/processos de comunicação postos em 

prática para os atingir uma TdM, que pode ser testada e validada com o contributo de stakeholders 

fortemente envolvidos na sua implementação. 

35. Para além disso, esta opção metodológica permite combinar o recurso a metodologias 

quantitativas e qualitativas – abordagem multimétodo – e proporcionar uma leitura integrada das 

diferentes dimensões da Estratégia e, desse modo, suportar mais solidamente a formulação de um 

quadro de propostas e recomendações para afinação da mesma.  
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4.2. Apresentação geral da TdM 

36. Se considerarmos que os objetivos da comunicação do POCH e os grandes objetivos do PO 

constituem um guia orientador das mudanças para as quais a comunicação pretende contribuir (os 

resultados), os quais projetam para um nível mais elevado e amplo de efeitos (os impactos), a TdM é 

construída com base numa sequência de causalidade do tipo: 

 

“Atividades (recursos) mobilizados pela EC – realizações implementadas a partir dessas 

atividades – resultados de 1º nível – resultados de 2º nível – impactos”. 

 

37. A sequência apresentada pode ser acomodada no quadro do racional de comunicação que a EC 

definiu para si própria e do conjunto de disposições operacionais e de organização que o plano de 

comunicação assegurou. A utilização dessa TdM no quadro global do desenho da metodologia de 

avaliação é indissociável dos princípios da avaliação realista. É nesta prática de “avaliação realista” que 

os conceitos de “mecanismos” e “fatores críticos” assumem uma enorme relevância. Por mais 

complexa que seja a definição do que devemos entender por mecanismos2, a equipa continua a 

inspirar-se nas abordagens de avaliação realista de Pawson e Tilly, com a célebre sequência “Contexto 

+ Mecanismo = Resultado” e suas derivações. 

 
 
 

“Mecanismo (recursos) + contexto                      Mecanismo (raciocínio) = Resultado. 
 
 
 
38. Os “mecanismos” representam os processos que conduzirão os agentes envolvidos nos diferentes 

processos de operacionalização da estratégia de comunicação a reagir aos materiais e instrumentos 

de comunicação utilizados para atingir os resultados desejados. A identificação dos mecanismos 

assume, como é compreensível, variantes diversas consoante estejamos perante transformações de 

atividades em realizações, de realizações em resultados de diferentes níveis e de resultados em 

impactos. Neste entendimento, os “fatores críticos” constituem explicações possíveis para que esses 

resultados pretendidos não se concretizem, seja porque os materiais e processos de comunicação não 

eram os mais adequados aos fins ou aos públicos-alvo em vista, porque o contexto revelou aspetos 

inesperados ou, ainda, os públicos-alvo não reagiram racionalmente como o esperado. 

39. O diagrama da página seguinte ensaia a esquematização da TdM, que será depois completada pela 

identificação dos “mecanismos” e “fatores críticos” em cada um dos passos da sequência causal que a 

 
2 Sonia Michelle Dalkin e outros (2015). “What’s in a mechanism? Development of a key concept in realist evaluation”. 
Implementation Science, 10:49. Têm-se registado várias tentativas de combinação de abordagens de avaliação baseadas nas 
TdM com abordagens de avaliação realista em que o conceito de mecanismos tem perfeita acuidade. Veja-se: Steve Rolfe 
(2019). “Combining Theories of Change and Realist Evaluation in practice: Lessons from a research on evaluation study”. 
Evaluation (25.3) pp. 294-316.  
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TdM pretende descrever. 

40. O diagrama é construído a partir dos impactos e resultados para as atividades mobilizadas pelo 

Plano de Comunicação. Pode ser lido da parte superior para a parte inferior do diagrama. No anexo 

7.1 apresenta-se a descrição completa dos conteúdos e categorias utilizadas na TdM bem como o 

quadro de indicadores concebidos para a sua aplicação. 
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5. ABORDAGEM ÀS QUESTÕES DE AVALIAÇÃO 

 
5.1. Questão de avaliação nº1 – Pertinência: Qual a relevância e a coerência das ações planeadas 

face aos objetivos e metas definidas na Estratégia de Comunicação? 

5.1.1. Entendimento da questão 

41. A QA 1 procura avaliar em que medida a EC do POCH e as ações planeadas e desenvolvidas são 

adequadas face aos objetivos e metas considerados, aferindo da sua relevância efetiva para alcançar 

os objetivos definidos e os resultados desejados (metas a alcançar). Tal como resulta do enunciado da 

TdM, estes objetivos apresentam uma dupla natureza: há objetivos que configuram matéria mais 

próxima da ação do POCH e da própria EC e um outro conjunto de objetivos contempla dimensões 

mais abrangentes como o contributo do POCH para a perceção quanto à utilização dos FEEI e 

contributo destes para o desenvolvimento do país e dimensão inclusiva do crescimento económico. 

42. Do ponto de vista da mobilização da TdM para a resposta a esta QA, ela assume um papel central. 

A análise da relevância/pertinência é realizada tendo por pano de fundo o conjunto de transformações 

que as ações (processos e materiais de comunicação) planeadas visam alcançar de modo a concretizar 

os dois tipos de objetivos atrás considerados. Tendo em conta que a QA 4 (impactos) envolve 

essencialmente a análise das transformações de resultados de 1º nível em resultados de 2º nível e 

destes em impactos, a análise de relevância, sem deixar de envolver toda a TdM, tem por enfoque 

essencialmente os estádios iniciais da TdM, atividades em realizações e entre estas e os resultados de 

1º nível. 

5.1.2. Abordagem 

43. A tabela inserida no anexo 7.4. tem um papel central na abordagem a esta QA. Nessa tabela, 

sistematiza-se toda a informação que foi possível construir relativamente à implementação da EC: (i) 

1ª fase, de lançamento, correspondente ao período de 2015-2016; (ii) 2ª fase, de lançamento, 

correspondente ao período de 2017-2018 e (iii) 3ª fase, de consolidação e avaliação, que decorre de 

2019 a 2022. Nessa tabela são individualizadas todas as iniciativas concretizadas e para cada uma delas 

sistematizam-se evidências que nos permitam fundamentar a análise de relevância que esta QA 

pressupõe. Pode, assim, considerar-se o principal instrumento de suporte à abordagem a esta QA. A 

cada uma destas fases correspondem objetivos específicos. Resta dizer que existem atividades que 

prolongam a sua realização e efetividade depois de concluída a fase em que são lançadas. Isso 

acontece, por exemplo, na 1ª fase. 

44. Complementarmente, a abordagem à QA mobiliza os seguintes elementos de informação: 

▪ Análise de conteúdo dos documentos relativos à EC e programação;  

▪ Entrevistas aprofundadas com facilitadores e parceiros do Programa; 

▪ Análise de informação proveniente do sistema de monitorização da EC;  

▪ Mobilização dos indicadores gerados a partir do processo de inquirição e de materiais de 

monitorização da EC. 

▪ Estabelecimento de quadros lógicos de correspondência entre a teoria da mudança e as 

condições de implementação das duas primeiras fases da EC. 



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 

23  

45. A abordagem combina a análise documental e a inquirição de interlocutores de reconhecida 

relevância para o desenho desta abordagem, designadamente parceiros internos do PO com o objetivo 

de clarificar o desenho das ações e suas intenções e, especialistas para verificação da adequação da 

estratégia proposta, dividindo-se estes entre os próprios consultores e especialistas de comunicação 

integrados na equipa de avaliação e testemunhos a ela exteriores.  

46. A estratégia de resposta aposta no estabelecimento de quadros lógicos de correspondência entre 

(i) os racionais de programação em matéria de comunicação, (ii) os resultados observados em termos 

de execução das ações e da resposta ao público-alvo; (iii) a leitura crítica da dinâmica de 

implementação orientada por referenciais analíticos mediados por especialistas na área. 

5.1.3. Resultados 

47. Tendo por suporte a sistematização de informação que consta da tabela, em anexo, que elenca as 

diversas iniciativas de comunicação realizadas no âmbito da EC POCH, a análise de relevância das ações 

planeadas permite formular as seguintes conclusões: 

Marca POCH 

48. A criação da marca (logotipo) do POCH foi objeto de um concurso lançado para o efeito, envolvendo 

estudantes de cursos afins (comunicação, multimédia, imagem, design, marketing e outras), o que 

constitui uma modalidade pertinente de suscitar animação inicial, com um nível de procura de 130 

candidaturas, o que pode ser considerado um indicador da recetividade encontrada. O resultado final 

aponta para uma marca que revela força e imagem dinâmica, considerando os especialistas que ela 

tem impacto do ponto de vista gráfico, dado o caráter apelativo de cores e design, associando ao POCH 

uma imagem de dinamismo. Não será assim pela opção de escolha da imagem de marca que poderá 

explicar-se a fraca notoriedade espontânea do POCH junto da população em geral, até porque uma 

grande diversidade de ações para afirmar a referida imagem acompanhou a sua conceção. No entanto, 

não pode ignorar-se que o logotipo do POCH é um entre vários outros que organizam a comunicação 

global do PT 2020. Face à profusão de logos, pode estar aí a explicação para a dificuldade do público 

em geral identificar e reconhecer a marca POCH. 

Portal corporativo do POCH 

49. A par da realização de Feiras (ver adiante), o Portal Corporativo constitui a iniciativa de 

comunicação mais expressiva, sendo organizado em duas dimensões: (i) beneficiários e destinatários 

diretos envolvendo informação com utilidade operativa para quem recorre e participa em ações 

apoiadas pelo POCH e (ii) restantes públicos-alvo com informação de caráter mais geral, 

designadamente informação sobre o contributo do POCH para objetivos específicos e gerais. O portal 

tem preocupações de se afirmar como o veículo privilegiado de interação com o público em geral. 

50. As evidências recolhidas apontam para um sítio Web de navegação fácil e fluida, em que a 

informação está organizada por públicos-alvo, com ritmos muito aceitáveis de atualização, o que 

transparece da avaliação maioritariamente positiva do sítio pelos beneficiários. Obviamente que o 

impacto do Portal não depende apenas das suas características e organização intrínsecas, dependendo 

também da alimentação de conteúdos, o que remete para outros processos e materiais de 

comunicação. De qualquer modo, a relevância e pertinência desta ação é indiscutível e o facto de 35% 
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dos destinatários finais terem afirmado já ter visitado o sítio web, percentagem que sobe para 89% no 

caso das escolas e psicólogos inquiridos (PNPSE e SPO) e 68% dos beneficiários a ele ter recorrido para 

obter informação adicional são indicadores muito positivos demonstrando a sua valia. Refira-se que 

estes valores são alcançados a partir de um sítio WEB que é marcadamente institucional. 

51. Conforme será demonstrado no desenvolvimento da QA2, o número de utilizadores do Portal do 

POCH tem evoluído de forma positiva, situando-se em 194.176 utilizadores até ao final de junho de 

2020. A equipa de avaliação tentou obter dados relativamente a visitantes de websites de outros 

Programas Operacionais, de forma a obter uma posição relativa do portal POCH, e apesar de existirem 

metas em relação ao número de visitantes dos websites, em algumas Estratégias de Comunicação, não 

foi possível apurar o número de visitantes aos mesmos. 

52. Pode, assim, concluir-se que o portal POCH tem um valor comunicacional sobretudo alicerçado no 

conhecimento pormenorizado que divulga do POCH, tendo em conta o interesse nos apoios do PO de 

diferentes públicos-alvo, privilegiando a comunicação com os utilizadores mais diretos do PO. Daí que 

a avaliação considere que, assim organizado, não é ao Portal que cabe trabalhar a notoriedade junto 

do público mais geral, dadas, entre outros aspetos, as perceções enviesadas existentes sobre a 

utilização do FSE em geral, aliás mediaticamente disseminadas. O valor comunicacional do Portal está, 

assim, ligado ao lado mais instrumental da programação do POCH, privilegiando difusão de 

conhecimento relativo aos apoios existentes e condições de elegibilidade aos mesmos.  

Redes Sociais 

53. O POCH está presente nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e YouTube 

envolvendo um volume relativamente reduzido de seguidores. A tabela seguinte procura compreender 

dentro do universo de destinatários finais apoiados pelo POCH, jovens e adultos, a percentagem de 

seguidores existentes até 30.06.2020. Optou-se por considerar os destinatários finais apoiados, por se 

tratarem dos indivíduos que recebem indiretamente, i.e, por via dos beneficiários do POCH, um apoio 

concreto do programa e, como tal, deveriam ter uma maior proximidade e conhecimento do mesmo. 

Isso não significa que essa indicação corresponda a considerar esse público como o target das redes 

sociais do POCH. Contudo, pela análise das taxas de penetração das redes sociais do POCH, 

rapidamente se conclui que as redes sociais do POCH não apresentam ainda uma grande adesão dos 

destinatários finais. 

Tabela 1 – O POCH nas redes sociais 

Rede Social Seguidores 
Universo de 
referência 

Número 
Taxas de 

Penetração 

Facebook 6.075 
Jovens + Ensino 

superior 
375.798 1,6% 

Adultos 310.092 2,0% 

Instagram 5.874 
Jovens + Ensino 

superior 
375.798 1,6% 

Adultos 310.092 1,9% 

Linkedin 900 

Jovens + Ensino 
superior 

375.798 0,2% 

Adultos 310.092 0,3% 

Twitter 455 
Jovens + Ensino 

superior 
375.798 0,1% 

Adultos 310.092 0,1% 
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Rede Social Seguidores 
Universo de 
referência 

Número 
Taxas de 

Penetração 
Fonte: Cálculos próprios elaborados com base em informação fornecida pela AG e nos valores considerados para efeitos 
de elaboração da amostra do processo de inquirição aos destinatários finais dos apoios do POCH (geralmente, 
formandos) 

 

54. A tabela anterior evidencia com clareza que existe divergência entre a avaliação dos stakeholders 

entrevistados, que atribuem a este meio de comunicação uma grande eficácia potencial, e a taxa de 

penetração alcançada. A grande maioria dos destinatários finais inquiridos nunca visitou as redes 

sociais do PO, o que é particularmente ilustrativo, já que entre os destinatários finais existe um 

conjunto elevado de jovens. Os beneficiários utilizam também bastante pouco as redes sociais do PO 

e no caso das escolas e psicólogos do SPO inquiridos a taxa de visita do Facebook é apenas de 23%, 

não ultrapassando os restantes canais a taxa de 8%. Os dados obtidos permitem concluir que há uma 

grande necessidade do POCH definir os segmentos de públicos-alvo a alcançar com as redes sociais. 

No caso dos públicos mais jovens importa não ignorar que eles são objeto de uma pressão enorme 

para a frequência das redes sociais, gerando um contexto de grande concorrência de acesso, pelo que 

mais do que isolar o público-alvo a questão relevante parece ser a de como conseguir a sua atenção. 

E nesse campo a EC precisa de agentes de intermediação, tais como os influencers. 

55. Não estando assim em causa a relevância/pertinência de incluir as redes sociais entre os canais de 

comunicação a utilizar, o que parece observar-se é uma gestão não profissionalizada das mesmas, o 

que se compreende dada a debilidade existente em termos de dotação de recursos humanos 

especializados. A necessidade de animação permanente das redes e de encontrar elementos de 

intermediação entre a EC do PO e os grupos que “estão” regularmente nessas redes emergem desta 

análise. Não é apenas a escolha do canal de comunicação que está em causa em termos de pertinência. 

É antes a gestão desses canais que constitui o elemento central de pertinência avaliativa, o que abre 

campo para melhorias com o devido apetrechamento em termos de recursos humanos especializados. 

56. Não pode ignorar-se ainda a densidade e diversidade de informação que passa pelas redes sociais, 

designadamente nos universos temáticos mais próximos dos jovens, que por vezes exige alavancas e 

fatores de impulso para a sua frequência ou visita, o que aponta entre outros processos para a 

combinação de materiais de comunicação e para a intermediação de “influencers” reputados, por mais 

efémero que esse mundo se apresente. 

Newsletter eletrónica 

57. Juntamente com as brochuras e folhetos, a newsletter eletrónica pode ser considerada como mais 

um canal de comunicação institucional ou tradicional que, embora revelando uma dinâmica acentuada 

de publicação (17 newsletters até 30.06.2020), apresenta um número de subscritores de 5.300, o qual 

está em linha com o que foi atingido nas redes sociais. A evidência encontrada foi de que, entre os 

beneficiários que recebem informação sobre o PO (89% do total), 81% recebem a newsletter. Entre os 

stakeholders entrevistados, a perceção sobre a valia intrínseca deste canal de comunicação é 

desfavorável, sendo entendido como um canal de comunicação demasiado tradicional. Porém, a sua 

pertinência aumentaria desde que integrado com outros canais de comunicação, designadamente as 

redes sociais e se estivesse direcionado para uma comunicação mais temática, com relevo para boas 

práticas de implementação do PO. Reitera-se, assim, a conclusão de que o valor comunicacional de um 
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canal não depende apenas da sua existência isolada, mas particularmente do modo como a 

combinação com outros canais pode tornar a sua comunicação menos institucional. 

Outras iniciativas de comunicação de natureza material 

58. A EC do POCH percorre a diversidade conhecida de elementos materiais de comunicação como a 

brochura institucional e outros folhetos, os roll up’s, as Pen Drive, cartazes e toda a série de materiais 

de merchandising relativo ao PO, com uma oferta muito diversificada – canecas, chapéus de chuva, 

lápis, esferográficas, … - produzidos para distribuição nas feiras, seminários, mostras e Roteiro Capital 

Humano. Trata-se de materiais de comunicação que dificilmente podem ser considerados elementos 

autónomos, podendo ser normalmente associados a outras iniciativas de comunicação, como por 

exemplo os cartazes e os roll-up’s que podem funcionar como endereços de eventos como as feiras. 

Do ponto de vista da relevância/pertinência estamos perante canais de comunicação sem autonomia 

de contributo para os objetivos mais amplos da EC do POCH, devendo ser considerados como 

elementos complementares de outros canais de comunicação. O que significa que isoladamente e 

dissociados de outros canais de comunicação a sua função é meramente tradicional e sem valor 

comunicacional específico. 

59. Em nosso entender, não são estes canais de comunicação que podem contribuir decisivamente 

nem para colmatar os défices de notoriedade espontânea do POCH, nem para assegurar um contributo 

ativo para os objetivos mais abrangentes da EC. 

Vídeos institucionais e outros vídeos 

60. Entre 2015 e abril de 2020 foram produzidos 35 vídeos, mas só a partir de 2017 se intensificou a 

modalidade de vídeos com histórias de sucesso (os primeiros preparados para a Feira Futurália), os 

quais atingiram no You Tube 10.182 visualizações. Alguns destes vídeos, com histórias de ex-

formandos, inserem-se na iniciativa Roteiro Capital Humano, projeto inserido na EC do POCH que visa 

dar a conhecer e dar a conhecer as pessoas e os projetos que com o apoio do Fundo Social Europeu 

(FSE) promovem mais e melhores qualificações.  

Existe consenso entre os stakeholders entrevistados de que a modalidade de vídeos baseados em 

modelos de histórias de vida individuais, com protagonistas apoiados pelo FSE, através do POCH, que 

mostram como o apoio do programa lhes permitiu “mudar de vida” e ter novas oportunidades, é a 

alternativa mais promissora de comunicação e que pode atrair mais visualizações. Através de uma 

visita ao canal do Youtube do POCH3, observa-se que a série de vídeos com maior número de 

visualização é Histórias de Sucesso, nomeadamente o episódio Francisco Cardoso – Um campo de 

aprendizagem (com 1.686 visualizações à data de 28.06.2020), na série de vídeos A História: Portugal, 

a União Europeia e o Capital Humano, o vídeo com maior número de visualizações chega às 532 

visualizações. Admite-se que o facto destes vídeos de terem começado apenas a partir de 2017, possa 

explicar o ainda baixo impacto comunicacional observado: 70% dos destinatários finais inquiridos 

desconhece a existência desses vídeos, 66% das escolas e dos psicólogos inquiridos também 

desconhecem esse meio e nos beneficiários, embora as taxas de visualização sejam mais elevadas, 

mantém-se o panorama de baixo impacto comunicacional.  

 
3 https://www.youtube.com/channel/UCYN4yI9ckREZa_f7FPdaBuw/videos 
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61. No entender da avaliação, a relevância/pertinência deste canal de comunicação não é aferível 

independentemente do modo como são mobilizados e relacionados com outros meios de 

comunicação mobilizados pela EC (de novo a combinatória de canais). O impacto comunicacional dos 

vídeos não depende apenas da sua qualidade intrínseca e capacidade de os articular com histórias de 

vida relacionadas com os apoios do POCH. A sua visualização depende frequentemente do concurso 

de agentes de comunicação (embaixadores regulares ou episódicos do POCH) que constituem fatores 

poderosos de chamamento para a sua divulgação e visualização, bem como de estratégia de utilização 

de rede social que o Youtube promove. A comunicação eficaz nas redes sociais necessita de combinar 

a produção de conteúdos potencialmente virais, com partilha cruzada em grupos e páginas de 

diferentes redes sociais e, também, pagamento de publicidade direcionada. Sem um foco estratégico 

nestas variáveis e a sua integração através de recursos humanos especializados, o alcance 

comunicativo das mesmas tende a ser menos ampliado 

Eventos 

62. Trata-se de um conjunto de canais de comunicação de impacto significativo fundamentalmente 

junto dos públicos mais diretamente envolvidos seja como destinatários, seja com outro estatuto, que 

envolve o evento anual focado na projeção da marca POCH e as Feiras (Futurália e Qualifica). A 

regularidade da sua realização, só em 2020 -ano COVID 19 – não se realizou, constitui em si um fator 

de visibilidade, embora possa dizer-se que o seu impacto mais amplo depende da capacidade das 

Feiras e eventos em geral de gerar focos de interesse para a comunicação social e aproveitar essa via 

para atingir públicos mais vastos do que os mais diretamente envolvidos na implementação do PO. 

63. A evidência aponta para que, de 2016 a 2019, as duas Feiras tenham sido visitadas por 437.000 

visitantes, embora a presença nas feiras não constitua per si um fator determinante na promoção da 

imagem e da atividade do POCH. Entre outros fatores, a localização do stand POCH não é indiferente 

e é conhecido como essa localização é em si estratégica e determinante para a quota de visitantes que 

se consegue atrair no contexto desses eventos de mais larga expressão. Entre os stakeholders 

entrevistados existe simultaneamente a convicção de que as Feiras constituem plataformas com um 

elevado potencial de impacto e que poderiam ser mais dinâmicas e criativas e conceder ao stand POCH 

uma outra centralidade, como por exemplo a realização de debates com a presença de ex-formandos, 

escolas, personalidades envolvidas nas temáticas das qualificações; a presença de influencers 

conhecidos do público jovem que os incentivem a visitar as Feiras ou criação de mais vídeos 

promocionais apelativos para as escolas envolverem os jovens nas semanas anteriores à realização das 

feiras. Aliás, o vídeo promocional de suporte às feiras de 2019, com a participação de Rui Unas, é 

bastante referenciado como exemplo de alavancagem de impacto comunicacional junto das redes 

sociais. 

64. Desde 2017, a divulgação das Feiras implicou um investimento em campanhas nos meios de 

comunicação social, combinado com a divulgação nas redes sociais, portal do POCH, entre outros 

canais, o que permitiu gerar notoriedade e impacto mais alargados e, não apenas, junto dos indivíduos 

com maior envolvimento na implementação do PO. Pois, esperar passivamente que uma Feira suscite 

na comunicação social o interesse proporcional ao número de visitantes efetivos constitui uma 

abordagem demasiado passiva no contexto atual das agendas mediáticas que caracterizam a 

comunicação social. 
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Campanhas de publicidade 

65. Em 2017, destaca-se a campanha Geração PRO, uma iniciativa em parceria com o IEFP, com o 

principal objetivo de dar a conhecer os diversos cursos de aprendizagem para a conclusão do 12º ano 

e a obtenção de qualificação profissional. A campanha pretendia promover a perceção positiva desta 

modalidade de formação. A campanha envolveu diversos meios, desde a comunicação em meios 

digitais, a televisão e rádio, durante o período de 23 de outubro a 5 de novembro de 2017. Os relatórios 

de avaliação desta campanha, indicam que os resultados definidos foram cumpridos e até superados 

(os resultados serão detalhados na QA2). 

66. Neste âmbito das campanhas de publicidade, pode igualmente referir-se a campanha “Sabias Que”, 

dinamizada no âmbito da rede de comunicação do PT2020, em 2018, na qual o POCH participou 

juntamente com outros Programas Operacionais. Tratou-se de uma Campanha em parceria com a 

Delta, na qual se inseriram conteúdos alusivos aos apoios dos FEEI, em pacotes de açúcar, permitindo 

alavancar o conhecimento dos resultados atingidos e de dados gerais decorrentes destes apoios, em 

diversos contextos. 

67. Em 2020, há que registar a realização de uma grande campanha de publicidade (TV, rádio e 

imprensa e redes sociais), com associação à marca POCH em torno do Prémio Capital Humano. As 

evidências para a campanha de 2020 apontam para 5.715 visualizações de página relacionada com a 

campanha e 87.725 visualizações integrais ou pelo menos de 1º segundos dos vídeos elaborados. A 

pertinência desta campanha tem por base a marcação de posição num contexto em que a 

comunicação em torno dos FEEI não é abundante, sobretudo do ponto de vista da divulgação das 

questões relacionadas com a educação e a formação, fundamentais para recriar em Portugal uma nova 

cultura das famílias em relação ao valor da educação e da formação e do seu retorno individual e 

familiar. 

68. As evidências trazidas pelo processo de inquirição sugerem algum impacto atingido: 35% da 

população que recorda alguma campanha do POCH associa-a à televisão; mais de 47% dos 77% de 

beneficiários que se recorda de alguma campanha sobre o POCH atribui-a à televisão ou a folhetos. 

69. O projeto de boas práticas Projetos com Pessoas, que se concretizou no Prémio Capital Humano 

(lançado em 2020) e as 11 edições do Boletim Informativo do POCH constituem as duas restantes são 

iniciativas que surgem na segunda fase de implementação da EC do POCH. O Boletim Informativo 

surgiu como um meio de comunicação para apresentação dos resultados do Programa para 

disponibilizar informação relativamente à sua implementação, que visa a reduzir o défice de 

proximidade entre os cidadãos e a União Europeia, induzindo maior transparência e credibilidade, para 

gerar confiança e uma imagem fundamentada da utilização do FEEI. Trata-se de um instrumento de 

comunicação mais dirigido a públicos-alvo mais próximos do POCH muito relevante para dar 

conhecimento das diversas ações executadas pelo PO. O Prémio Capital Humano tratou-se de um 

concurso que visou identificar e premiar casos de sucesso na qualificação de jovens e adultos e de 

projetos diferenciadores em entidades formadoras apoiadas pelo Fundo Social Europeu. O concurso 

decorreu entre março e setembro de 2020 e, conforme será descrito na QA2, contou com a 

participação de muitos jovens, adultos e entidades formadoras, num total de 207 candidaturas a 

concurso e de entre os quais foram premiadas 7 (2 entidades formadoras e 5 formandos jovens e 

adultos). O Prémio Capital Humano tem permitido uma aproximação dos diferentes públicos ao 
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programa, revelando a tendência positiva de focar a comunicação em histórias pessoais relevantes de 

ligação aos apoios do POCH. 

70. Por fim, podem ainda destacar-se, no âmbito das ações de comunicação do POCH, algumas 

iniciativas dinamizadas, em parceria com entidades parceiras. Para além da campanha Geração PRO 

com o IEFP, mencionada acima, o POCH apoia anualmente os seminários da Associação Portuguesa de 

Educação e Formação de Adultos (APEFA). Apoiou também iniciativas da ANESPO relacionadas com o 

ensino profissional, como as Jornadas Pedagógicas, as mostras de ensino profissional e o guia da oferta 

formativa dos cursos profissionais e cursos educação e formação (CEF) dinamizados nas escolas 

associadas desta entidade. Em 2018, o Programa apoiou a produção de um vídeo e de um livro de 

balanço dos 25 anos dos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE). 

Resumindo:  

71. A análise de pertinência/relevância das ações planeadas e implementadas pela EC do POCH face 

aos objetivos estratégicos prosseguidos permite concluir da maior adequação dessas ações e do modo 

como foram implementadas relativamente aos objetivos estratégicos com maior proximidade ao 

âmbito de atuação do PO. Ou seja, a notoriedade e impacto comunicacional das ações é mais elevada 

quando envolve públicos-alvo e atores mais diretamente envolvidos na implementação do PO. Embora 

mesmo aí se observem margens de progresso para conseguir maior notoriedade e impacto 

comunicacional mais significativo, o que é atingido nesse domínio é significativamente mais 

importante do que o conseguido em relação à população em geral. Entre as margens de progresso 

possíveis estão a possibilidade de uma maior segmentação na comunicação no universo dos públicos-

alvo e atores mais envolvidos no PO e a combinação mais estruturada de canais. 

72. Não só a pertinência dos canais de comunicação utilizados é mais saliente para esse tipo de 

objetivos, mas também do ponto de vista dos objetivos mais gerais que se cruzam com o alcance do 

PT 2020 como um todo, a comunicação do POCH enfrenta dificuldades que não lhe são diretamente 

imputáveis. É o caso da atomização em PO’s (com diferentes logotipos e marcas) que a comunicação 

do PT 2020 enfrenta. Não é também despicienda a referência ao facto da marca POCH ter sido obrigada 

a suceder a uma marca já instalada, a do POPH. 

73. Os canais de comunicação redes sociais e campanhas de imprensa, televisão, rádio e redes sociais 

são aqueles que em termos de relevância/pertinência apresentam maior potencial para reduzir o gap 

de notoriedade e impacto comunicacional entre os objetivos mais próximos do POCH e os que 

remetem para um alcance comunicacional mais amplo em termos de população a atingir. Porém, dada 

a dotação de recursos humanos disponíveis para a implementação da EC, a gestão das redes sociais 

carece de uma maior intensidade e profissionalização ou, pelo menos, a mais intensa utilização de 

iniciativas de aceleração de visita e frequência das mesmas. A principal limitação de acordo com a 

evidência recolhida reside na inexistência regular de personalidades com visibilidade e impacto nas 

redes sociais que gerem pela sua ligação ao POCH uma repercussão mais significativa em termos de 

frequência das redes sociais. 

74. Nas ações planeadas e implementadas subsistem modalidades de comunicação mais tradicionais 

e de maior pendor institucional e tradicional que não parecem ser as mais relevantes para colmatar o 

gap de notoriedade e de impacto comunicacional atrás mencionado. A combinação dinâmica entre 
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diferentes canais, como por exemplo newsletter-redes sociais, ou vídeos-redes sociais ou 

feiras/campanhas na comunicação social, e a criação de um “efeito-puzzle” não está também a ser 

devidamente aproveitada. Ou seja, tais combinações poderiam reforçar consideravelmente a 

relevância/pertinência dessas ações, sobretudo do ponto de vista da superação do referido gap. 
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5.2. Questão de avaliação nº2 - Eficácia: Os objetivos da Estratégia de Comunicação do POCH foram 

atingidos tendo em conta o conjunto de ações e o modelo de comunicação implementado? Em 

particular aqueles que foram propostos no âmbito da FASE 1 e FASE 2 da Estratégia de Comunicação? 

 
5.2.1. Entendimento da questão 

75. As duas questões que se juntam para introduzir o critério de eficácia na avaliação são 

intrinsecamente complementares na medida em que a segunda questão constitui um requisito de 

precisão e aprofundamento da resposta à primeira. 

76. Conforme resulta claro do enunciado da primeira subquestão, pretende-se confrontar os níveis de 

realização e de resultado alcançados na implementação da EC do POCH com os objetivos específicos 

que lhe estão associados. Tendo em conta que a EC ainda está em curso de implementação e que agora 

se inicia a terceira fase de implementação, trata-se de compreender se o nível de implementação de 

ações já alcançado permite antecipar o cumprimento dos objetivos definidos. É nesse contexto que se 

compreende a segunda parte da questão, que se foca nos objetivos definidos nas Fases 1 e 2 de 

implementação da estratégia. 

77. Trata-se, sobretudo, de apurar se o plano de comunicação inicialmente traçado foi plenamente 

executado, colocando em confronto os níveis de realização e de resultados alcançados com os 

objetivos específicos associados, análise que decorreu, essencialmente, do tratamento da informação 

proveniente do POCH e do processo de inquirição. Importa recordar aqui o enquadramento da TdM, 

sobretudo ao nível das suas transformações de “atividades em realizações” e de “realizações em 

resultados”, neste caso essencialmente os de 1º nível. 

78. Assim, tendo em conta a metodologia proposta, a EC e a informação disponibilizada, esta 

apreciação teve por base as seguintes dimensões: 

▪ Caracterização e quantificação dos objetivos específicos da programação da EC; 

▪ Caracterização e quantificação das realizações alcançadas pela programação POCH nesta 

vertente; 

▪ Caracterização dos principais resultados alcançados pela programação e da sua articulação 

com os objetivos e metas definidas. 

5.2.2. Abordagem 

79. Para a resposta a esta questão procedeu-se a uma análise da EC do POCH, de 24 de junho de 2015, 

a qual incorpora já as orientações comuns definidas para a comunicação dos diversos PO, no contexto 

dos respetivos recursos e áreas de intervenção, expressas na Estratégia Comum de Comunicação - 

Portugal 2020 (2014-2020). Foram também analisados os dados estatísticos e quantitativos 

disponibilizados pelo POCH que dizem respeito às diversas realizações levadas a cabo por este. 

80. É de realçar igualmente que, em relação à grande parte dos passos de implementação propostos, 

a EC focou-se, sobretudo, em estipular as ações de comunicação a desenvolver pelo POCH 

(realizações), sem, no entanto, as quantificar com precisão (resultados). Este entendimento criou, 

assim, uma condicionante óbvia à possibilidade de se estabelecer uma comparação absoluta e 
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definitiva sobre os resultados pretendidos e os resultados obtidos, em termos quantitativos, qualquer 

que seja a métrica utilizada. De um modo geral, é possível fazê-lo qualitativamente, mas não em 

número, uma vez que, como se disse, estes últimos não foram estabelecidos à partida. A presente 

análise empenhou-se, assim, em identificar criteriosamente as ações, a sua execução e o grau das 

mesmas. 

81. Em primeiro lugar, há a considerar que a EC do POCH definiu 3 Fases para a sua implementação, 

tendo estas sido definidas e estruturadas em associação com o ciclo de vida do PO, tal como consta na 

EC. Estas Fases de implementação, distintas, mas estrategicamente complementares entre si, são as 

seguintes: 

▪ Fase 1 - Lançamento (janeiro de 2015 a dezembro de 2016); 

▪ Fase 2 - Divulgação (janeiro de 2017 a dezembro de 2018); 

▪ Fase 3 - Consolidação/Avaliação (janeiro de 2019 a dezembro de 2022). 

82. Assim, e para cada uma destas Fases, foram definidos objetivos específicos que se encontram 

claramente identificados: 

▪ Objetivo Fase 1 - Criar condições de acesso universal; 

▪ Objetivo Fase 2 - Notoriedade pública. 

▪ Objetivo Fase 3 - Boas práticas e avaliação final. 

83. Importa salientar que a Fase 3 se encontra ainda em curso até dezembro de 2022, sendo crucial 

ter em conta os significativos constrangimentos pandémicos. Assim sendo, ainda que a presente 

análise não deixe de considerar os objetivos, realizações e resultados de todas as Fases, no caso 

particular da Fase 3 só são tidos em conta os dados recolhidos para o ano de 2019 e parte de 2020 

(apenas até 30/06). Todos os dados doravante apresentados devem ser lidos tendo em atenção os 

referidos constrangimentos. 

5.2.3. Resultados 

84. Ao nível da comunicação externa do POCH e logo de início, podemos constatar que, tal como 

previsto, foi criada uma imagem “de rosto” identificativa do POCH “enquanto motor de elevação das 

qualificações e da empregabilidade de jovens e adultos e da qualidade no sistema de educação e 

formação”. A nova Marca / logotipo do POCH teve como ponto de partida a realização de um concurso 

intitulado “Dá-me um rosto”, lançado junto de estudantes de cursos de comunicação, multimédia, 

imagem, design, marketing e áreas similares. A escolha recaiu sobre o trabalho do formando do curso 

de Formação Profissional de Técnico de Multimédia (1º ano) – Sistema de Aprendizagem, Rui Oliveira. 

 

85. De forma a ir ao encontro da identidade e dos objetivos pretendidos, o estudante Rui Oliveira, a 

equipa de comunicação do POCH e uma empresa especializada em comunicação deram início a um 
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trabalho de simplificação de formas, cores e lettering, até chegar à versão final daquela que se viria a 

tornar a nova imagem de marca do POCH. 

 

86. Com a criação da imagem oficial, foram dados vários passos de implementação com o propósito 

de se cumprirem objetivos comuns relativos às Fases 1, 2 e 3: “Criar condições de acesso universal”, 

“Notoriedade” e “Boas práticas e avaliação final”, respetivamente. Assim, cumprindo o determinado 

pela EC, foi criado o Portal corporativo POCH na internet (website), tendo este sido colocado online 

no dia 12/05/2016. Segundo os dados disponibilizados, os principais indicadores registam um 

crescimento globalmente contínuo: se no primeiro ano, 2016, dentro da Fase 1, foram colocadas 67 

notícias, já no decurso da Fase 2 verificamos que foram colocadas mais 110 em 2017 e 117 em 2018. 

Durante a Fase 3, colocaram-se 121 (2019) e 83 (30.06.2020) notícias. 

87. Também o número de utilizadores do website foi aumentando sistematicamente: de 18.161 em 

2016 para 32.633 em 2017, 49.347 em 2018, 51.721 em 2019 e 42.314 até final de junho de 2020. O 

mesmo aconteceu com as sessões de página, começando nas 38.314 em 2016, passando para as 

68.346 em 2017, 77.471 em 2018, 74.210 em 2019 e, finalmente, 62.374 até ao final do primeiro 

semestre de 2020. 

Tabela 2 - Principais indicadores do Portal POCH 

 

 
*Até 30/06/2020 

88. O website do POCH é o meio mais utilizado pelos beneficiários inquiridos quando necessitam de 

obter mais informação sobre o Programa (68% dos inquiridos refere que recorreu ao site). Cerca de 

80% dos beneficiários que responderam ao inquérito referem que utilizam com alguma ou muita 

frequência o Site do POCH e a maioria dos inquiridos avalia de forma positiva o Site. Mais de 2/3 dos 

respondentes concorda que é fácil encontrar informação e que a informação é útil e clara. Quanto à 

quantidade de informação disponível cerca de 9% considera que esta é insuficiente. 

89. Entre os destinatários finais do PO que responderam ao inquérito a notoriedade e taxa de visita ao 
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Site do POCH também é elevada, nomeadamente entre os psicólogos apoiados e as escolas com 

projetos PNPSE (89% já visitou o website). No entanto entre os públicos menos envolvidos com o 

Programa a taxa de visita é mais reduzida, foram cerca de 35% os destinatários finais respondentes 

que conhecem o POCH que afirmam já ter visitado o Site. 

90. Os interlocutores entrevistados, tal como os beneficiários inquiridos, avaliam de forma bastante 

positiva o Sítio quer em termos de imagem e de facilidade de navegação quer em termos de atualização 

e quantidade de informação disponível. Também é destacado o facto de existir uma versão em inglês.  

91. Em relação às Newsletters disponíveis em formato eletrónico no portal institucional, a informação 

disponibilizada revela que existiam 5.300 subscritores em 2018. O público-alvo deste meio de 

comunicação são sobretudo os beneficiários, aos quais interessa ir passando conteúdos sobre as 

atividades desenvolvidas no âmbito dos apoios do POCH. Dados do processo de inquirição revelam 

que do total de beneficiários inquiridos que dizem receber informação sobre o POCH 75% admite que 

recebe a Newsletter, o que revela alguma adesão deste público a este instrumento de comunicação. 

No entanto, quando questionados sobre que tipo de informação gostariam mais de receber, a 

Newsletter é referida apenas por 31% dos beneficiários. Na opinião de alguns dos interlocutores 

entrevistados a Newsletter é um formato pouco chamativo e já ultrapassado, embora a equipa do 

POCH realize esforços para que esta apresente um formato atrativo, poderá ser necessário realizar 

alguns ajustamentos no seu formato. Caso o POCH pretenda que a Newsletter seja dirigida a outros 

públicos, mais alargados, tal como outros veículos de comunicação, ela ganhará notoriedade se 

combinada com outros veículos de comunicação. 

92. Quanto às Redes sociais utilizadas pela comunicação do POCH (Facebook, Instagram, Linkedin e 

Twitter), apenas existem registos destas a partir de 2016 e em todas elas se verifica um crescimento 

sólido e constante, designadamente no que diz respeito à métrica proposta para análise (número de 

seguidores). Uma análise global revela que o número de novos seguidores de um ano supera sempre 

o do ano transato. No caso do Facebook, em 2016, o número de seguidores chegou aos 1.384 sendo 

sempre crescente o número de novos seguidores até 2019 (1.739). Para o Instagram, não existem 

dados relativos a 2016 e 2017, sendo que existe registo de 3.001 seguidores em 2018 e 2.395 novos 

seguidores em 2019. A página de Linkedin conseguiu 132 seguidores em 2016 seguindo também uma 

trajetória ascendente até 2019 tal como o Twitter. Os dados relativos a 2020 são referentes apenas ao 

1.º semestre do ano, ainda assim fazem antever um decréscimo do número de novos seguidores, que 

se trata de um efeito relacionado com a pandemia, pela não realização das Feiras Qualifica e Futurália, 

que são momentos em que existe uma grande angariação de novos seguidores. 

93. No total as redes sociais do POCH somam um acumulado de 13.934 seguidores4, desde 2016 a final 

de junho de 2020, destacando-se o Facebook com 6.705 seguidores e o Instagram com 5.874. 

 
4 Ainda que se apresente este dado acumulado, poderão existir seguidores do Facebook que também são seguidores do 
Instagram 
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Gráfico 1 - Número de novos seguidores das redes sociais do POCH 

 

*Até 30/06/2020 

 

94. As redes sociais, enquanto meio de comunicação, permitem chegar a um público mais vasto e 

comunicar de forma mais direta com os principais grupos de interesse, que no caso do POCH são os 

jovens, que constituem um dos principais destinatários finais das ações apoiadas por este PO. No 

entanto, os resultados do processo de inquirição indicam a baixa notoriedade e utilização das redes 

sociais do POCH por parte dos destinatários finais – mais de 90% dos destinatários finais respondentes 

que conhecem o Programa dizem nunca ter visitado a página do Facebook e do Instagram, o Linkedin 

e o Twitter do POCH. 

95. Mesmo entre os beneficiários, a utilização das redes sociais é muito pouco expressiva. Dos 

respondentes que conhecem o POCH apenas 23% dizem visitar com alguma ou muita frequência 

página do Facebook e os restantes canais não ultrapassam os 8% de taxa de visita mais frequente. Mais 

de 80% dos beneficiários inquiridos conhecem as redes sociais do POCH, no entanto mais de metade 

refere que nunca utiliza o Instagram, o Linkedin e o Twitter e cerca de 48% nunca utiliza o Facebook. 

96. Em termos de Feiras e eventos externos, há a destacar a participação nas Feiras Qualifica e 

Futurália. Estas realizam-se todos os anos na Exponor - Porto (Qualifica) e na FIL - Lisboa (Futurália) e 

são dois eventos que permitem promover uma perceção positiva da aplicação dos fundos da União 

Europeia (UE) em Portugal e, no caso particular, dos fundos que suportam o POCH. Nestas feiras, o 

POCH teve oportunidade para promover diversas ações de esclarecimento e encaminhamento, 

alcançando vários dos seus públicos-alvo, como formandos de todo o país, entidades de formação 

profissional e tecnológica e do ensino superior politécnico e universitário dos subsistemas público e 

privado, profissionais ligados à educação e à formação, responsáveis do ensino a todos os níveis, 

gestores e políticos. 

97. Em 2016, a Futurália (16 a 19 de março) recebeu 78.000 visitantes, não havendo números 

disponíveis sobre a Qualifica (14 a 17 de abril) desse ano. No ano seguinte, 2017 a Qualifica (16 a 19 

de março) acolheu mais de 35.000 visitantes e a Futurália (29 a 01 de abril) mais de 79.000. A partir de 

2018, o POCH decidiu optar por ter 2 stands, em cada Feira, um dedicado à formação de jovens e 

adultos e outro ao Ensino Superior e formação avançada. Neste ano, a Qualifica (01 a 04 de março) e 

a Futurália (25 a 28 de março) receberam, em conjunto, cerca de 120.000 visitantes. Quanto a 2019, a 
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Qualifica (28 de fevereiro a 3 de março) teve 40.000 visitantes e a Futurália (3 a 6 de abril) 85.000. 

Naturalmente, em 2020 ambas as Feiras foram canceladas por razões relacionadas com a pandemia 

SARS-COV-2. 

98. Em 2018, com o objetivo de promover a sua participação nestas Feiras, o POCH decidiu investir 

numa Campanha de comunicação digital dedicada ao tema e que teve por base histórias de sucesso 

de jovens e adultos apoiados por si. Neste sentido, recorreu a publicidade na imprensa nacional online 

(Correio da Manhã) e regional online, (Diário de Coimbra, Diário do Minho e Diário do Sul), a Google 

Ads e Social media Ads (Facebook, Instagram e Twitter). A campanha resultou em 14.189 sessões 

iniciadas e 27.644 visualizações da página do POCH, 639.828 interações na página de Facebook e 

Instagram e em 63.687 interações no Twitter. 

99. Idêntica campanha foi levada a cabo em 2019, no âmbito dos dois eventos, de novo através de 

divulgação na imprensa nacional online (Correio da Manhã), Google Ads e Social media Ads (Facebook 

e Instagram) e um vídeo promocional com o apresentador Rui Unas. Esta campanha resultou num total 

de 25.196 sessões iniciadas, com 37.387 visualizações de páginas. O vídeo promocional teve um 

alcance de 290.000 pessoas, 2.961 interações e 121.000 visualizações. 

100. Em termos de materiais destinados a divulgar fisicamente a identidade e a atividade do POCH, 

designadamente Brochuras e Folhetos, foram produzidos 6.000 folhetos trípticos na Fase 1 (2015-

2016) e, durante a Fase 2 (2017-2018), 1.200 brochuras para o evento anual Portugal 2020, além de 1 

Guia da Oferta Formativa da Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO) para este período.  

101. Em relação ao Merchandising, foram produzidas 250 canecas, 250 chapéus-de-chuva, 6.000 

Esferográficas, 6.000 lápis, 6.000 capas e 1.000 agendas, na Fase 1 (2015-2016). Na Fase 2 (2017-2018), 

produziram-se 500 caixas de esferográficas, 1.500 blocos de notas, 550 moleskines, 5.000 cadernos, 

5.000 lapiseiras, 5.000 canetas, 1.000 blocos A4, 1.000 pen’s, 5.000 sacos, 5.000 fitas e 90 garrafas. Os 

materiais de merchandising são adquiridos anualmente, com o propósito de serem distribuídos nos 

eventos presenciais, sobretudo no período em que decorrem as feiras de educação e formação 

(Futurália e Qualifica). Trata-se de um material de comunicação que permite estender o contacto com 

os públicos que visitam as feiras, para além da visita, pois permite “transportar” a marca para outros 

contextos e gerar alguma recordatória da mesma e podem ser entendidos como um símbolo de 

recordação do evento. Contudo, não se considera que tenham um grande impacto comunicacional, 

pois são já iniciativas comunicacionais comuns a muitas entidades. 

102. Considerando apenas a Fase 1 - “Lançamento” (2015-2016), importa abordar também outras 

ações implementadas, para lá das já referidas. É o caso dos Vídeos corporativos/Tutoriais, que foram 

produzidos para permitir a divulgação da Marca POCH, mais concretamente os 4 eixos estruturantes 

do Programa e o que cada um tinha para oferecer. Estando previstos 5 para esta Fase, em 2015 foram 

realizados 3 e, em 2016, mais 5, encontrando-se estes disponíveis para visualização (e partilha) no 

website e no canal Youtube do POCH. O Evento anual previsto realizou-se a 16 de março de 2016, e 

contou com 85 participantes. Foram utilizados vários dos vídeos mencionados no ponto anterior. 

103. Quanto a Open days, foi concretizado 1 em 2016, no âmbito da Europa na minha Região, em 

conjunto com a Escola Profissional de Rio Maior. Participaram neste, para além da estrutura do POCH, 

310 alunos, professores, colaboradores e parceiros da Escola Profissional de Rio Maior. 
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104. No que concerne mais especificamente à Fase 2 - “Divulgação” (2017-2018), observamos que 

foram dados vários passos de implementação em conformidade com o delineado pela EC. Neste 

período, foram igualmente realizadas Campanhas de vídeos para disponibilização no canal de Youtube 

do POCH: “A minha história” e “Histórias de Sucesso”. Ambas consistiam em relatos, feitos na primeira 

pessoa, por indivíduos que beneficiaram de alguma forma do apoio do POCH. Em relação ao primeiro 

caso, “A minha história”, o primeiro episódio foi colocado online a 06.10.2017 e o último a 09.04.2018, 

perfazendo um total de 34 vídeos que obtiveram 4.753 visualizações no seu conjunto. O “Histórias de 

Sucesso” teve o seu primeiro e único episódio em dezembro de 2018 (tendo esta série continuado em 

2019 e 2020), um vídeo que registou 95 visualizações. 

105. A Campanha Geração PRO, realizada em parceria com o IEFP, para a dinamização dos cursos de 

aprendizagem decorreu no período de 23 de outubro a 5 de novembro de 2017. Para além da 

divulgação efetuada no website do POCH, do IEFP, do Portugal 2020, a Campanha envolveu diversos 

meios, como as redes sociais, rádio e televisão. Os relatórios de avaliação da Campanha evidenciam 

resultados bastantes positivos, aliás há casos em que os resultados programados foram superados, 

conforme se pode verificar a seguir. 

 

106. Não existindo indicações sobre algum evento decorrido em 2017, em 12 de dezembro de 2018, o 

POCH realizou o seu Evento Anual que contou com a presença do Ministro da Educação do Governo 

de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, além de cerca de 300 convidados, tendo como tema principal a 

reprogramação deste PO. 

107. Em relação à Biblioteca de conteúdos, nesta 2ª Fase, foram publicadas 4 edições do Boletim 

Informativo do POCH (a primeira edição foi lançada em 31 de março de 2018). Nestas edições podemos 

encontrar bibliografia on-line, listada e com links, para estudos, relatórios e avaliações de diferentes 

autorias (nacionais, internacionais e internacionais) relativas ao tema da Educação e Formação 

Rádio 
No período da Campanha, foram envolvidas a Rádio Cidade e a Rádio Mega, rádios nacionais e que atraem público jovem, 
potencial beneficiário dos cursos de aprendizagem. Na Rádio Cidade, os spots da Campanha passaram cerca de 5 vezes 
por dia, num total de 52, enquanto na Rádio Mega, os spots foram emitidos 10 vezes por dia, num total de 84 spots. 
Televisão 
A Campanha centrou-se no canal generalista TVI, com especial incidência para o período da manhã, nos intervalos do 
programa Diário da Manhã, embora também se tenha registado a passagem do spot em horários noturnos, entre as 22:45 
e as 0:55. 
Digital 

1. Facebook e Instagram – Foram contratualizados 2.000 cliques, que a Campanha conseguiu superar, pois atingiu 

os 2.087 cliques. O CTR da campanha situou-se no 1,17%. Observou-se que o maior número de cliques ocorreu 

em Lisboa (595), Porto (404) e Braga (174). 

2. Youtube – a Campanha obteve uma taxa de visualização de 59,07%. O total de visualizações chegou aos 30.219, 

valor que supera as 30.000 previstas. 

3. Google Search – registaram-se 1.943 cliques, valor acima dos 1.666 previstos. A expressão com maior número 

de cliques foi “formação profissional” e as expressões com maior CTR foram “curso técnico arquitetura”, “aulas 

de marcenaria”, “curso cozinha iefp” e curso de eletrónica básica”  

4. Redes Premium (Económico e Impresa) - todas as impressões previstas foram cumpridas - O total de impressões 

(1 021 361) situa-se acima do previsto (1 000 000). A campanha terminou com uma boa CTR para estes suportes. 

5. Spotify – a rotação dos spots foi muito equilibrada e a campanha teve um bom CTR, na ordem, dos 2,28%. 

6. Youtuber: Tomás Silva – globalmente a campanha teve 114.471 visualizações, se considerarmos o Youtube, 

Facebook e Instagram, das quais 42.830 visualizações únicas. Foram geradas 23.194 reações, 1.065 comentários 

e 108 partilhas. A campanha gerou um engagement de 21,4. 
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Profissional. Finalmente, em termos da Monitorização e Avaliação da comunicação, esta ocorreu 

através dos Relatórios de Execução Anual, do Comité de Acompanhamento (REA), da Agenda Anotada 

das reuniões anuais de avaliação efetuadas com representante da Comissão Europeia e, a partir de 

2019, do sistema SGQ, através da implementação da norma ISO 9001 é realizada a monitorização 

trimestral dos principais indicadores de desempenho na área da comunicação-. Neste âmbito, foram 

definidos três indicadores desempenho relacionados com a Gestão dos Canais de Comunicação, com 

objetivo de realizar uma divulgação eficaz dos conteúdos através dos canais de comunicação 

implementados e de eventos. Um dos indicadores prende-se precisamente com a monitorização do 

crescimento das redes sociais/utilizadores website (Crescimento anual médio de 20% dos 3 principais 

canais de comunicação (website/sessões; Facebook/seguidores; Instagram/seguidores)5. 

108. Concretamente, no que diz respeito aos passos de implementação da Fase 3 - 

“Consolidação/Avaliação” (2019-2022), existem vários a assinalar. Desde logo, o Evento anual 

programado para esta Fase, teve lugar em 27.07.2019, no pavilhão Altice Arena, em Lisboa, 

designando-se por Mostra PT 2020, uma iniciativa que contou com mais de 1.000 visitantes e que 

resultou de uma parceria com a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. (AD&C). No ano de 

2020, não foi possível realizar o evento programado pelos motivos de saúde pública conhecidos. Em 

relação à Campanhas de vídeos a disponibilizar no Youtube, de início deu-se sequência ao trabalho já 

realizado nos anos relativos à Fase 2, através de mais episódios das “Histórias de Sucesso”: 6 em 2019 

e 3 em 2020. Estes registaram 2.030 e 2.336 visualizações totais, respetivamente. Mais tarde, no 

período de 2020 em análise (até 30.06), foram lançados 3 episódios de uma nova série que recebeu o 

nome de “Histórias na primeira pessoa”. O número de visualizações destes episódios cifrou-se em 968. 

109. Os interlocutores entrevistados avaliam de forma bastante positiva as ações de storytelling 

considerando que este tipo de ações gera adesão e tem um potencial maior de chegar junto dos jovens. 

No entanto, há quem refira que os vídeos deveriam de ser mais dinâmicos e dar mais voz aos jovens. 

110. No entanto, os resultados da inquirição aos destinatários finais e também aos beneficiários 

apontam para a reduzida notoriedade das séries de vídeo Histórias de Sucesso e Histórias na 1.ª 

Pessoa. Cerca de 70% dos destinatários finais inquiridos que conhecem o POCH e 66% dos beneficiários 

apoiados não conhecem estas séries. O grau de conhecimento sobre as séries de vídeo Histórias de 

Sucesso e Histórias na 1.ª Pessoa é um pouco mais elevado entre os beneficiários inquiridos - 18,6% 

conhece, mas nunca viu e 31,3% viu apenas 1 ou 2 vezes. 

111. Em 2020, concretizou-se a iniciativa relativa ao Prémio Boas Práticas: Projetos com Pessoas. O 

concurso Prémio Capital Humano, que contou com cerca de 207 candidaturas apresentadas nas 

quatro categorias a concurso, distribuídas da seguinte forma: jovens destinatários finais (formandos) 

– 105 candidaturas, jovens - entidades beneficiárias (entidades formadoras) – 40 candidaturas, adultos 

destinatários finais (formandos) – 31 candidaturas e adultos entidades beneficiárias (entidades 

formadoras) – 31 candidaturas. Realizou-se, nesta Fase, uma campanha de publicidade na TV, rádio e 

imprensa que incluiu um plano de publicidade do Prémio Capital Humano e de resultados do POCH, 

através do broadcast de um vídeo de 30 segundos na RTP, SIC e TVI, nos três períodos do dia e da 

divulgação de anúncios nos órgãos regionais e locais.  Complementarmente realizou-se em 2020 (03 a 

 
5 Os outros indicadores de desempenho são: Tempo médio de resposta via correio eletrónico POCH até 5 dias avaliado 
trimestralmente e Avaliação média dos eventos externos de 4 valores numa escala de 1 a 5 
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20 de março e 11 a 22 de abril) uma Campanha de marketing digital referente ao Prémio Capital 

Humano, tendo esta decorrido na imprensa nacional e regional online, imprensa regional em papel e 

redes sociais. Como resultado, há registo de 2.353 sessões iniciadas e 5.715 visualizações de página 

relacionadas com a campanha, durante este período, a par de 1 vídeo promocional que conseguiu 

87.7725 thruplays (visualização da totalidade do vídeo ou no mínimo de 10 segundos). Estas 

visualizações foram feitas a partir do Facebook e Instagram. Os relatórios de avaliação desta Campanha 

associadas ao Prémio Capital Humano evidenciam resultados bastantes positivos: 

 

112. No entanto nem esta campanha, nem as realizadas em 2018 e 2019 parecem ter gerado 

recordatória entre o público em geral e os destinatários finais inquiridos. De facto, apenas 37% da 

população em geral que conhece o POCH e 29% dos destinatários finais que também conhecem o 

POCH se recordam de alguma campanha ou publicidade. O meio onde essa campanha/publicidade foi 

vista difere consoante o público – o público em geral refere principalmente a TV, os destinatários finais 

referem folhetos, imprensa escrita nacional e redes sociais. Os resultados aqui analisados, 

nomeadamente os resultados do processo de inquirição têm que ser enquadrados no tempo em que 

foram recolhidos, isto porque o tipo de ações realizadas próximas das datas de recolha de informação 

tem uma grande influência sobre as respostas dadas, sobretudo sobre o conhecimento ou não do 

A campanha de marketing digital teve 2 fases: 
- Fase 1: MREC e Superboard (lançamento) 3 - 10 março 2020 e MREC 3 - 10 março 2020 
- Fase 2: MREC 11 - 22 abril 2020 resultou num total de 2 353 sessões iniciadas no site do POCH. 
Na imprensa online (Diário de Notícias), o desempenho do MREC foi bastante superior ao do Superboard se 
compararmos o mesmo período (3-10 março), com 489 sessões iniciadas contra 34. 
O número total de acessos ao site do POCH a partir do Diário de Notícias foi de 1.818 e a partir da plataforma integrada 

de Facebook e Instagram foi de 503. 

O total de thruplays dos vídeos (visualização da totalidade do vídeo ou, no mínimo, de 15 segundos) a partir da 

plataforma integrada de Facebook e Instagram foi de 87.725 thruplays e conseguiram alcançar 181.387 pessoas e 304 

499 impressões 

No período compreendido entre 3 de março e 22 de abril de 2020, os acessos às páginas do site do POCH, com a temática 

do PCH foram os seguintes (dados analytics – engloba todos os meios, paid media e orgânicos, direct search, etc): 

Página principal Prémio Capital Humano - 618 acessos 

Página candidaturas - 695 acessos 

Regulamento - 247 - acessos 

Evento - 223 - acessos 

Notícia - 3998 – acessos 

 

Através do Facebook ads foram realizadas diversas promoções: 

- 13 a 17 de março 2020: Os anúncios foram exibidos em plataforma Facebook, Instagram e associadas, caixa de entrada 

de Messenger, stories Instagram, Marketplace do Facebook, entre outras. Foi realizada a promoção de 4 dias dos 

anúncios ex-formandos jovens, anúncio ex-formando adultos e anúncio entidade, com um custo total de 60€ tiveram um 

total de 11 conversas iniciadas por mensagem privada, um alcance de 15.911 pessoas e 21.029 impressões. Os cliques 

para a área de candidaturas do site chegaram a 73. 

- 20-25 de março 2020: O anúncio ex-formandos jovens, ex-formando adultos e entidade, em formato vídeo, foi 

promovido durante 5 dias, com um custo de 45,50€, teve um alcance de 26 904 pessoas e 51 111 impressões. As 

interações (cliques para o site) totalizaram 703. 

- 5 a 10 de junho 2020: Com um custo total de 55,57 € o anúncio em formato vídeo do Prémio Capital Humano, foi 

promovido durante 6 dias, teve um alcance de 28 016 pessoas e 61 348 impressões. As interações com a publicação 

totalizaram 703. O link rastreável permite verificar em Analytics que o número de cliques efetivos no site (através do link 

disponibilizado no anúncio) é de 372. 

 
*De 9 a 14 de julho foi realizada outra iniciativa de comunicação semelhante que não vamos considerar devido ao período a que reporta 

a presente avaliação (30.06.2020) 
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POCH. Nessa medida, uma das razões que explica esta baixa recordatória prende-se com a fase de 

implementação da EC, a que esta avaliação reporta, centrada sobretudo na 1ª e 2ª fases que 

pretendem, como já referido, criar condições de acesso universal e criar notoriedade pública, 

respetivamente. De facto, no período até 30.06.2020, as campanhas de TV, rádio e imprensa e as 

campanhas de media digital, que tratam dos meios de comunicação com maior potencial para chegar 

ao público em geral, foram limitadas, cingindo-se ao lançamento da EC na fase inicial do Portugal 2020 

com um conjunto de anúncios para os quais o POCH contribuiu, a campanha Geração PRO (com o IEFP) 

e a campanha do Prémio Capital Humano. Outra das razões explicativas desta baixa recordatória, está 

relacionada com o estado atual da comunicação mediática, onde abunda a magnitude e diversidade 

de campanhas, num panorama em que a comunicação mais institucional enfrenta constrangimentos 

maiores de afirmação.  

113. Em termos das ações Biblioteca de conteúdos prosseguiu-se a produção trimestral do boletim 

periódico (nesta 3ª fase foram publicados 7 até 30.06.2020). Já em relação aos Open days, não foram 

apuradas evidências da existência destas no período em questão. 

114. Apesar da quantidade e diversidade de ações já implementadas no âmbito das várias fases da EC 

do POCH a notoriedade da marca junto do público em geral e dos destinatários finais, apurada através 

do processo de inquirição, é muito reduzida. Os resultados do inquérito à população em geral revelam 

que apenas 2% dos inquiridos consegue identificar de forma espontânea o POCH como um programa 

operacional ligado a Fundos Europeus e mesmo após referência prévia do nome POCH somente 17% 

o identifica. Entre os destinatários finais inquiridos cerca de 76% não se recorda do Programa 

financiador e dos que se recordam apenas 17% identifica espontaneamente o POCH. De forma dirigida 

o POCH é reconhecido por cerca de 37%. No que respeita aos destinatários finais, convém salientar 

que a comunicação junto dos destinatários finais cabe, em primeiro lugar, obrigatoriamente aos 

beneficiários dos apoios POCH, nos termos exigidos pelo Regulamento Comunitário, cabendo à EC do 

POCH contribuir para o cumprimento proativo dessas regras. Aliás, o POCH ao longo do tempo 

desenvolveu ações nesse sentido, como é o caso do guia para os beneficiários. No entanto, o mero 

cumprimento burocrático das regras de comunicação, como a introdução dos logotipos nos materiais 

dos cursos ou a placa do financiamento à entrada das entidades formadoras, em nada contribuem 

para o conhecimento do POCH junto dos destinatários finais dos apoios. E, conforme, testemunhos 

recolhidos junto de alguns entrevistados, a larga maioria dos beneficiários não realiza ações proativas 

para impactar positivamente a marca POCH, cumprindo apenas os requisitos necessários. O 

envolvimento dos beneficiários, como ponto chave de divulgação da marca POCH, poderá trazer um 

grande potencial para o incremento da notoriedade do programa junto dos destinatários finais. 

115. Assim, e tendo em conta o exposto e recuperando as atividade e realizações definidos na TdM é 

possível concluir, essencialmente: 

▪ No essencial, existiu uma boa, simples e clara definição, tanto dos objetivos da estratégia de 

comunicação, como dos instrumentos e meios que a servem em cada uma das fases de 

implementação; 

▪ Na generalidade a EC foi, de facto, implementada pela equipa do POCH seguindo o estipulado 

e, de acordo, com a execução da programação do próprio programa; 
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▪ Apesar de não ser possível proceder-se a uma análise estatística comparativa entre os 

resultados alcançados e os objetivos quantitativos, por estes não se encontrarem 

estabelecidos à partida, regista-se, no entanto e na globalidade, uma evidente dinâmica de 

progressão ao nível da implementação das ações propostas, as quais se tornam evidentes logo 

desde a Fase 1 que, relembre-se, tinha como objetivo “Criar condições de acesso universal”. 

Estas condições foram notoriamente criadas; 

▪ Nesta Fase 1, considera-se muito interessante o envolvimento, logo à partida na criação do 

logotipo da marca, de destinatários finais dos apoios POCH, através da realização de um 

concurso. Assumem igualmente uma relevância para o objetivo de criação de condições de 

acesso universal, a criação do portal POCH, pois é agrega um importante manancial de 

informação para diversos públicos-alvo do PO, bem como a realização das feiras Qualifica e 

Futurália, os Open Days e os vídeos de divulgação da marca POCH.  

▪ Naturalmente que, os resultados atingidos pelas redes sociais e pela Newsletter, nesta 1ª fase 

de implementação, são menos expressivos face às fases seguintes, uma vez que a grande 

preocupação nesta primeira fase foi a construção da marca e da sua imagem. As redes sociais 

apresentam um maior destaque nas fases de divulgação e consolidação da marca. 

▪ No que concerne à Fase 2 da EC, cujo objetivo era gerar “Notoriedade pública”, os dados finais 

do processo de inquirição demonstram que esse objetivo não foi totalmente atingido. A 

notoriedade do POCH é, de facto, reduzida entre o público em geral e entre os destinatários 

finais. No entanto, como já referido, os resultados do processo de inquirição têm que ser 

enquadrados no tempo em que foram recolhidos. Nesta 2ª fase de implementação da EC, as 

iniciativas com maior potencial para chegar ao público em geral e aos destinatários finais, 

como as campanhas de TV, rádio e imprensa e as campanhas de media digital, foram limitadas, 

o que tem efeitos significativos na notoriedade. Provavelmente, caso o processo de inquirição 

tivesse ocorrido numa fase mais avançada da EC, os resultados, em termos de notoriedade, 

seriam mais positivos.  

▪ Os dados do processo de inquirição, indicam que entre os beneficiários apoiados pelo 

Programa, público que se encontra mais envolvido e com um caráter regular, existe um 

reconhecimento da marca POCH. Existe, de facto um grande envolvimento dos beneficiários 

com o POCH, como se pode constatar pela concretização de campanhas conjuntas, como foi o 

caso da Geração PRO em parceria com o IEFP, campanha que teve resultados bastante 

interessantes do ponto de vista comunicacional. Neste sentido, considera-se que há espaço 

para que os beneficiários se tornem embaixadores/pontos chave de divulgação e amplificação 

da marca POCH, incrementando a sua notoriedade junto dos destinatários finais; 

▪ A criação das campanhas de vídeos realizadas na Fase 2, “A minha história” e “Histórias de 

Sucesso” foram muito interessantes para criar uma aproximação dos destinatários finais ao 

POCH, pois mostravam exemplos reais de mudanças de vida que o programa proporcionou. As 

visualizações dos vídeos têm vindo a crescer à medida que existe um maior conhecimento do 

POCH. 

▪ Em relação à Fase 3, que tinha como objetivo “Boas práticas e avaliação final”, ainda que 

existam alguns dados (intermédios) disponíveis e tendo sido eles aqui apresentados, será 

avisado aguardar-se pela conclusão desta Fase, de modo a se procurar identificar com rigor, 

não só o cumprimento do estipulado, mas também o conjunto respostas adaptativas que 
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foram pensadas para enfrentar os significativos constrangimentos causados pela presente 

pandemia SARS-COV-2, desde o início de 2020. No entanto, podem destacar-se os resultados 

do Prémio Capital Humano, que contou com 207 candidaturas (formandos e escolas), nas 

quatro categorias a concurso, e cuja campanha de marketing digital teve resultados 

interessantes através da combinação de meios de imprensa online e redes sociais. 

116. Finalmente, entende-se que, em relação a algumas das métricas de avaliação estipuladas pela EC, 

seria proveitoso proceder-se a uma reflexão sobre o seu tipo e género, designadamente no que 

concerne à área da comunicação digital. Por exemplo, no caso das redes sociais, o parâmetro que 

permite apreciar a evolução das diferentes páginas não será certamente o número de seguidores, pois 

não é este que melhor reflete a relevância das mesmas. Ao invés, há antes que ter em conta um 

conjunto alargado de indicadores, tais como o número (médio) de gostos em publicações, o número 

(médio) de comentários, o número (médio) de partilhas ou, também muito importante, o número 

(médio / total) de redireccionamentos de utilizadores para o Portal corporativo. Também no caso das 

newsletters, menos que o universo de indivíduos para que são enviadas, seria importante aferir o 

número destes que as de facto recebem e as leem e, eventualmente, a partir delas desenvolvem algum 

género de interação. 

117. Estes apontamentos não significam que as métricas ou os objetivos da EC estejam incorretos. 

Pretende-se, antes, que a sua afinação possa ser reavaliada e sujeita a uma sintonia mais fina para o 

futuro, até em função da constante alteração de parâmetros e métricas que as redes sociais vão 

continuamente contruindo e disponibilizando. 

118. Na tabela seguinte, sistematizam-se os indicadores de atividades que foi possível reunir durante 

o trabalho de avaliação. 
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Tabela 3 - Mobilização dos indicadores de resultado de 1º e 2º nível e de impacto 

Atividades 

A1. Montantes financeiros já alocados em termos de execução às diferentes 
fases da EC POCH 
Programação: 
Lançamento 1M€ 
Divulgação – 1,5 M€ 
Consolidação/Avaliação – 1,8M€ 
Execução 
Lançamento – 302.940€ ( 
Divulgação – 686.051,76€ (apenas custos das atividades) 
Consolidação/Avaliação – 1.235.373,96€ 

A2. Nº de ações e montantes financeiros envolvidos já concretizadas por público-
alvo da EC  
(As ações de comunicação realizadas não foram segmentadas especificamente por 
público-alvo) 

A3. Nº de canais digitais utilizados 
6 (Website, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) 

A4. Redes sociais utilizadas 
5 (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) 
Nº de posts aí colocados  
(não calculado) 

A5. Nº e % de ações de comunicação que envolveram divulgação de resultados 
do POCH  
(não calculado) 

A6. Nº de ações de comunicação por públicos-alvo selecionado 
(As ações de comunicação realizadas não foram segmentadas especificamente por 
público-alvo) 

A7. N.º de vídeos de Storytelling 
11  

Realizações 

Rz1. Nº e % de ações de comunicação concretizadas que corresponderam ao 
programado (autoavaliação do GEC POCH) 
As ações têm sido implementadas de acordo com a programação, exceto aquelas 
que não foi possível concretizar devido à pandemia. 

Rz2. Número e % de pessoas inquiridas que declaram ter conhecimento da 
marca/identidade do POCH (índice de notoriedade da marca POCH) 
População em geral: 
Notoriedade espontânea do POCH é de apenas 2%. Notoriedade total é de 19%. 
Entre os que reconhecem o nome POCH, cerca de 78% diz que conhece pouco ou 
muito pouco o POCH 
Destinatários Finais: 
Cerca de 76% não se recorda do PO financiador. Entre os que se recordam, apenas 
17% identifica o POCH 
A notoriedade total e de 41%, sendo que desses 25% apenas ouviu falar e 3% diz 
conhecer bem o POCH. 60% não conhece nem nunca ouviu falar. 
Escolas com planos de ação no âmbito do PNPSE e Psicólogos SPO: 
Entre os beneficiários apoiados a notoriedade espontânea do POCH é elevada – 
cerca de 56% identifica espontaneamente o POCH como financiador. 
92% dos beneficiários apoiados que responderam referem conhecer bem ou 
razoavelmente bem o POCH 

Rz3. Nº de folhetos distribuídos 
F1 – 6000 

Rz4. Nº de brochuras distribuídas  
F2 – 1200  

Rz5. Nº de produtos de merchandising distribuídos 
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47.790  

Rz6. Nº de visitas ao portal POCH e perfil dos visitantes 
Visualizações da página 662.524 | Utilizadores 194.176 | Sessões 320.715 

Rz7. Evolução do nº de seguidores nas redes sociais 
Total de seguidores: 1.598 em 2016; 1.819 em 2017; 4.968 em 2018; 4.489 em 
2019 e 1.060 até 30/06/2020 

Rz8. Nº de subscritores da newsletter  
Até 2018 – 5.300 subscritores 

Rz9. Nº de participantes no evento anual 
1.385  

Rz10. Nº de ações de comunicação concretizadas que tiveram em conta 
explicitamente as prioridades horizontais estabelecidas pela EC do POCH 
17 vídeos no canal do Youtube do POCH introduziram linguagem gestual 
Portuguesa 

I2. % de inquiridos na sondagem que associou o POCH a um contributo para um 
país mais inclusivo por via das melhorias de educação e formação  
População: 
Para cerca de 38% dos inquiridos os Fundos Europeus têm contribuído ou 
contribuído muito até ao momento para o desenvolvimento do país.  

I3. Índice de confronto entre notícias na comunicação social escrita com 
perceção positiva e negativa da aplicação dos FEEI em Portugal 
Foram recolhidas evidências, em entrevistas, inquéritos e focus group, 
relativamente a uma grande prevalência de notícias com conotação negativa em 
torno da aplicação dos FEEI e à dificuldade de transmitir uma boa imagem dos 
mesmos. 
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5.3. Questão de avaliação nº3 – Eficiência: Face aos resultados alcançados, e perante os objetivos 

definidos pela Estratégia de Comunicação, balizados pela FASE 1 e 2 da Estratégia de Comunicação, 

os recursos, meios e os investimentos realizados foram eficientes? 

5.3.1. Entendimento da questão 

119. A QA 3 remete para uma dimensão tradicional de avaliação, a análise da eficiência, na qual se 

procura aferir a relação de proporcionalidade existente entre os recursos financeiros alocados e 

definidos em sede de programação e os resultados alcançados com as diversas ações dinamizadas. 

Este tipo de exercício confronta-se com dificuldades de operacionalização que radicam na dificuldade 

em situar o valor do investimento realizado no contexto em que ocorre e em encontrar um referencial 

comparativo que permita ajuizar a razoabilidade dos custos associados a uma determinada operação. 

As questões de contexto de implementação adquirem aqui uma enorme relevância e muito 

dificilmente existirão padrões de referência aplicáveis em abstrato. 

120. Para resposta a esta QA, além de uma análise à EC, procede-se também a uma avaliação de dados 

quantitativos provenientes do POCH, mais concretamente no que diz respeito aos custos de 

operacionalização e implementação das diversas ações de comunicação desenvolvidas, que permitem 

uma aproximação aos recursos e investimentos inerentes à EC. Deste modo, o exercício a cumprir na 

resposta à presente questão de avaliação envolve: 

▪ A análise dos custos associados aos recursos mobilizados e investimento realizado face aos 

montantes programados; 

▪ A estimativa de custos para as tipologias de ação relacionando-as com os respetivos resultados 

alcançados, em que a identificação de tipologias de ações de comunicação assume particular 

importância; 

▪ A ponderação da proporcionalidade – eficiência – dos custos face aos resultados alcançados; 

▪ A análise das metas realização-resultado, de forma a aferir qual o racional de estimação das 

metas estabelecidas na EC. 

121. A construção de outros referenciais comparativos, que permitissem posicionar em termos 

relativos a EC do POCH, nomeadamente que pudessem realizar uma leitura comparada, seriam dados 

interessantes. No entanto, a disponibilidade de dados é escassa, pelo que a leitura comparada da 

eficiência é limitada. 

122. Conforme é mencionado no ponto relativo ao entendimento do objeto e objetivos da avaliação, 

a abordagem à eficiência deve contemplar, também, um olhar mais específico sobre a mobilização dos 

novos recursos comunicacionais apoiados na digitalização e no modo como a sua utilização contribui 

para promover a eficiência da EC. Por se tratarem de recursos comunicacionais em desenvolvimento 

acelerado, o risco dessa aceleração de mercado traz à comparação de custos dificuldades adicionais, 

mas também novas oportunidades favorecedoras da eficiência, pela via do comportamento 

descendente de preços que tais evoluções tendem a proporcionar, pelo menos nas ações mais 

indiferenciadas. 

5.3.2. Abordagem 

123. Globalmente, a abordagem à QA3 pondera a comparação entre os recursos financeiros alocados 
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e o dimensionamento dos objetivos que se pretendem alcançar com a EC. Uma abordagem que é 

combinada com a avaliação da razoabilidade dos custos dos apoios concedidos, nomeadamente sob a 

forma de número de pessoas abrangidas pelas diversas ações. 

124. A TdM desenhada, enquanto instrumento transversal de toda a avaliação, não estará ausente na 

análise e resposta da presente QA, embora se reconheça que a sua incidência é mais baixa do que a 

observada nas questões relacionadas com a pertinência e os impactos. 

125. Conforme já referido anteriormente, a EC prevê 3 Fases de implementação das ações de 

comunicação a realizar, sendo que estas coincidem com o próprio ciclo de vida do PO. Ainda que as 3 

Fases funcionem de forma complementar, é de notar que cada uma delas apresenta os seus próprios 

objetivos: 

Tabela 4 - Fases de implementação da EC do POCH 

FASE DA ESTRATÉGIA OBJETIVOS 

Lançamento 
(janeiro de 2015 a dezembro de 2016) 

Criar condições de acesso universal 

Divulgação 
(janeiro de 2017 a dezembro de 2018) 

Notoriedade pública 

Consolidação / Avaliação 
(janeiro de 2019 a dezembro de 2022) 

Boas práticas e avaliação final 

 

126. A Fase 3 encontra-se ainda em curso e só conhecerá a sua conclusão no final de dezembro de 

2022, pelo que, neste caso particular, a presente análise circunscreveu-se aos dados recolhidos para o 

ano de 2019 e parte de 2020, mais precisamente até 30 de junho desse ano. 

127. A somar a esta circunstância, devemos ainda ter em atenção os significativos constrangimentos 

que resultam da pandemia causada pelo coronavírus SARS-COV-2, os quais não podem deixar de se 

fazer sentir ao nível da pertinência e/ou possibilidade de implementação de muitas das ações previstas 

e, consequentemente, ao nível dos resultados obtidos. 

128. No âmbito desta questão de avaliação, haverá desde logo, considerar se o valor de financiamento 

alocado à EC e às suas atividades. De acordo com o documento da EC do POCH, o valor total alocado a 

esta estratégia é de 4,3M€, o que corresponde a 0,13% do total de FSE do POCH para o período 2014-

2020 e a 0,12% do total da dotação global do programa. 

5.3.3. Resultados 

129. Para contextualizar comparativamente a dimensão de fundos financeiros alocada à EC pelos 

outros Programas Operacionais, a equipa de avaliação realizou uma breve análise da alocação de 

fundos de outras EC. Assim, conforme se pode observar na tabela seguinte a EC do POCH apresenta 

uma alocação de fundos semelhante às EC dos Programas Regionais Norte 2020 e Madeira 14-20. 

130. Se compararmos com os PO Temáticos COMPETE 2020 e POSEUR6, que atuam nas regiões de 

convergência (Norte, Centro e Alentejo), a EC do POCH apresenta a proporção de alocação de fundos 

 
6 A Estratégia de Comunicação do POISE não se encontra disponível para consulta. 
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mais significativa, mas muito próxima do POSEUR com 0,11%. O COMPETE 2020 apresenta apenas 

0,03% do seu financiamento alocado ao seu Plano de Comunicação, que representa uma redução em 

cerca de 50%, face ao período de programação anterior, “resultante da aposta estratégica em 

instrumentos de Inbound marketing7, muito menos onerosos do que as tradicionais campanhas e o 

envolvimento dos stakeholders na implementação das ações”. 

Tabela 5 – Dotação das EC dos PO face à sua dotação total 

Programa 
Operacional 

Dotação (M€) 
% EC/PO 

EC PO 

COMPETE 2020 1,17 4 414 0,03% 

POSEUR 2,5 2 252 0,11% 

POCH 4,3 3 642 0,12% 

NORTE 2020 4 3 379 0,12% 

ALENTEJO 2020 1 1 083 0,09% 

CRESC ALGARVE 0,63 319 0,20% 

MADEIRA 14-20 0,565 472 0,12% 

MAR 2020 1,2 508 0,24% 

POAT 7,6 138 5,51% 

 

131. O valor da EC do POCH foi dividido, de forma indicativa, pelas três fases de implementação da 

estratégia. O documento pretendeu que a distribuição de verbas se realizasse de acordo com os 

objetivos delineados para cada destas fases da EC, sem prejuízo de eventuais alterações dos 

montantes, em resultado de necessidades específicas ou alteração de objetivos. 

132. Como se pode apurar pela tabela seguinte, os recursos alocados foram aumentando à medida da 

evolução das fases, uma vez que se antevia que, cada uma destas, tivesse mais resultados para 

apresentar que a fase anterior. Pode assim concluir-se, que o enfoque nos resultados, a partir do perfil 

de intervenção de cada uma das Fases de implementação da EC, foi o principal critério de distribuição 

de recursos financeiros. 

Tabela 6 - Distribuição do investimento por fase de implementação da EC 

Fases Montantes 

1 - Lançamento 1 M€ 

2 - Divulgação 1,5 M€ 

3 - Consolidação / Avaliação 1,8 M€ 

 

133. Entendeu-se, por exemplo, que na Fase 1 – Lançamento e estando esta sobretudo “focalizada em 

dar conhecimento das oportunidades e dos novos desafios e exigências colocadas no acesso e gestão 

dos recursos disponíveis aos beneficiários e destinatários potenciais do PO”, a mesma não necessitaria 

de recorrer a “instrumentos de comunicação de banda mais larga, designadamente em matéria de 

 
7 O Inbound Marketing (“Marketing de Atração” ou “Novo Marketing”) consiste num conjunto de estratégias que se 
baseiam na criação e difusão de conteúdos específicos, em busca de uma relação próxima e direta com os públicos -
alvo, utilizando para tal o marketing de conteúdo, SEO (Search Engine Optimization) e redes sociais. 
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comunicação mediática e que em regra são mais exigentes em matéria de mobilização de recursos 

financeiros”. Só com a consolidação dos resultados ao longo do tempo, viria a necessidade de os dar a 

conhecer a públicos mais alargados e, de certa forma, mais “distantes” do universo do POCH. 

134. Assim, é a partir desta segmentação temporal, por Fase de implementação, que se descrevem de 

seguida as realizações levadas a cabo e os valores de custo/investimento que estas comportaram, 

tendo como termo comparativo o valor máximo do investimento previsto para cada uma pela EC, como 

exposto anteriormente. Não tendo esta procedido a uma definição de métricas de referência, no que 

concerne aos valores a despender por tipologia e ação de comunicação, mas tendo-o feito apenas por 

Fase de implementação, a abordagem será feita desta forma, em separado, para as Fases 1, 2 e 3. 

135. Especificamente, em termos da Fase 1 - Lançamento” (2015-2016), não existe registo de custos 

para a criação da Marca POCH (à exceção de 5.000,00€ relativos ao voucher estudo para o vencedor e 

do valor de contratação à empresa McCann que desenvolveu o logotipo a partir da ideia do vencedor 

do concurso). Como já referido, esta teve origem num concurso intitulado “Dá-me um rosto”, lançado 

junto de estudantes de cursos de comunicação, multimédia, imagem, design, marketing e áreas 

similares, tendo sido um formando, Rui Oliveira, do curso de Formação Profissional de Técnico de 

Multimédia (1º ano) – Sistema de Aprendizagem, a vencê-lo. Ainda assim, a nova marca do POCH foi 

trabalhada pela equipa de comunicação do POCH e uma empresa especializada em comunicação, em 

termos de simplificação de formas, cores e lettering. 

136. Nesta primeira Fase, considerando-se como tipologia única todos os custos associados ao Portal 

corporativo, Anúncios institucionais e Publicações, contabiliza-se um valor de 112.400,00€ destinados 

concretamente à produção, manutenção e assistência técnica do Portal e a consultoria técnica 

especializada, apresentação e comunicação do POCH. 

137. Além disso, foram elaboradas Brochuras no valor de 527,00€ e produzidos Folhetos com idêntico 

custo, 527,00€. Quanto a Produtos de merchandising estes significaram um encargo de 12.062,00€. 

Os Vídeos corporativos/Tutoriais produzidos nesta Fase não implicaram custos para a comunicação 

do POCH, tendo ficado a cargo da AD&C. 

138. No que diz respeito a Feiras e eventos externos, o POCH esteve presente nas Feiras Qualifica 

(Exponor - Porto) e Futurália (FIL - Lisboa), num investimento total de 100.000,00€ (40.000,00€ + 

60.000,00€, respetivamente). O Evento anual previsto realizou-se a 16 de março de 2016 e os seus 

custos encontram-se incluídos nos valores anteriormente referenciados para a Feira Futurália. Quanto 

ao Open Day, este não envolveu custos para o POCH, devido à parceria estabelecida com a Escola 

Profissional de Rio Maior, o mesmo sucedendo com as Newsletters enviadas. Em termos de gastos 

com Recursos humanos afetos ao POCH (equipa de comunicação) foi despendido um total de 

77.424,00€. 

139. Já na Fase 2 - “Divulgação” (2017-2018), os custos relativos ao Portal corporativo, Anúncios 

institucionais e Publicações são na ordem dos 32.405,00€, dizendo este valor respeito a itens diversos 

como serviços de tradução (para o Portal corporativo), atividade promocional na rede social Facebook, 

anúncios de imprensa ou edição de publicações. 

140. O POCH despendeu, igualmente, um total de 290,00€ em Brochuras e de 740,00€ em Folhetos. 
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Os Produtos de merchandising desenvolvidos tiveram um custo de 70.378,00€. Foram também 

investidos 4.800,00€ na Biblioteca de conteúdos (4 edições do Boletim Informativo do POCH). 

141. Tal como estava inicialmente previsto na EC, realizou-se em 2017 uma Campanha de publicidade 

multimedia (tv, rádio, imprensa, meios digitais), tendo esta incidido sobre a divulgação dos Cursos de 

Aprendizagem previstos no Eixo 3 do POCH e custado 130.500,00€. 

142. Em paralelo, o POCH apostou em Campanhas de vídeos para disponibilização no seu canal de 

Youtube (“A minha história” e “Histórias de Sucesso”) no valor de 19.305,00€. Já a presença física 

nestas duas iniciativas, tanto em termos de presença física como da comunicação de suporte 

associada, no âmbito da tipologia Feiras e Eventos Externos, apresentou um custo total de 

255.585,00€. 

143. O Evento anual, ocorrido a 12 de dezembro de 2018, teve um valor final de 65.758,76€ e, ainda 

que isso não estivesse previsto, foram colocados Painéis e sinalética para identificação do edifício 

POCH, no valor de 16.066,00€. Tal como na Fase anterior, as Newsletters continuaram a ser enviadas 

sem custos e os gastos relativos a Recursos humanos situaram-se de novo nos 77.424,00€. 

144. Em relação à Fase 3 (2019-2022), em termos dos valores despendidos com o Portal corporativo, 

Anúncios institucionais e Publicações, estes situam-se nos 55.085,20€, incluindo a manutenção e 

aquisição de imagens para o Portal, anúncios e publicações diversas. Existiu, tal como anteriormente, 

um evidente esforço de comunicação no que concerne à realização de Campanhas de publicidade 

multimedia (tv, rádio, imprensa, meios digitais), as quais, no seu conjunto, atingiram o valor total de 

369.492,90€. 

145. O Prémio Boas Práticas: Projetos com Pessoas, através da efetivação do Concurso Prémio Capital 

Humano, situou-se nos 60.000,00€ e a Biblioteca de conteúdos (7 edições do Boletim Informativo do 

POCH) nos 11.490,00€, não existindo qualquer valor despendido com as tipologias Brochuras e 

Folhetos. Já quanto a Produtos de merchandising há a assinalar um dispêndio total de 75.420,50€.  

146. Em termos da conceção e produção de Campanhas de vídeos há registo de várias iniciativas neste 

âmbito, tendo estas custado 67.240,60€. E, ao nível da Monitorização e Avaliação, há ainda a 

considerar o valor de 92.750,00€ para a Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH. Quanto à 

tradicionais Feiras e eventos externos, o POCH voltou a marcar presença nos certames Qualifica e 

Futurália, tendo esta participação custado 392.004,29€, conjuntamente.  

147. Apenas em 2019 e, em parceria com a AD&C, foi possível ter, como Evento anual, a Mostra PT 

2020, sem que esta tenha comportados custos para o POCH. Ainda assim, na categoria Eventos há 

registo de várias iniciativas, perfazem estas um custo global de 20.565,97€. 

148. As Newsletters foram de novo enviadas sem custos, sendo que a nível de Recursos humanos da 

equipa afeta à comunicação os custos subiram para os 91.324,50€, adicionando-se agora a prestação 

de serviços de apoio à Comunicação e Marketing e a prestação de serviços no âmbito do design gráfico 

(2020). 

149. Face ao exposto, construído a partir dos dados fornecidos pela equipa do POCH, pode concluir-se 

que as despesas em atividades de comunicação, realizadas até 30.06.2020, se situaram nos 
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aproximadamente 2,22 milhões de euros, valor consideravelmente abaixo dos 4,3 milhões de euros 

previstos em sede de programação, relevando uma baixa execução dos montantes atribuídos à 

comunicação do POCH, pois foram as despesas representam cerca de 51,7% do total programado. 

Tabela 7 - Custos das ações de comunicação realizadas 

Fase Custos ações de comunicação 

Fase 1 302.940,00€ 

Fase 2 686.051,76€ 

Fase 38 1.235.373,96€ 

TOTAL 2.224.365,72€ 

 

150. Em relação aos investimentos realizados, nas 3 Fases da EC, destacam-se os investimentos do 

POCH na presença em Feiras e eventos externos, fundamentalmente nas Feiras Qualifica (Exponor – 

Porto), Futurália (FIL - Lisboa) e no Evento Anual, que representam os maiores gastos da EC devido à 

sua dimensão e público envolvido, ou seja, cerca de 38,2% do total, conforme se pode observar no 

gráfico seguinte. Seguem-se as despesas com as Campanhas de TV e comunicação digital que são 

cerca de 22,5% do total e, mais abaixo, as despesas com os Recursos Humanos na ordem dos 11,1% e 

do Merchandising que chegam aos 7,1% do total. 

Gráfico 2 - Estrutura de despesas por tipo de iniciativa de comunicação 

 

151. Neste contexto, assinala-se a opção tomada (a partir de 2018) de se levarem a cabo campanhas 

 
8 A Fase 3 considera valores até 30.06.2020 
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de comunicação em meios digitais com o objetivo de se promover a participação do POCH nestas 

feiras, criando-se sinergias entre a presença física nos stands das feiras e a atividade regular deste nas 

redes sociais e no seu website. Para o efeito, foram potenciados vídeos já produzidos e que se 

encontravam alojados no canal próprio de Youtube e, em 2019, contou-se com a intervenção do 

apresentador Rui Unas para uma maior amplificação da transmissão dos conteúdos em questão. Esta 

interação entre meios e iniciativas é, à partida, considerada como bastante positiva e poderá 

constituir uma excelente opção para melhorar a eficiência do investimento realizado, sobretudo junto 

de certos públicos, nomeadamente do público mais jovem. 

152. Após esta identificação dos montantes programados e das tipologias de ação previstas, bem como 

o levantamento dos custos associados às realizações ocorridas em cada uma das Fases de 

implementação da EC, a análise à eficiência do investimento realizado pelo POCH em comunicação 

prevê ainda um olhar sobre as questões da proporcionalidade dos custos face aos resultados, assim 

como sobre as metas de realização-resultado. 

153. Assim, considerando, desde já este ponto que se prende com a análise do racional de estimação 

das metas estabelecidas na EC, é importante constatar que, designadamente em termos da eficiência 

dos resultados, esta não especificou quaisquer objetivos quantitativos. A EC focou-se essencialmente 

na enumeração das realizações a empreender, quer em termos de tipologias, quer em termos de 

alguns dos números a realizar (ainda assim, relativos e não absolutos). No que diz respeito a valores a 

considerar, como sendo um resultado eficiente, não se encontram referências. Desta forma, não é 

possível estabelecer comparações numéricas factuais entre as realizações e os resultados, sem que as 

métricas destes últimos tenham sido previamente estipuladas. 

154. Por outro lado, existem igualmente constrangimentos que se devem considerar em relação à 

ponderação da proporcionalidade entre custos e resultados, dado que o contexto de implementação 

das ações de comunicação é sempre muito particular a cada caso e “muito dificilmente existirão 

padrões de referência aplicáveis em abstrato”. O estabelecimento de comparações, num eventual 

processo de benchmarking, pressupõe quadros de referência análogos, o que hoje em dia em 

comunicação é um exercício de elevada incerteza. A título de exemplo, é tido como consensual que a 

aposta na comunicação em redes sociais digitais é universal e pode ser assumida por qualquer 

indivíduo, empresa ou instituição. No entanto, a forma mais eficiente de o fazer, não se encontra 

totalmente determinada à partida, havendo fatores que não dependem de quem comunica, mas sim 

das plataformas que detêm os algoritmos que medeiam a relação entre emissor e os seus públicos 

potenciais. Plataformas, essas, que promovem a maximização do seu lucro e não a flexibilidade no 

desenho dos objetivos de quem comunica. O processo de desenho de estratégias e métricas para as 

redes sociais, tem de ter presente o contexto dos públicos, as limitações dos algoritmos, a necessidade 

de flexibilização e adaptabilidade constante da mensagem e a produção profissional de conteúdos 

(vídeo, texto, imagem e áudio). Trata-se de um processo singular, de tentativa-erro e afinação 

permanente, em busca da maior particularidade e, consequentemente, do afastamento do 

benchmarking de práticas e avaliações de resultados quantitativos, embora possam existir dimensões 

qualitativas comparáveis.  
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Tabela 8 – Indicadores Eficiência 

Volume de recursos financeiros atribuídos à 

EC, considerando a sua repartição por tipo 

de ação 

EC – 4,3 M€ 

Não existem dados disponíveis sobre a distribuição de 

recursos financeiros por tipo de ação  

% de recursos financeiros atribuídos à EC no 

contexto do POCH e da programação dos 

FE/FSE 

0,13% do FSE do POCH 

0,12% do total do POCH 

Custos das ações realizadas por tipo de ação 

Tipo de Ação Valor % 

Brochuras 817€ 0,04% 

Folhetos 1.267€ 0,1% 

Merchandising 157.860,5€ 7,1% 

Feiras e Eventos externos 
(inclui Evento Anual) 

849.980,02€ 38,2% 

Campanhas vídeos 86.545,6€ 3,9% 

Campanhas tv e de 
comunicação digital 

499.992,9€ 22,5% 

Portal corporativo, 
Anúncios institucionais e 
Publicações 

199.890,2€ 9,0% 

Recursos Humanos 246.172,5€ 11,1% 

Boas Práticas 72.800€ % 

Biblioteca de conteúdos 16.290€ 0,7% 

Monitorização e Avaliação 92.750€ 4,2% 

TOTAL 2.224.365,72€ 100% 
 

Leitura qualitativa do grau de 

proporcionalidade do investimento feito 

face ao retorno alcançado 

O investimento realizado tem permitido chegar aos diversos 

públicos-alvo envolvidos, no entanto a imagem menos 

positiva dos FEEI e a dificuldade de levar as questões da 

educação e formação às agendas mediáticas dos diversos 

órgãos de comunicação social, faz com que o potencial de 

retorno das ações dinamizadas seja menor. 
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5.4. Questão de avaliação nº4 – Impacto: Que resultados/ efeitos se verificam ao nível dos públicos-

alvo definidos no âmbito da Estratégia de Comunicação face aos objetivos traçados nessa mesma 

Estratégia? Quais os contributos da Estratégia de Comunicação para a promoção do reconhecimento 

dos Fundos Europeus por parte dos beneficiários e cidadãos em geral? 

5.4.1. Entendimento da(s) questão(ões) 

155. A QA 4 combina na prática duas questões com abordagem específica, ambas colocadas ao nível 

da cadeia de produção de impactos esperados da EC do POCH e mobilizando a TdM. No primeiro nível, 

analisam-se evidências do impacto da EC junto dos diferentes públicos-alvo estrategicamente 

estabelecidos, envolvendo o conhecimento sobre a ação do POCH, a sua finalidade, as oportunidades 

que suscitou a diferentes tipos de beneficiários e as respostas concretizadas dentro do seu quadro de 

intervenção. O segundo nível alarga o espectro da observação, procurando situar os ganhos 

alcançados, no que diz respeito à visão global do contributo dos Fundos Europeus para a sociedade 

portuguesa em geral. Na verdade, esta dimensão de impacto é devedora dos ganhos alcançados que 

se obtêm no nível anterior, isto é, na interação com os diferentes segmentos de públicos-alvo visados 

pela EC e mexe com uma das mais controversas relações da sociedade portuguesa com os FEEI, onde 

emergem por vezes períodos de perceção negativa nem sempre fundamentada.  

156. Interessa, assim, destacar que as duas dimensões de impacto contempladas na QA, envolvem 

matérias com grau de proximidade distinta, face às margens de intervenção possível da estratégia de 

comunicação sob avaliação. No primeiro nível, estão em causa perceções de beneficiários quanto aos 

impactos das medidas do PO. No segundo nível, transportado para a visão global do contributo dos 

FEEI para a sociedade portuguesa, estão em causa dimensões de impacto que dependem de muitos 

outros fatores, entre os quais, o modo como os resultados dos FEEI em geral são mediatizados. No 

entanto, os critérios de noticiabilidade jornalística das entidades mass-mediática (jornais, rádios e 

televisões) raras vezes são similares ao entendimento do interesse noticioso das instituições públicas 

e privadas que desenvolvem projetos e ações, independentemente, do seu objeto e objetivos, o que 

gera os desencontros assinalados.  

5.4.2. Abordagem 

157. A TdM assume um papel central e determinante na abordagem a esta QA. As transformações, 

designadamente de perceção, que a EC visa induzir centram-se naturalmente nas respostas que se 

pretendem estimular junto dos públicos-alvo selecionados. Essas transformações dependem da 

observação de mecanismos que as viabilizem e também de fatores críticos que podem comprometer 

ou fazer divergir essas respostas. Daí a centralidade da articulação com a TdM (ver formulação sucinta 

no capítulo anterior). 

158. A QA, tal como está formulada, remete essencialmente para duas sequências causais de aplicação 

da TdM: 

▪ A primeira subquestão remete para a observação de resultados de 2º nível, ou seja, para a 

transformação entre resultados de 1º nível e de 2º nível; 

▪ A segunda subquestão remete, pelo contrário, para a transformação de resultados de 2º nível 

em impactos. 
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159. Ou seja, tal como está formulada (como QA de impacto), a QA nº 4 fundamenta a separação 

analítica entre resultados de 2º nível e impactos. O contributo da EC do POCH para melhorar o 

conhecimento dos objetivos do próprio POCH constitui uma condição para uma perceção mais global 

sobre os FEEI, particularmente do FSE, para a dimensão inclusiva do modelo de crescimento económico 

português. Porém, o contributo da EC do POCH para esta última dimensão de impactos converge com 

o contributo de uma vasta gama de programas do PT2020 e das suas próprias estratégias de 

comunicação, colocando questões metodológicas mais complexas do que a relacionada com os 

resultados de 2º nível. 

160. Tendo por base a formulação da TdM, a abordagem à QA teve subjacente o seguinte caminho: 

▪ Os resultados do processo de inquirição (população em geral, destinatários finais e 

beneficiários) foram a base inicial para, de seguida, trabalhar o nível superior da sequência 

causal da TdM, essencialmente a perceção sobre a aplicação dos FEEI em Portugal e sobre a 

perceção de país em matéria de qualificações e inclusão social; 

▪ A partir desses resultados foi aferido o modo como essa estratégia de comunicação assegurou 

notoriedade ao POCH, à sua atuação e, por seu intermédio, à relevância que os Fundos 

Europeus assumem no contexto das políticas públicas e da sociedade portuguesa; 

▪ Como passo seguinte, foram trabalhadas essencialmente realizações, resultados de 1º e 2º 

nível avaliando a capacidade da EC disseminar informação e conhecimento do POCH em 

termos de benefícios individuais e coletivos, em termos de objetivos, ações e oportunidades 

abertas aos beneficiários e destinatários finais e dinamizando procura aos apoios do POCH; 

▪ Finalmente, foram mobilizados os resultados que envolvem os estádios iniciais da TdM, 

essencialmente os que foram obtidos a propósito da abordagem às QA de relevância e eficácia. 

161. Do ponto de vista da mobilização de elementos de informação, cabe destacar os seguintes: 

▪ Resultados da sondagem realizada à população; 
▪ Resultados do inquérito realizado aos destinatários finais; 
▪ Resultados do inquérito realizado aos psicólogos do Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO) e às escolas abrangidas pelo PNPSE; 
▪ Resultados das entrevistas realizadas 
▪ Resultados dos Focus Group 
▪ Resultados do inquérito aos beneficiários; 
▪ Análise da informação facultada pelo POCH relativa à definição da marca/missão do 

POCH, ao seu nível de notoriedade e reconhecimento; 
▪ Resultados das entrevistas realizadas; 
▪ Análise de materiais relativos à comunicação do PT 2020; 
▪ Análise de indicadores relativos a estas dimensões. 

 

5.4.3. Resultados 

162. No que respeita à população em geral (ver síntese dos resultados de inquirição, anexo 7.5), o 

impacto alcançado pela EC é bastante baixo. 70% dos inquiridos não consegue identificar 

espontaneamente nenhum PO com cofinanciamento dos FEEI. O grau de notoriedade espontânea do 

POCH é apenas de 2% (o que contrasta com o valor de 14% para o PT 2020). Entre os que o 

reconhecem, o grau alcançado é “conhece pouco ou muito pouco”, invocando para isso a “falta de 
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divulgação do PO” e a “falta de interesse dos inquiridos”. O reconhecimento temático corresponde no 

plano da notoriedade espontânea à indicação de que 35% dos inquiridos que conhecem o POCH o 

associam à formação e em termos de forma dirigida 58% o associa à promoção de empregabilidade e 

55% à melhoria de qualificações da população adulta. 

163. O panorama não se altera substancialmente quando se trata de destinatários finais do POCH 

inquiridos. 

▪ 76% dos destinatários finais não identifica o PO financiador do apoio e apenas 17% dos que 

conseguem identificar reconhecem o POCH como entidade financiadora. Em matéria de 

notoriedade total, o valor atingido pelo POCH é de 41%, dos quais: 4% conhece de forma 

espontânea e 37%de forma dirigida. 

▪ A escola é o meio mais influente no conhecimento do PO (35% dos que conhecem o POCH). 

Do ponto de vista do reconhecimento temático, dominam a “melhoria das qualificações da 

população adulta” (65%) e a “promoção da qualidade do sistema de educação e formação” 

(55%). 

164. Quanto aos impactos em termos de perceção sobre o contributo dos FEEI para o 

desenvolvimento do país, estes dois grupos de inquiridos (população em geral e destinatários do 

POCH) veiculam resultados diferenciados.  

165. Entre a população em geral, observa-se alguma contradição: 39% afirma que os FEEI têm 

contribuído ou contribuído muito para o desenvolvimento do país, mas 32% sustenta que os FEEI foram 

“mal ou muito mal aplicados”, sendo apenas 7% os que se identificam com ter sido “bem ou muito 

bem aplicados”. Relativamente ao contributo do POCH para concretização dos objetivos do Programa, 

entre 32% a 38% dos inquiridos não sabe identificar esse contributo, o que significa que a maioria é 

capaz de avaliar o contributo do POCH pese embora esse contributo possa ser negativo. Entre as 

avaliações positivas destaca-se os 33% de respondentes que associam o contributo do POCH à 

“melhoria das competências”. 

166. A situação altera-se ligeiramente no que concerne os destinatários finais do POCH. 36% dos 

inquiridos associa os FEEI a um contributo para o desenvolvimento do país e 49% atribui aos FEEI uma 

“aplicação razoável”. 42% dos inquiridos associa o POCH à melhoria das competências e 38% ao 

desenvolvimento das qualificações dos jovens sendo que 20% atribui ao PO um contributo nulo ou 

muito baixo para a melhoria da empregabilidade. 

167. Três conclusões parcelares emergem dos resultados da inquirição a estes dois tipos de grupos: 

▪ O grau de notoriedade do POCH é de modo geral baixo, não se registando diferenças 

assinaláveis entre a população em geral e os destinatários finais; 

▪ Em matéria de perceção do contributo dos FEEI e do próprio POCH para o desenvolvimento do 

país, a perceção desse contributo é globalmente baixa, embora tenda a aumentar nos 

destinatários finais; em ambos os tipos de inquiridos, pode concluir-se que a perceção sobre o 

contributo dos FEEI para o desenvolvimento do país aparece largamente correlacionada com 

a apreciação geral da aplicação desses mesmos Fundos, matéria em que o grau de influência 
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da EC em avaliação é menor; 

▪ Os valores da notoriedade dirigida do POCH e do seu impacto no desenvolvimento do país 

melhoram em termos relativos quando se associa o PO a objetivos específicos, embora a 

maioria dos inquiridos, população e destinatários finais, revele desconhecimento quanto a 

esses objetivos; a melhoria de qualificações de jovens e a melhoria de competências em geral 

revelam nesse contexto maior notoriedade e conhecimento. 

168. Estes resultados quando confrontados com a inquirição de atores mais diretamente envolvidos 

na implementação do POCH, psicólogos dos SPO apoiados, as escolas com projetos PNPSE e 

beneficiários, adquirem um outro significado. Na verdade, o reconhecimento (notoriedade) e perceção 

do contributo do POCH para o desenvolvimento do país é francamente mais positivo, o que confirma 

o princípio geral: a comunicação parecer estar a funcionar melhor e a ser mais impactante em públicos 

com envolvimento direto na implementação do POCH: 

Tabela 9 - Resultados do processo de inquirição a beneficiários 

ESCOLAS (PNPSE) E PSICÓLOGOS DO SPO BENEFICIÁRIOS 

56% dos inquiridos identificam espontaneamente o 
POCH como financiador 

68% dos inquiridos tomou conhecimento do POCH 
através da sua atividade profissional 

92% afirma “conhecer bem ou razoavelmente bem o 
POCH” 

68% reconhece que o POCH tem divulgado 
eficazmente os objetivos do PO  

Só 46% tomou conhecimento do POCH através do 
sítio web do PO, o que compara com os 74% que 
tomou conhecimento através da ação da DEGesTE 

49% considera que os FEEI têm sido “muito bem ou 
bem aplicados” 

70% associam os FEEI a um contributo positivo para 
o desenvolvimento do país 

51% considera que têm tido uma aplicação “razoável” 

32% reconhece a boa aplicação dos FEEI 
38% considera que os FEEI têm um contributo muito 
elevado para o desenvolvimento do país 

59% reconhece uma aplicação razoável dos FEEI 

A quase maioria associa o POCH a um contributo 
elevado ou muito elevado para o desenvolvimento 
das qualificações de jovens e para a valorização de 
percursos/ofertas profissionalizantes 

85% reconhece que o POCH tem um “contributo 
elevado ou muito elevado” para o combate ao 
abandono escolar precoce 

 

80% reconhece o contributo do POCH para o 
desenvolvimento das qualificações de jovens 

 

 

169. De acordo com a inquirição realizada, a resposta à QA é tanto mais positiva quanto mais a 

comunicação se foca nos públicos e instituições mais diretamente envolvidas na implementação do 

PO. A comunicação obtém valores mais impactantes nas suas duas dimensões de contributo do POCH, 

para a perceção global dos FEEI e para os objetivos específicos do PO, quando respeita a públicos com 

maior intervenção na implementação do POCH. 

170. Não sem surpresa, essa conclusão é consistente com a diferente notoriedade dos canais de 

comunicação:  

▪ Na população em geral e nos destinatários finais, respetivamente, apenas 37% e 29% entre os 

que reconhecem o POCH se recorda de alguma campanha (essencialmente na televisão no 
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caso da população em geral); 

▪ Pelo contrário: cerca de metade dos beneficiários reconhece a importância das ações de 

comunicação do POCH, embora 33% considere que a comunicação dos objetivos do PO é 

pouco eficaz e 31% considere que esses objetivos não têm sido divulgados; 88% dos 

beneficiários recebe habitualmente informação sobre o POCH, 68% dos mesmos acha que o 

POCH tem divulgado eficazmente os seus objetivos e 68% recorreu ao sítio web do PO em 

busca de informações adicionais. 

171. Os resultados do processo de inquirição permitem-nos, assim, concluir que a comunicação do 

POCH é tanto mais impactante quanto mais ela se dirige a públicos diretamente envolvidos na sua 

implementação. A sua projeção junto da população em geral e dos destinatários finais revela uma 

reduzida influência da comunicação, o que abre espaço a um conjunto de recomendações que constam 

de capítulo próprio. 

172. Estes resultados em matéria de leitura de impacto da EC são, de certo modo, reforçados pelos 

resultados das entrevistas realizadas (ver matriz de conclusões, anexo 7.6): 

▪ Os organismos intermédios (OI) entrevistados confirmam que, embora existam diferenças de 

envolvimento na EC do POCH, a sua intervenção na EC é relevante, pois incentivam os 

beneficiários a divulgar o POCH para além de uma simples rotina ou obrigação, não 

esquecendo o papel das escolas na definição dos espaços para colocação dos logos do POCH; 

▪ Já ao nível de beneficiários, a ideia de cumprimento de regras quanto à comunicação tende a 

sobrepor-se à participação ativa na EC, embora se tenha identificado a realização de 

campanhas conjuntas (Geração PRO com o IEFP, por exemplo) e regista-se ainda uma clara 

sobreposição entre as políticas públicas (de educação e formação) e o POCH, o que tende a 

dificultar a notoriedade deste último e do financiamento FSE; 

▪ A intervenção dos OI e dos beneficiários na implementação da EC tem de ser interpretada, em 

primeiro lugar, de acordo com os princípios regulamentares, mas sustenta-se que esse quadro 

regulamentar permite graus diferenciados de compromisso e envolvimento. De acordo com o 

Regulamento (UE) N. o 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro 

de 2013, em matéria de comunicação, os PO têm a obrigação de divulgar a lista de operações, 

numa das línguas oficiais do Estado-Membro, com informação relativamente ao beneficiário, 

à operação, datas de início e fim da operação, despesas elegíveis, entre outros. Para além 

disso, a Autoridade de Gestão e os beneficiários devem fornecer informações e comunicação 

ao público em geral relativamente às ações apoiadas pelo PO. O POCH tem vindo a cumprir as 

suas obrigações em matéria de comunicação, nomeadamente através da publicação periódica 

dos apoios concedidos em meios de comunicação, sobretudo de imprensa escrita. Esta 

publicação pode ter um impacto junto do público em geral, pois potência a possibilidade de 

reconhecimento do POCH e das operações que lhes estão associadas. 

▪ Por sua vez, os beneficiários, nas suas ações de comunicação e informação, têm a obrigação 

de explicitar o apoio dos fundos ao projeto/operação que realizam, apresentando o emblema 

da União, a referência ao Fundo que dá apoio à operação. Durante as operações, o 

beneficiário deve informar o público em geral e os destinatários finais da operação sobre o 

apoio obtido, a partir dos Fundos, através de uma breve descrição da operação no seu website 

e através de um cartaz ou placa informativa relativa ao projeto.  
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▪ Assim, para além da sinalética informativa relativa ao projeto apoiado, existe margem de 

manobra para as Escolas alavancarem de modo mais decisivo o conhecimento do POCH junto 

dos destinatários finais (público com quem as escolas/entidades formadoras têm um contacto 

mais próximo e constante), com maior proatividade e criatividade de divulgação. A margem 

de manobra para os OI é de outra natureza pois podem organizar e implementar ações de 

comunicação mais ambas e robustas, como se referiu oportunamente em relação ao IEFP. Em 

ambos os casos, o processo colaborativo com a AG do PO CH e com a equipa da EC é crucial. 

▪ No que respeita à Rede de Comunicação PT 2020 (coordenada pela AD&C), a entrevista 

permitiu concluir que há um alinhamento bastante proativo e colaborativo do POCH na 

comunicação PT 2020, com participação ativa nos eventos anuais; isso significa que não é por 

ausência de alinhamento ou de proatividade que o contributo da EC do POCH para os objetivos 

de uma melhor perceção nacional da utilização dos FEEI e do seu contributo para o 

desenvolvimento do país é relativamente reduzido pelo menos quando avaliado do ponto de 

vistas das perceções da população em geral e dos destinatários finais; a entrevista realizada 

permite situar as razões da desconformidade observada noutro tipo de razões: (i) designação 

dos PO pouco explícita dos domínios dos apoios realizados, (ii) atomização excessiva da 

comunicação (muitos PO a comunicar e perda e impacto da comunicação PT2020) e (iii) ainda 

deficiente sincronização de imagens de sítios web. 
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173. Na tabela seguinte, sistematizam-se os indicadores de resultado e de impacto que foi possível 

reunir: 

Tabela 10 - Mobilização dos indicadores de resultado de 1º e 2º nível e de impacto 

Resultados 1º 
Nível  

Rs1. Índice de notoriedade dos objetivos do POCH (% de inquiridos que declarou 
conhecer pelo menos dois 2 objetivos do POCH  
População em geral: 
De forma espontânea:  

▪ 35% dos inquiridos que conhecem o POCH associa este programa à área da formação.  
De forma dirigida: 

▪ 58% associa à promoção da empregabilidade e 55% à melhoria das qualificações da 
população adulta; 

▪ Cerca de 65% dos inquiridos que conhecem o POCH reconhecem pelo menos 2 objetivos. 
Destinatários Finais: 
De forma dirigida:  

▪ Os inquiridos que conhecem o POCH associam-no sobretudo à melhoria das qualificações 
da população adulta (69%) e à promoção do sucesso e a redução do abandono escolar 
(55%). 

▪ Cerca de 75% dos inquiridos que conhecem o POCH reconhecem pelo menos 2 objetivos. 

Escolas (PNPSE) e Psicólogos SPO: 
De forma dirigida a quase totalidade dos inquiridos associa o POCH à Promoção do Sucesso e 
Redução do abandono escolar e à Promoção da qualidade do sistema de educação e formação 
Mais de 90% dos inquiridos que conhecem o POCH reconhecem pelo menos 2 objetivos 

Rs2. Índice de recordatória das ações de comunicação realizadas  
População em geral: 
Entre os que reconhecem o nome POCH, apenas 37% se recorda de ter visto ou ouvido alguma 
publicidade/ campanha. 
Destinatários Finais: 
Entre os que reconhecem o nome POCH, apenas 29% se recorda de ter visto ou ouvido alguma 
publicidade/ campanha  

Escolas (PNPSE) e Psicólogos SPO: 
A maioria dos inquiridos (60%) recorda-se de ter visto ou ouvido alguma publicidade/ campanha 
sobro o POCH 

Beneficiários: 
Cerca de 77% recorda-se de ter visto ou ouvido alguma publicidade/ campanha sobre o POCH 
Rs3. % de inquiridos que conhecem e utilizam as ferramentas digitais da comunicação 
(sítio WEB e redes sociais) 
Destinatários Finais: 
A grande maioria dos inquiridos que conhecem o POCH nunca visitou as redes sociais do Programa. 
O site foi visitado por 35%. 

Escolas (PNPSE) e Psicólogos SPO: 
89% dos psicólogos inquiridos já visitou o site. A taxa de visita às redes sociais é muito baixa - a 
página do facebook já foi visitada por 23%, mas os restantes canais não ultrapassam os 8% de taxa 
de visita. 

Beneficiários: 
68% recorreu ao site do POCH quando necessitou de mais informações sobre o programa e cerca 
de 52% recorreu ao suporte balcão 2020 
As redes sociais são muito pouco utilizadas pelos beneficiários 

Rs4. % de inquiridos satisfeitos com a imagem global da EC POCH  
Indicador aferido por aproximação através da questão do inquérito: Na sua opinião, a estratégia de 
comunicação do PO CH tem conseguido divulgar de forma eficaz os objetivos do Programa e o 
plano de concretização para o público em geral? - 68% dos beneficiários inquiridos refere que sim e 
28% refere que sim, mas de forma pouco eficaz 

Rs5. % de inquiridos que declara ter acedido ao POCH por influência das EC 
Beneficiários: 
Cerca de 68% tomou conhecimento do POCH no âmbito da sua atividade profissional. Os sites do 
PT 2020 e do POCH também foram meios importantes na divulgação do programa 
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Rs6. Evolução do nº de beneficiários do POCH em correlação com a evolução da 
implementação da EC 
Têm-se verificado uma evolução positiva do número de ações de comunicação, à exceção do ano 
de 2020 devido à situação pandémica (2015 - 894 ações, 2016 – 666 ações, 2017 – 923 ações, 2018 
– 1320 ações, 2019 – 1331ações e 2020 55 ações). Também se observa ma evolução positiva do 
número de candidaturas aprovadas, pelo que se considera que o número de beneficiários do POCH 
tem sido crescente, o que sugere uma correlação positiva entre o número de beneficiários e a 
evolução da implementação da estratégia. 

Resultados 2º 
nível 

Rss1. Nível de perceção sobre a contribuição do POCH para o desenvolvimento das 
qualificações nas regiões NUTS II 
Na opinião de 29% dos inquiridos da população em geral o POCH tem contribuído ou contribuído 
muito para o desenvolvimento das qualificações dos jovens - 29% residem na região Norte, 27% na 
região Centro e 29% no Alentejo. 
O contributo do POCH para o desenvolvimento das qualificações dos adultos foi uma evidência 
para 28% dos inquiridos respondentes - 26% residem na Região Norte, 29% na Região Centro e 33% 
na região do Alentejo. 

Rss2. % de inquiridos que declararam ter uma perceção positiva da aplicação do FSE 
que o POCH realiza –  
7% dos inquiridos da população em geral refere que os fundos europeus tem sido bem ou muito 
bem aplicado, entre os destinatários finais essa percentagem é de 14%, subindo para os 32% entre 
as escolas e psicólogos apoiados. 49% dos beneficiários concorda com a boa aplicação dos FE em 
Portugal. 

Rss3. % de inquiridos que reconhece a importância do FSE para as políticas públicas 
relacionadas com o POCH 
População: 
Relativamente ao contributo do POCH para a concretização dos objetivos do Programa entre 32% a 
38% dos inquiridos não sabe identificar esse contributo. Isto significa que a maioria é capaz de 
avaliar o contributo do POCH pese embora esse contributo possa ser negativo. Entre as avaliações 
positivas destaca-se os 33% de respondentes que identificam o contributo do POCH para a 
melhoria das competências.  

Destinatários Finais: 
Cerca de 42% dos inquiridos reconhece o contributo do POCH para a melhoria das competências e 
38% para o desenvolvimento das qualificações dos jovens. 

Escolas (PNPSE) e Psicólogos SPO:  
A quase maioria dos inquiridos reconhece o contributo elevado ou muito elevado do POCH para o 
combate ao abandono escolar precoce (85%). O contributo para o desenvolvimento das 
qualificações dos jovens é reconhecido por 80% dos inquiridos. 
Beneficiários: 
A quase maioria dos inquiridos reconhece o contributo elevado ou muito elevado do POCH para o 
desenvolvimento das qualificações dos jovens, assim como para a valorização de percursos/ofertas 
profissionalizantes. 
Cerca de 1/3 dos inquiridos não consegue avaliar o contributo do POCH para a valorização do 
ensino superior. 

 

174. Finalmente, na tabela seguinte analisamos o grau de concretização de mecanismos e de fatores 

críticos das transformações de realizações em resultados de 1º nível, destes em resultados de 2º nível 

e destes em impactos. 

Tabela 11 - Aplicação da TdM 

MECANISMOS FATORES CRÍTICOS 

REALIZAÇÕES EM RESULTADOS DE 1º NÍVEL 

A notoriedade do POCH e dos seus resultados 
alcançada através da comunicação, a diversidade 
dos públicos-alvo envolvidos e o respeito pelas 
prioridades horizontais da não discriminação 
contribuem para incrementar a acessibilidade ao 

Públicos-alvo não suficientemente focados e 
impactados pelas ações de comunicação. 
O processo de inquirição evidencia que o impacto 
comunicacional junto de destinatários finais não 
estará a ser assegurado por focagem de públicos-



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 

61  

MECANISMOS FATORES CRÍTICOS 

programa. 
A evidência recolhida é contraditória: por um lado, 
a notoriedade junto de beneficiários vai no sentido 
da concretização deste mecanismo, porém a baixa 
notoriedade junto de destinatários finais é de 
sentido contrário. 

alvo. 

A comunicação dirigida aos públicos-alvo internos 
(facilitadores e parceiros) combinada com a 
articulação com a EC do PT2020 e a relevância 
quantitativa dos apoios veiculados pelo PO 
incrementa o efeito-rede. 
Existe evidência de que este mecanismo esteja a 
ser concretizado, destacando-se o alinhamento 
colaborativo e proativo com a comunicação PT2020 
e a cooperação com organismos intermédios na 
implementação da EC; a experiência observada com 
os beneficiários mostra que o respeito pelas regras 
de comunicação não significa necessariamente 
intervenção ativa na EC do POCH. 

Diferimentos de produção de resultados por parte 
do POCH e reduzidos efeitos de demonstração 
suscetíveis de ser veiculados pela comunicação. 
Sem evidência de diferimentos críticos, os efeitos 
de demonstração poderiam ser alcançados com 
maior voluntarismo de comunicação de histórias de 
êxito. 

 

O conteúdo burocrático da programação e dos 
sistemas de educação e formação sobrepõe-se ao 
efeito-rede. 
Observação parcial; demasiada sobreposição entre 
políticas públicas de educação e formação com a 
intervenção do POCH, penalizando a notoriedade 
deste último. 

 

Divergência possível de tempos de comunicação do 
PT2020 e do POCH. 
Não observado; alinhamento proativo e 
colaborativo da comunicação do POCH com a 
comunicação PT2020 e participação ativa do POCH 
nos eventos. 

DE RESULTADOS DE 1º NÍVEL EM 2º NÍVEL 

A comunicação das boas práticas inerentes aos 
resultados obtidos pelo POCH nas suas diferentes 
dimensões de programação ampliam a notoriedade 
do programa e dos seus possíveis benefícios. 
Evidência de que a comunicação de boas práticas 
não atingiu ainda a intensidade e diversidade 
desejáveis. 

Diversidade de temas para comunicação de 
resultados e não foco nos mais relevantes. 
Este fator crítico não parece relevante e estar a 
influenciar a notoriedade e impacto da EC. 

As histórias de vida comunicadas sobre indivíduos 
apoiados pelo PO induzem a procura de novos 
candidatos aos apoios. 
Evidência de que o mecanismo não está a 
funcionar: entre os destinatários finais, 70% dos 
que conhecem o POCH (75% não o identifica) não 
conhecem as séries de vídeos com histórias de 
sucesso e histórias de vida na 1ª pessoa. 

Eventuais notícias na comunicação social sobre 
aspetos negativos ou menos conseguidos de certos 
projetos sem contraditório no tempo certo. 
Os critérios de noticiabilidade valorizam mais casos 
pontuais de má aplicação de FEEI do que os casos 
de sucesso nessa aplicação; contradição existente 
nessas agendas acerca do pretenso baixo alcance 
estratégico da programação e do alarme quanto a 
atrasos de execução. 

A comunicação produzida em torno desses 
resultados atrai novas entidades de intermediação 
ao programa gerando a chegada de novos 
beneficiários finais. 
Sem evidência de que esteja a ser operativo. 

Efeitos perversos de “fake news” nas redes sociais 
sobre a comunicação social sobre matérias de 
programação não “checkadas”. 
Neste caso, as redes sociais tendem mais a 
prolongar agendas mediáticas e a ampliar o seu 
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MECANISMOS FATORES CRÍTICOS 

alcance do que propriamente a suscitar novas 
perversidades. 
As redes sociais são espaços de criação de contra-
narrativas, desde que centradas em exemplos 
pessoais e não institucionais; devem promover a 
comunicação menos institucional e mais na 
primeira pessoa. 

A diversidade de domínios com resultados positivos 
comunicados favorece a generalização de perceções 
positivas sobre o sistema de educação e formação. 
Na sequência da referência anterior, sem evidência 
de que este mecanismo esteja operativo. 

Escassez de entidades de intermediação com 
capacidade de atração de novos beneficiários. 
O desencontro observado entre os resultados de 
beneficiários e de destinatários finais sugere que 
mais do que o número de entidades de 
intermediação estará em causa o seu poder de 
intermediação. 

DE RESULTADOS DE 2º NÍVEL EM IMPACTOS 

A convergência articulada de estratégias de 
comunicação sobre domínios e exemplos de boa 
utilização dos FEEI logra produzir uma perceção 
global mais positiva, contrariando preconceitos e 
deficiente informação sobre as condições de 
aplicação dos FEEI em Portugal e o enviesamento 
para divulgar mais as condições de execução do que 
os resultados obtidos. 
Evidência de que este mecanismo não está a 
operar, sobretudo devido à atomização da 
comunicação PT2020 em termos de PO que o 
integram; o tom dominante na comunicação social 
é adverso, como o prova a controvérsia em torno 
do Plano de Recuperação e Resiliência. 

Não integração da estratégia global de comunicação 
do PT2020 em termos de boas práticas utilização de 
FEEI integrando os seus diferentes domínios de 
implementação. 
Os fracos resultados em termos de notoriedade e 
perceção dos impactos do PT2020 sugerem que a 
não integração de boas práticas na utilização de 
FEEI esteja a não contrariar o tom geral das 
agendas mediáticas em termos de utilização de 
FEEI, sugerindo que este fator crítico se observa. 

A comunicação institucional do PT2020 favorece a 
comunicação de resultados de avaliação em geral 
favorecendo a perceção de que a aplicação de FEEI 
obedece a um esquema apertado de avaliação. 
A estratégia de comunicação de resultados de 
avaliação de dimensões temáticas e de PO do 
PT2020 é ainda incipiente apesar dos estudos de 
avaliação serem presentemente vinculados à 
elaboração de sínteses gráficas vocacionadas para a 
sua comunicação, apesar de alguns eventos 
promovidos pela ADC. 

Noticiabilidade valoriza mais na comunicação social 

a divulgação de más práticas de utilização de FEEI 
em detrimento da divulgação de boas práticas e 
resultados positivos no plano individual e 
organizacional. 
Evidência geral de que os critérios de 
noticiabilidade se alimentam mais de exemplos 
pontuais de má utilização do que da valorização de 
boas práticas de utilização e de que não tem sido 
desenhada uma estratégia pró-ativa que procure 
aproximar narrativas de sucesso das dimensões de 
noticiabilidade. 

Entre os resultados comunicados do POCH 
encontram-se dimensões relevantes para as 
perspetivas da inclusão veiculada pelas melhorias de 
educação e formação, assinalando efeitos de retorno 
individual concretos. 
Não existe evidência de que a comunicação em 
torno de dimensões temáticas do POCH, tais como 
a da melhoria das condições de inclusão veiculadas 
por resultados em matéria de educação e formação 
(melhoria de qualificações escolares e vocacionais) 
tenha sido acionada com regularidade pelo que 
este mecanismo não está a ser operativo. 

A inércia associada ao stock baixo de qualificações 
da sociedade portuguesa pode ofuscar melhorias de 
fluxos de qualificações iniciais e de ativos 
conseguidas através de realizações do POCH 
comunicadas pela sua EC. 
Sim, evidência de que este fator crítico é operativo. 
As melhorias de fluxos de novas qualificações, seja 
de ensino regular, seja de ensino vocacional e 
profissionalizante, não têm conseguido contrariar a 
inércia da ideia do stock das baixas qualificações. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1. Conclusões  

6.1.1. Considerações preliminares 

175. A formulação de conclusões que consta dos parágrafos seguintes resulta de dois níveis de 

fundamentação: por um lado, as análises de relevância/pertinência, de eficácia, de eficiência e de 

impactos, com os resultados que foi possível obter nas suas abordagens, fornecem naturalmente 

matéria e fundamento para conclusões; por outro lado, existe espaço para, no âmbito de uma 

interpretação mais integrada dos dados alcançados, formular conclusões menos amarradas a cada 

uma das questões de avaliação, integrando a abordagem do modo como a EC do POCH se situa face a 

matérias mais vastas, como a do seu papel na criação de condições de acesso mais alargado ao PO, a 

sua notoriedade pública, o seu contributo para a divulgação de boas práticas, tudo isto num contexto 

em que o estudo sobre a disseminação de informação, o uso da internet e as redes sociais têm vindo 

a adquirir uma importância cada vez maior. 

176. Toda a narrativa do processo de avaliação, com os seus diferentes processos multimétodo de 

recolha e tratamento de informação e a Teoria da Mudança (TdM) que enquadra o modelo de 

avaliação baseada na teoria (ABT) que foi utilizada, é construída a partir dos resultados da sondagem 

à população, ou seja, do modo como o POCH e os FEEI em geral são percecionados por quem está mais 

distante dos mecanismos da programação. A representatividade da sondagem realizada permitiu essa 

opção e ela justificou-se atendendo ao modo como ela se articula bem com a sequência causal que a 

TdM contempla. 

177. As conclusões do processo de avaliação devem ser obviamente contextualizadas atendendo à 

duração do período pandémico em que decorreu, com reflexos sobretudo na impossibilidade de 

realizar painéis de discussão e entrevistas presenciais. Embora a utilização da plataforma Zoom para a 

realização, desses momentos de recolha de informação, permita uma solução de substituição muito 

aceitável, como tem vindo a ser generalizadamente reconhecido, sobretudo nos painéis de discussão 

a interação entre os participantes nunca é exatamente tão rica como a que presencialmente poderia 

ser. Resta dizer também que o número de personalidades que foi possível convocar para os três painéis 

realizados ficou sempre abaixo do inicialmente programado. 

178. Importa ainda referir que, do ponto de vista da fundamentação das conclusões agora 

apresentadas, o facto do Relatório Intermédio (RINT) ter integrado um corpo de conclusões já então 

elaboradas com um substancial grau de fundamentação permitiu, com a apreciação crítica das mesmas 

e com a própria discussão do RINT, robustecer ainda mais essa fundação e torná-las em algo com 

utilidade e pertinência para apoiar o processo de decisão, seja ainda no âmbito do atual período de 

programação, como no que respeita à preparação de uma nova EC. 

179. A equipa de avaliação regista com agrado a apreciação positiva que foi realizada quanto à 

utilização pioneira nesta avaliação de uma metodologia de avaliação baseada na teoria para avaliar 

uma estratégia de comunicação, independentemente das dificuldades conhecidas na literatura em 

torno da sua operacionalização, importando assinalar que a construção da TdM foi ela própria objeto 

de interação com a AG e com o Grupo de Acompanhamento, o que contribuiu para a adesão atrás 
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mencionada. As conclusões agora formuladas configuram uma narrativa global sobre a pertinência, 

eficácia de ações implementadas, eficiência com que estão a ser atingidas e impactos alcançados face 

aos desígnios estratégicos que a EC do POCH prosseguia, acompanhada obviamente da mais sólida 

fundamentação possível do trabalho de recolha e tratamento de informação. 

6.1.2. Conclusões de caráter geral 

180. A EC do POCH está desenhada com ambição de objetivos estratégicos, que podem ser organizados 

em dois grupos: (i) uma EC centrada em objetivos relativos ao POCH (informação sobre o PO 

segmentada pelos públicos-alvo a que os apoios se destinam, em função dos objetivos estratégicos do 

PO, contributo para a formação da procura de apoios do PO sobretudo nas tipologias de operações 

mais inovadoras e com procura menos consolidada, comunicação dos seus resultados, afirmação de 

marca corporativa face à marca anterior do POPH); (ii) um grupo de objetivos , de maior alcance que 

se prendem com o contributo do POCH para uma perceção positiva global sobre a utilização dos FEEI 

(neste caso do FSE) em Portugal e com o seu contributo para uma perceção mais positiva do modelo 

de crescimento económico do país do ponto de vista do seu conteúdo em qualificações e da inclusão 

social que a educação e a formação veiculam. 

181. À ambição com que é formulada, a EC do POCH responde com um programa de ações bastante 

diversificado que cobre praticamente todas as tipologias de ações de comunicação normalmente 

presentes neste tipo de processos, envolvendo uma dotação financeira que está acima da observada 

em PO de dimensão financeira e natureza (programas temáticos) similar. O que permite concluir que, 

a existir défice de impacto comunicacional das ações planeadas e implementadas, a razão explicativa 

para esse défice não se situará em tipologias de ações não contempladas, mas antes a outros aspetos, 

tais como combinações dinâmicas entre ações não exploradas, a utilização de formatos comunicativos 

mais inovadores, a gestão mais intensa e profissionalizada de algumas das iniciativas de comunicação 

ou até a criação de processos de intermediação entre o lançamento das iniciativas de comunicação e 

os públicos-alvo que se pretendem atingir como a mobilização de personalidades (embaixadores, 

influencers ou outras marcas pessoais suscetíveis de alavancar um maior impacto comunicacional), 

não ignorando ainda as particularidades do atual contexto comunicacional, designadamente aquele 

em que se movimentam alguns dos grupos de destinatários do POCH (públicos jovens), e o facto de 

terem sido realizadas poucas ações de comunicação especificamente dirigidas ao público em geral nas 

fases 1 e 2 de implementação da EC, nas quais, a presente avaliação se centra. 

182. O processo de inquirição realizado, cujo grau de significância estatística atingido está em linha 

com o que era previsto no Relatório Inicial, permitiu concluir que o alcance da comunicação realizada 

é diverso consoante se coloquem como referencial os objetivos estratégicos mais diretamente ligados 

com o POCH e os de maior alcance, como o contributo para a perceção global dos FEEI, envolvimento 

de públicos não diretamente ligados ao POCH e objetivos mais vastos de através dos objetivos do POCH 

se contribuir para uma melhor perceção das condições de educação e formação em Portugal. 

183. Os resultados da sondagem realizada à população em geral revelam que a EC do POCH não tem 

conseguido contrariar o muito baixo grau de notoriedade do POCH junto da população em geral e dos 

destinatários finais dos seus apoios, incluindo aqui os públicos jovens frequentemente conotados com 

forte ligação a instrumentos de comunicação mobilizados pela EC como as redes sociais. No caso dos 

destinatários finais, os beneficiários do POCH têm potencial relevante na transferência de 
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conhecimento relativamente ao programa que permite o financiamento das ações em que os 

destinatários finais participam, que deverá ir para além do simples cumprimento burocrático das 

regras de comunicação comunitárias. Face às evidências recolhidas, a avaliação conclui que o baixo 

grau de notoriedade alcançado junto da população em geral se deve tanto a razões relacionadas com 

a própria implementação da estratégia, quer a fatores de contexto, mais dificilmente controláveis pela 

EC. No que se refere à implementação da estratégia, nas duas primeiras fases da EC POCH, não tinham 

como objetivo chegar massivamente à população em geral, pois prendia-se essencialmente com a 

criação de condições de acesso universal aos apoios do POCH, num primeiro momento, e a 

notoriedade pública, num segundo. Desta forma, a opção de concretizar iniciativas de comunicação 

em meios de grande abrangência, como é o caso da Televisão, que chegassem a um público muito 

alargado foi muito reduzida, e como tal é compreensível que os níveis de notoriedade junto da 

população em geral não sejam muito elevados. Em relação aos fatores mais dificilmente controláveis 

pela EC, podem destacar-se:(i) a fragmentação da imagem corporativa do PT 2020; (ii) o predomínio 

de agendas mediáticas que continuam a disseminar a perceção infundada de más condições de 

utilização de FEEI em Portugal em detrimento da divulgação das amplas e diversificadas formas de 

escrutínio dessa aplicação; (iii) a persistência das perceções públicas sobre a imagem de país de baixas 

qualificações sem destacar a significativa melhoria dos fluxos de novas qualificações que chegam ao 

mercado de trabalho e a muito positiva evolução dos indicadores de insucesso e abandono escolar. 

184. Em favor da conclusão de que essa baixa notoriedade não é atribuível a falhas dos instrumentos 

de comunicação utilizados (com exceção da frequência com que a comunicação de pendor institucional 

é mobilizada) pode apresentar-se o confronto com os valores mais elevados de notoriedade e de 

impacto comunicacional que se conseguem alcançar em relação a stakeholders com envolvimento 

mais relevante na implementação do POCH. Relativamente a esses públicos a EC do POCH, embora 

apresente ainda margens de impacto adicional, atinge valores de notoriedade e reconhecimento 

dirigido mais positivos e existe evidência de que, para esses públicos, instrumentos como o portal web 

apresentam uma frequência de utilização relevante e cumprem uma função útil. 

185. Já no que respeita aos indicadores de notoriedade obtidos para os destinatários finais, a avaliação 

concluiu existirem amplas margens de progresso na obtenção de melhores resultados, já que estão em 

causa matérias e perceções associadas ao âmbito de intervenção do próprio POCH, passíveis de 

segmentação de ações comunicacionais. Para além disso, há que recordar que entre os destinatários 

finais do POCH estão públicos com formação superior, logo mais propensos a reconhecer a origem dos 

apoios de que são beneficiários. 

186. Complementarmente, do ponto de vista das margens de progressão futura do impacto da EC do 

POCH, é na mitigação/colmatação deste gap de notoriedade e reconhecimento entre os dois referidos 

grupos de públicos (a população em geral e os públicos mais diretamente relacionados com o PO seja 

como beneficiários, seja como destinatários finais) que se situa o maior potencial de desenvolvimento 

na terceira fase de implementação da EC do POCH. Essa avaliação é produzida sem perder de vista, 

obviamente, que para isso concorrem outras iniciativas a desenvolver no quadro da comunicação do 

PT 2020, designadamente na perspetiva de mitigar a fragmentação comunicacional entre diferentes 

PO com diversidade de logos ou realizar campanhas que visem contrariar agendas mediáticas baseadas 

em infundadas condições de deficiente utilização de FEEI em Portugal. 
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187. O POCH criou uma marca forte e apelativa, que consegue ter destaque em eventos orientados 

para a promoção dessa marca. O processo de criação permitiu o envolvimento de potenciais 

destinatários finais do PO, através do lançamento de um concurso que suscitou elevada adesão e que 

criou uma proximidade ao PO. A avaliação regista como facto positivo a participação e envolvimento 

dos Organismos Intermédios (OI) na divulgação da marca por via da publicitação das suas medidas, 

que em alguns casos excede o simples respeito pelas regras de publicitação, embora possa também 

concluir-se que o papel desses OI na concretização de melhores resultados de notoriedade do POCH 

junto de destinatários finais pode ser ainda substancialmente incrementado. 

188. A comunicação implementada mobiliza entre outros meios modalidades de comunicação de 

pendor institucional, que tendem a dificultar a notoriedade junto dos destinatários mais jovens do 

POCH e a assegurar maior impacto comunicacional junto do público em geral. 

189. Mobilizando uma paleta muito diversificada de materiais de comunicação, a EC do POCH 

apresenta ainda um vasto potencial de exploração de novos caminhos, que não consistem em 

acrescentar diversidade à paleta atrás referida, que já é muito elevada, mas antes em explorar 

combinatórias entre materiais comunicacionais que podem proporcionar um efeito de retorno mais 

elevado do que o alcançado com a sua mobilização individual. Esta conclusão é extensiva à própria 

utilização da comunicação nas redes sociais, as quais podem não só constituir um elemento de 

combinatórias mais vastas, como beneficiar elas próprias dessa visão mais integrada da comunicação. 

190. A EC do POCH é implementada num contexto em que estão a observar-se profundas 

transformações que decorrem essencialmente da aceleração com que as próprias redes sociais estão 

a evoluir e das implicações que daí resultam para as ciências da comunicação e para a evolução dos 

restantes instrumentos de comunicação. A avaliação conclui que seria relevante, pelo menos no que 

respeita à preparação do próximo período de programação, a equipa de comunicação do POCH animar 

uma série de debates com investigadores e especialistas na área comunicacional e representantes da 

Comissão Europeia para situar os desafios que as EC de PO com cofinanciamento FEEI enfrentam neste 

novo contexto, nomeadamente suscitar uma reflexão sobre a necessidade das estratégias de 

comunicação serem mais direcionadas para os objetivos do FSE no quadro das estratégias de 

comunicação para os FEEI. Esse debate poderia ocorrer inclusivamente no âmbito da divulgação dos 

resultados da presente avaliação. 

191. Apesar da dotação financeira da EC do POCH estar genericamente em linha com a de PO do 

mesmo tipo, a sua implementação é realizada por uma equipa de comunicação com uma dimensão 

muito reduzida, até ao final de 2019, a equipa de comunicação era constituída por dois recursos 

alocados em permanência, e, atualmente, é composta em exclusivo por uma pessoa interna e um 

serviço externo, o que constitui um elemento de relevante contextualização das condições concretas 

em que decorre a sua implementação9. Esta conclusão aponta, assim, para a necessidade de assegurar 

alguma especialização na dinamização da EC (o que é extensivo a uma próxima EC), com especial realce 

para o acompanhamento e dinamização das redes sociais segundo uma linha de maior proximidade e 

envolvimento com os resultados alcançados pelo próprio PO. Essa maior especialização exige, 

 
9 A Secretária Técnica e Dirigente do Serviço dedica tempo do seu trabalho às questões da comunicação, bem como são 
mobilizados outros recursos do PO sempre que existe necessidade, nomeadamente no âmbito da presença nas feiras, eventos 
externos, entre outros. 
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obviamente, o reforço da dimensão mínima da equipa de comunicação. 

6.1.3. Conclusões em termos de relevância/pertinência de ações planeadas e implementadas 

192. O conjunto de iniciativas e dispositivos de comunicação mobilizados pela EC do POCH apresenta, 

do ponto de vista global, um nível muito satisfatório de pertinência, sobretudo em relação à 

diversidade de iniciativas e meios utilizados e da sua relevância/pertinência para impactar públicos 

mais diretamente envolvidos na implementação do POCH. De acordo com as evidências recolhidas e 

com os testemunhos de especialistas regista-se a presença de tipologias, entre o universo de materiais 

de comunicação, que já não geram grande recetividade, particularmente entre os públicos mais jovens, 

como o são por exemplo as Pen Drive, alguns dos materiais de merchandising e a própria newsletter.  

193. Embora a avaliação tenha concluído existirem possibilidades de exploração de novas combinações 

entre materiais de comunicação ainda não totalmente aproveitadas, designadamente em torno do 

potencial das redes sociais, tais combinações não podem ignorar a segmentação dos públicos-alvo 

preferenciais para que são mobilizadas. 

194. A mobilização das redes sociais apresenta do ponto de vista da relevância/pertinência um 

interesse elevado, sobretudo devido ao facto de uma parte significativa dos públicos-alvo do POCH 

abranger públicos jovens, entendidos como particularmente recetivos a uma intensidade de 

frequência e de mobilização para as suas atividades dessas redes, embora com flutuações de procura 

entre as mesmas. No entanto, tal como os painéis de discussão realizados o revelaram, as redes sociais, 

simplesmente consideradas e não acompanhadas por estratégias específicas de estímulo à sua 

frequência, não são sinónimo de adesão imediata por parte desses públicos mais jovens. A densidade 

de materiais comunicacionais é de tal maneira elevada que se torna cada vez mais difícil ganhar 

protagonismo comunicacional nesse campo, sendo antecipável que se assista a alguma especialização 

entre tais redes.  

195. Apesar desse contexto desafiante, a EC tem revelado um crescendo de eficácia na geração de 

seguidores da ação do POCH nessas redes, embora do ponto de vista da densidade de seguidores o 

impacto seja ainda bastante reduzido (por exemplo, apenas 2% do total de destinatários finais). Nos 

painéis de discussão realizados e em algumas entrevistas, foi notória a conclusão de que a mobilização 

do contributo e influência de protagonistas com elevado poder de arrastamento e seguimento nas 

redes pode constituir um veículo inteligente e eficaz de ganhar densidade de seguidores. O mesmo se 

diga do ponto de vista da conjugação de estratégias de comunicação off e on line, com exemplos de 

bons resultados sobretudo em ambiente escolar. 

196. A avaliação concluiu ainda que a relevância/pertinência do modo como as redes sociais são 

utilizadas na implementação da EC fica algo aquém do que poderia representar acaso essas redes 

tivessem uma gestão mais proativa das mesmas, sobretudo do ponto de vista da mobilização de 

elementos complementares orientados para uma maior densidade de seguidores. A criação de 

embaixadores permanentes, ou para períodos temporais previamente definidos, ou para campanhas 

específicas de personalidades com forte notoriedade, entre os públicos intensamente utilizadores das 

redes sociais, afigura-se um instrumento poderoso de aceleração da notoriedade do POCH nas redes 

sociais. As evidências recolhidas relativas à campanha que envolveu a participação de Rui Unas vão 

nesse sentido. 
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197. A avaliação concluiu ainda que a relevância/pertinência da utilização de histórias de vida com 

ligação aos apoios do POCH constitui um elemento da EC que apresenta ainda um vasto potencial de 

desenvolvimento, sobretudo se devidamente articulado com outros meios de comunicação 

designadamente das redes sociais. A evidência que sustenta essa ideia de que o potencial de 

desenvolvimento comunicacional é ainda elevado é o facto das ações de “story telling” serem ainda 

muito pouco reconhecidas entre os vários tipos de públicos inquiridos. 

6.1.4. Conclusões em termos de eficácia 

198. O não estabelecimento de métricas de resultados a atingir com as ações de comunicação 

planeadas e implementadas dificulta seriamente a análise de eficácia. Tanto mais que o 

estabelecimento, corretamente, de uma periodização temporal para a implementação da EC (as três 

fases analisadas sobretudo nas análises de pertinência e de eficácia), em que a cada fase 

correspondem objetivos diferentes, necessitando de ser cruzado com os objetivos estratégicos da EC 

(eles próprios complexos) sem métricas de suporte gera dificuldades adicionais para a análise de 

eficácia. 

199. Apesar dessa limitação, as evidências de evolução das realizações apontam para uma 

intensificação crescente das ações concretizadas, à qual só o início do período pandémico a partir de 

março de 2020 introduziu constrangimentos e obstáculos à consolidação dessa evolução. Há que 

distinguir, entretanto, o mais elevado nível de concretização de objetivos da 1ª fase relacionada com 

a promoção da universalidade de acesso ao PO. Uma boa evidência desta última conclusão consiste na 

alimentação do portal web do POCH (que tem tido um ritmo de alimentação de notícias sempre em 

crescendo) e que está também em linha com o aumento continuado dos frequentadores do portal. O 

mesmo pode ser afirmado em relação às Feiras, cuja regularidade se transformou em fator de 

consolidação de frequência. Nestas últimas, diferentes testemunhos apontaram a necessidade de 

assegurar ao stand POCH um lugar mais central. As Feiras representam um momento muito particular 

de oportunidade para cruzamento com outros instrumentos de comunicação, incluindo a sua 

utilização, frequência e visibilidade como espaço de divulgação da variada paleta de materiais de 

comunicação que a EC do POCH mobiliza. 

200. A Fase 2 da EC, cujo objetivo era gerar “Notoriedade pública”, apresenta segundo os dados já 

disponíveis da inquirição uma menor eficácia. A notoriedade do POCH é, de facto, muito reduzida entre 

o público em geral e entre os destinatários finais. Já entre um público mais envolvido com o Programa, 

como é o caso das escolas (PNPSE) e dos psicólogos dos SPO apoiados, existe reconhecimento da marca 

POCH. Os elementos de contexto em que decorre a procura de notoriedade pública e o facto de se 

tratar de objetivos para os quais concorrem outras EC no âmbito do PT 2020 podem explicar a menor 

eficácia referida. 

201. A Fase 3, “Boas práticas e avaliação final”, apresenta já alguns dados (intermédios) disponíveis, 

mas parece prematuro formular conclusões não só em relação ao cumprimento do estabelecido, mas 

também relativamente ao conjunto de respostas adaptativas que foram pensadas para enfrentar os 

significativos constrangimentos causados pela presente pandemia SARS-COV-2, desde o início de 2020. 

202. Conclui-se ainda que, em relação a algumas das métricas de avaliação estipuladas pela EC, será 

vantajoso proceder a uma reflexão sobre o seu tipo e género, designadamente no que concerne à área 
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da comunicação digital.  

203. O exemplo mais ilustrativo é o das métricas das redes sociais. O parâmetro que permite apreciar 

a evolução das diferentes páginas não será certamente o número de seguidores, pois não é este que 

melhor reflete a relevância das mesmas. Ao invés, há antes que ter em conta um conjunto alargado de 

indicadores, tais como o número (médio) de gostos em publicações, o número (médio) de 

comentários, o número (médio) de partilhas ou, também muito importante, o número (médio / total) 

de redireccionamentos de utilizadores para o Portal corporativo. Também no caso das newsletters, 

menos que o universo de indivíduos para que são enviadas, seria importante aferir o número destes 

que as de facto recebem e as leem e, eventualmente, a partir delas desenvolvem algum género de 

interação, o que exigirá inquirição específica junto de utilizadores 

6.1.5. Conclusões em termos de eficiência 

204. A análise de eficiência integrou o tratamento de variáveis como os custos inerentes aos recursos 

mobilizados e investimentos realizados, estimativas de custos para as tipologias de ação em relação 

com os resultados alcançados, a proporcionalidade de custos face a resultados atingidos e a análise de 

metas de realização e resultado para aferir do seu racional. Não foi possível mobilizar referenciais 

comparativos que situem a EC do POCH no quadro de outras experiências, sendo desejável que o 

próximo período de programação contemple essa possibilidade, bem como o cruzamento regular e 

sistemático de dados de implementação das diferentes EC. Acrescem as dificuldades conhecidas que 

a digitalização da comunicação traz à comparação de custos. 

205. A EC mobiliza uma dotação de recursos financeiros ligeiramente acima em termos relativos ao de 

outros PO temáticos, mas deve considerar-se que a necessidade de criar uma nova imagem 

comunicacional face ao anterior POPH e a própria natureza dos públicos-alvo a atingir exigiam uma 

maior intensidade de comunicação, pelo que as diferenças encontradas são legítimas e explicáveis. Os 

recursos alocados aumentaram em função das diferentes fases da EC, com a ótica dos resultados a 

representar o principal critério de distribuição dos recursos financeiros programados. 

206. As despesas realizadas até 30.06.2020 atingiram o montante de 2,22 milhões de €, que representa 

uma taxa de execução de cerca de 51,7% do montante total programado de 4,3 milhões de €, taxa de 

execução relativamente baixa e que não pode deixar de ser também contextualizada face aos quatro 

meses pandémicos (março a junho de 2020) que foram observados no período de reporte da avaliação. 

As Feiras Qualifica e Futurália e o evento anual (2016) representaram os principais investimentos da 

EC no período em avaliação, absorvendo 38% da despesa total.  

207. Dada a magnitude do investimento nas Feiras, a avaliação registou a preocupação evidenciada de 

aumentar a eficiência da alocação desta magnitude de recursos com a prática iniciada a partir de 2018 

de estabelecer sinergias entre as Feiras e a dinamização das redes sociais e do próprio portal web do 

POCH como uma “excelente” prática. Considera-se que a articulação entre meios e iniciativas constitui 

uma opção pertinente para melhorar a eficiência do investimento associado às Feiras, sobretudo do 

ponto de vista do seu impacto junto dos públicos mais jovens. A avaliação considera que esse aumento 

de eficiência poderia ser ainda mais reforçado com uma política de localização do stand POCH que 

promova a sua centralidade física nos espaços das Feiras, bem como a mobilização de personalidades 

com grande poder de indução de visualizações nas diferentes redes sociais. 
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208. Os resultados já alcançados com a execução de apenas pouco mais de 50% dos recursos 

programados, para além de sugerir boa eficiência dos recursos aplicados, abre boas perspetivas para 

investir recursos na mitigação do gap de notoriedade existente entre os públicos mais diretamente 

envolvidos na implementação do POCH, por um lado, e os destinatários finais e o público em geral, por 

outro. 

209. Num contexto de programação em que a inexistência de metas para realizações e resultados 

dificulta a análise de eficiência, a avaliação de eficiência deparou-se ainda com constrangimentos à 

ponderação da proporcionalidade entre custos e resultados. A integração das redes sociais neste 

desafio tende a acentuar a sua magnitude. Com a integração qualitativa dos painéis de discussão e dos 

próprios especialistas em comunicação que integram a equipa de avaliação foi possível confirmar que 

a proporcionalidade de custos e resultados para a taxa de execução de recursos programados 

conseguida em 30.06.2021 é na EC do POCH uma realidade efetiva. Quanto à integração das redes 

sociais nesta aferição, os materiais recolhidos apontam para um processo singular, em que a tentativa-

erro e a afinação permanente fazem parte do próprio processo de aprendizagem, ele próprio gerador 

de eficiência acrescida. 

6.1.6. Conclusões em termos de impactos 

210. Dada a sua importância e centralidade, uma grande parte das conclusões da análise de impactos 

está vertida nas conclusões de caráter geral. 

211. O trabalho realizado com a formulação da TdM que enquadrou esta avaliação permite concluir 

que as cadeias de impactos atenuam o caráter de vinculação das transformações antecipadas à medida 

que os públicos-alvo se afastam do coração de implementação do POCH. Existe efetivamente gap de 

notoriedade/reconhecimento do PO entre os públicos-alvo mais diretamente envolvidos na mecânica 

de implementação do POCH e a população em geral e os destinatários finais das ações. A avaliação 

concluiu que existe toda uma tipologia de mediações até atingir esses públicos-alvo que ou exigirão 

reconsideração das apostas nos meios de comunicação (para a qual parecem existir recursos 

financeiros disponíveis) ou não são controláveis pela EC do POCH. O significado do ponto de vista das 

margens de progresso da implementação da EC dessas diferenças é significativo, sendo essencial 

distinguir entre as margens de progresso de resultado em relação a destinatários finais e a público em 

geral, com maior responsabilidade da EC em relação aos primeiros. 

212. A avaliação concluiu ainda que existe um potencial significativo de reordenamento das 

prioridades de mobilização da carteira de iniciativas de comunicação assumidas pela EC do POCH, 

combinando dinamicamente processos e materiais de comunicação com base numa nova centralidade 

das redes sociais, geridas mais proactivamente, associando um menor peso dos materiais de 

comunicação mais institucional. Essa combinação, aliás já ensaiada com êxito, nas Feiras a partir de 

2018 permitirá aumentar o impacto de meios como a Newsletter. 

 

  



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 

71  

6.2. Recomendações 

6.2.1. Âmbito das recomendações 

213. A formulação de recomendações é formatada em dois grupos: (i) um conjunto de recomendações 

passíveis de aplicação ainda no contexto do atual período de programação e (ii) um outro conjunto 

apontado ao futuro período de programação dada a necessidade de maior investimento de preparação 

para a sua aplicação. Algumas destas recomendações foram já previamente comentadas no âmbito da 

apreciação ao Relatório Intermédio, no qual a equipa enunciou domínios passíveis e justificados de 

recomendações. No fim desta secção ensaia-se a construção de uma tabela que coloca em 

correspondência as recomendações realizadas com as conclusões da avaliação que as fundamentam. 

6.2.2. Recomendações suscetíveis de aplicação a curto-prazo (atual período de programação) 

214. Recomenda-se que a margem ainda existente de recursos mobilizáveis possa ser aplicada seja 

na exploração de novas combinações de iniciativas de comunicação visando sobretudo o aumento de 

notoriedade junto dos destinatários finais do POCH, seja na realização de um último evento anual 

essencialmente focado na divulgação de resultados de implementação de projetos apoiados. Em 

relação a novas combinações de materiais de comunicação, a título de exemplo, sugerem-se: 

▪ Realização de campanhas direcionadas a escolas que combinem a utilização de meios online, 

nomeadamente das redes sociais, com meios offline, como por exemplo a colocação de 

cartazes, a distribuição de autocolantes ou de artigos de merchandising com um qr code ou 

hastag que faça a ligação com o online. 

▪ Realização de eventos nas escolas de informação/promoção dos cursos financiados pelo POCH 

com a presença de influencers, que criem ligação/relação com os jovens, e potenciem o 

envolvimento com a marca POCH 

▪ Criação de jogos/dinâmicas para jovens que os incentivem à utilização das redes sociais e 

website do POCH 

▪ Ações de storytelling onde jovens (ou adultos) possam partilhar as suas experiências, de forma 

interativa e dinâmica, com outros jovens (ou adultos) 

▪ Presença em rúbricas de programas de televisão através do storytelling 

▪ Criação de infografias apelativas para a comunicação de resultados do Programa nas redes 

sociais do Programa 

▪ Elaboração de materiais dinâmicos, apelativos e simples para as escolas realizarem, junto dos 

alunos, para ajudar as desmistificar o POCH, o financiamento dos cursos e até introduzir na 

linguagem dos professores conceitos relacionados com o FSE. 

215. Recomenda-se que a divulgação dos resultados da presente avaliação seja enriquecida com um 

debate sobre o alcance e limites de estratégias de comunicação de suporte à programação de FEEI no 

novo contexto comunicacional em que as redes sociais e a sua própria evolução assumem um lugar 

central. Esta divulgação ganhará relevância se for cuzada com os resultados alcançados por outras EC 
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de PO envolvendo a mobilização do FSE. 

216. Programar a organização de um novo ciclo de histórias de vida construídas a partir de apoios 

concretizados pelo POCH. Esta recomendação corresponde ao desígnio da terceira fase de 

implementação da EC, que está desenhada para viabilizar uma maior intensidade de recursos a 

materiais de comunicação baseada em resultados da implementação do próprio POCH. Essa perspetiva 

de abrangência de resultados abre novas oportunidades de trabalho comunicacional com histórias de 

vida de recurso bem-sucedido aos apoios do POCH, ela própria também inserida em estratégias mais 

dinâmicas e criativas de combinação de processos e materiais de comunicação. 

217. Realizar um encontro de troca de resultados de avaliação e de experiências entre equipas de 

comunicação responsáveis por EC de PO Temáticos e de PO Regionais, com o objetivo de discutir 

experiência, estratégias e sobretudo novos rumos para a programação 2021-2027, nomeadamente a 

necessidade de as estratégias de comunicação serem mais direcionadas e focadas para os objetivos 

FSE/FEDER no quadro das estratégias de comunicação para os FEEI. 

6.2.3. Recomendações de suporte ao próximo período de programação 

218. Promover uma gestão mais proativa das redes sociais em que a EC do POCH está presente 

Nesta recomendação integra-se um conjunto vasto de ações necessárias a promover, que envolvem: 

(i) gestão mais proativa e especializada através da criação de conteúdos específicos, apelativos e 

regulares para as redes sociais do POCH, combinados com outras dinâmicas realizadas pelo Programa 

(online e offline), (ii) reforço de recursos humanos e técnicos especializados na gestão e dinamização 

de redes sociais, (iii) mobilização da participação de personalidades conotadas com um elevado nível 

de frequência das redes sociais, (iv) conceção e operacionalização de novas métricas de 

acompanhamento e monitorização das redes sociais, (v) mobilização de investimento conceptual 

através da realização de encontros exploratórios com investigadores e especialistas 

219. Aprofundar e alargar ensaios de exploração de novas combinatórias de iniciativas e materiais 

de comunicação realizados no atual período de programação 

Integram-se nesta recomendação a concretização de iniciativas de comunicação mais integradas, isto 

é, que passem quer pela utilização de meios de comunicação online, onde as redes sociais assumem 

uma centralidade, quer pela utilização de meios offline que potenciem o envolvimento dos públicos-

alvo nos meios online. Tal como já acima referido, na recomendação 214, podem ser privilegiadas: 

campanhas nas escolas que combinem a utilização das redes sociais e materiais de comunicação offline 

como cartazes, folhetos, autocolantes, entre outros que remetam para a utilização das redes sociais; 

a criação de jogos/dinâmicas para jovens nas redes sociais que os incentive à utilização das redes 

sociais e website do POCH ou a dinamização de eventos com a presença de influencers/personalidade 

que potenciem um maior envolvimento ao POCH. 

220. Promover um debate público com personalidades da comunicação social portuguesa focado na 

distorcida imagem de aplicação de FEEI em Portugal 

Esta recomendação visa confrontar as estratégias mediáticas dos principais grupos de comunicação 

social em Portugal com a perceção distorcida da aplicação dos FEEI em Portugal que estão a disseminar 
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retirando daí implicações e ensinamentos para as estratégias de comunicação dos principais 

programas que gerem FEEI. 

221. Promover melhores condições de cooperação e comunicação colaborativa no quadro do futuro 

PT 2030, integrando também nesse processo a implementação do Plano de Recuperação e 

Resiliência 

Esta recomendação responde a uma das evidências recolhidas durante o processo de avaliação da EC 

do POCH e tem por base a perceção formalizada em painéis de discussão e entrevistas sobre a 

atomização existente na comunicação das diferentes vertentes do PT 2020, sem embargo do processo 

de interação registada entre a comunicação institucional do PT 2020 e as EC de PO temáticos e 

regionais. Essa perspetiva colaborativa e de integração assumirá contornos ainda mais necessários 

com a programação 2021-2027 que irá evoluir, pelo menos na sua primeira fase de implementação, 

com a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cuja designação parte em 

vantagem do ponto de vista do seu conteúdo comunicacional. 

222. Conceber e promover novas formas de participação/envolvimento dos Organismos Intermédios 

(OI) na EC 

Esta recomendação visa criar condições para que os OI possam ter na implementação da EC e na 

concretização dos seus objetivos um papel mais relevante para além do simples cumprimento de 

regras legais de comunicação e visibilidade da comparticipação dos FEEI, neste caso FSE, nos processos 

apoiados. A proximidade aos públicos-alvo envolvidos, a sua identificação em alguns casos com as 

políticas públicas subjacentes aos apoios do POCH e a formação de procura aos apoios geridos pelos 

OI justificam uma intervenção mais proativa na EC. Pode constituir uma base de preparação do novo 

período de programação. 

223. Promover a construção de uma estratégia de comunicação em rede com integração dos 

diferentes formatos comunicativos 

Nesta recomendação integra-se um conjunto diversificado de ações de comunicação que devem ser 

trabalhadas em rede, quer na sua forma, quer no seu conteúdo. Nomeadamente, com foco nas 

histórias individuais e num enfoque em casos, como forma de construir a notoriedade do POCH. A 

estratégia de comunicação deve centrar-se nas situações de beneficiários e de casos e, a partir desses, 

criar uma rede de histórias que possa ser compreendida pelos diferentes públicos previamente 

definidos como “produto” do Programa e tendo nele o elemento comum. Trata-se, assim, de uma 

estratégia bottom-up de criação de notoriedade do POCH, a partir dos seus resultados práticos e de 

celebrização dos seus participantes.  

224. Promover ações que se aproximem do público em geral 

A aposta em ações de story teling e ações que permitam desinstitucionalizar a marca POCH e tragam 

os destinatários finais para o centro da estratégia de comunicação, levando-os a serem, eles próprios, 

embaixadores da marca. Este tipo de ações permite criar notoriedade da marca POCH através da 

associação às experiências dos destinatários finais e não apenas “da marca pela marca”. Para potenciar 

estas ações é importante criar um guião que confira “realidade” à história de cada um, que poderá ser 

contada em diferentes formatos, tendo como ponto comum a associação às ações do POCH e como 
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estas influenciaram as suas vidas.  

225. Definição de métricas, indicadores e metas que permitam uma monitorização e avaliação da 

estratégia de comunicação 

A conceção de um conjunto de métricas, indicadores e metas de monitorização e avaliação da 

estratégia de comunicação permitirá uma aferição de resultados mais objetiva e sistemática durante 

o período de implementação da estratégia de comunicação, permitindo um acompanhamento regular, 

a sinalização de desvios e a sua correção, sempre que tal se revele necessário. A definição destes 

elementos deverá ter em consideração os diferentes instrumentos de comunicação mobilizados pela 

EC, e os seus objetivos específicos, nomeadamente ao nível da comunicação digital deverão ser 

definidos indicadores mais robustos que vão para além do número de seguidores. 

6.3. Tabela de fundamentação 

A tabela seguinte ensaia a correspondência entre as recomendações formuladas e as conclusões de 

avaliação que as sustentam. 

Tabela 12 – Recomendações e conclusões de suporte 

RECOMENDAÇÕES 
(Parágrafos em que são enunciadas) 

CONCLUSÕES DE SUPORTE 
(Parágrafos em que são enunciadas) 

214 182; 183; 185; 186; 206 

215 189; 190; 196; 203 

216 193; 197;  

217 183;  

218 181; 189; 190; 194; 203; 212 

219 189; 193; 212 

220 183;  

221 186; 190;  

222 187 

223 181, 182, 183, 184, 185, 186, 189 

224 181, 182, 183, 184, 185, 186, 197 

225 198, 202, 204 

 

 

  



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 

75  

7. ANEXOS 

 
7.1. Teoria da Mudança  
 
7.1.1. Conteúdos das categorias utilizadas 

Atividades 

Privilegiámos na definição das atividades (recursos mobilizados pela EC) a dimensão mais operacional 

do processo, focando essa dimensão em três elementos: a construção da marca/identidade POCH, as 

atividades de comunicação e a conceção do sistema de monitorização. 

Realizações 

As realizações são aqui entendidas como um estádio de materialização das atividades mobilizadas, 

tendo em vista a dinamização de uma sequência de resultados e impactos a produzir. Entram nesta 

configuração o reconhecimento da marca POCH, a adesão que se conseguiu atingir para as ações de 

comunicação e a própria montagem efetiva do sistema de monitorização. 

A categoria das realizações integra ainda a criação de círculos de proximidade em torno da atividade 

central de comunicação do programa. Os círculos de proximidade têm por função envolver 

beneficiários numa lógica partilhada e convergente de comunicação, circunstância que se entende ser 

uma condição necessária para uma mais ampla produção de resultados.  

De natureza diferente, mas também essencial, para a EC alcançar um maior número possível de 

públicos-alvo diversos integra-se ainda a garantia de que as ações de comunicação realizadas 

respeitem as prioridades horizontais estabelecidas em sede de EC. 

Resultados de 1ºnível 

O critério da distinção entre resultados de 1º e 2º nível e entre estes impactos foi essencialmente 

baseado na diferença entre áreas de proximidade de produção de resultados da estratégia de 

comunicação. Assim, nos resultados de 1º nível, privilegia-se a geração de resultados em torno da 

natureza e alcance global do POCH: a acessibilidade dos públicos-alvo, a notoriedade do PO em relação 

ao que pretende atingir, a notoriedade no contexto do próprio PT 2020, a conquista dos beneficiários 

como braços da EC, a participação ativa dos OI e a complementaridade e coerência com a comunicação 

do PT 2020. 

Resultados de 2ºnível 

Já no que respeita aos resultados de 2º nível, trata-se de resultados de mais larga ambição, envolvendo 

contributos para um melhor conhecimento dos contributos do POCH para um conjunto de objetivos, 

para uma perceção mais positiva da aplicação do FSE e para a geração de efeitos de demonstração e 

de replicação de boas práticas junto dos públicos-alvo do PO através da comunicação sobre projetos 

apoiados que constituam boas práticas nessa perspetiva. 

Impactos 
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Mantendo o critério, foi objeto de validação junto dos stakeholders que participaram no workshop de 

validação da TdM a declinação dos impactos em duas dimensões ainda de mais largo alcance: (i) a 

geração de uma perceção mais positiva da aplicação dos FEEI, contribuindo para contrariar a inércia 

que a comunicação social portuguesa tem revelado nesta matéria; (ii) a geração de uma perceção mais 

positiva do País em termos de qualificação e inclusão do seu modelo de crescimento económico, algo 

que se considera crucial para que a sociedade portuguesa possa alimentar uma perspetiva mais 

positiva sobre o retorno individual e social da edução e da formação. 

7.1.2. Os mecanismos exigidos para as transformações de atividades em realizações e os fatores 

críticos associados 

Mecanismos 

Tal como foi anteriormente referido, os mecanismos representam os processos através dos quais se 

opera a transformação das atividades em realizações. 

▪ A marca/identidade do POCH é apelativa em termos de comunicação e imagem e prende a 

atenção de diferentes públicos, adquirindo notoriedade junto desses públicos-alvo potenciais 

do POCH; 

▪ As atividades de comunicação realizadas através do número de públicos-alvo que conseguem 

atingir e envolver, da linguagem comunicacional utilizada e da sua permanência/coerência em 

diferentes meios de comunicação estimulam a adesão da procura; 

▪ Na sequência dessas mesmas atividades de comunicação, um conjunto de beneficiários é 

atraído para convergir e partilhar a estratégia de comunicação; 

▪ O sistema de monitorização é concebido em termos que facilitam a sua montagem na de 

alimentação de informação e indicadores. 

Fatores críticos 

▪ Marca identitária fracamente diferenciada em relação a outros logos; 

▪ Erros de mensagem comunicacional para alguns públicos-alvo; 

▪ Beneficiários desligados da EC global do PO; 

▪ Formalismo excessivo do sistema de monitorização sem ponderar as questões de alimentação 
do sistema de informação. 

Elementos de contexto 

▪ Mercado de comunicação; 

▪ Impossibilidade de realização de eventos presenciais devido à evolução da situação 
pandémica; 

▪ Estado da arte do sistema de informação do PO em matéria de alimentação do sistema de 
monitorização. 
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7.1.3. Os mecanismos exigidos para as transformações de realizações em resultados de 1º nível e 

os fatores críticos associados 

Mecanismos 

▪ A notoriedade do POCH e dos seus resultados alcançada através da comunicação, a 

diversidade dos públicos-alvo envolvidos e o respeito pelas prioridades horizontais da não 

discriminação contribuem para incrementar a acessibilidade ao programa; 

▪ A comunicação dirigida aos públicos-alvo internos (facilitadores e parceiros) combinada com a 

articulação com a EC do PT2020 e a relevância quantitativa dos apoios veiculados pelo PO 

incrementa o efeito-rede. 

Fatores críticos 

▪ Públicos-alvo não suficientemente focados e impactados pelas ações de comunicação; 

▪ Diferimentos de produção de resultados por parte do POCH e reduzidos efeitos de 

demonstração suscetíveis de ser veiculados pela comunicação; 

▪ O conteúdo burocrático da programação e dos sistemas de educação e formação sobrepõe-se 

ao efeito-rede; 

▪ Divergência possível de tempos de comunicação do PT2020 e do POCH. 

Elementos de contexto 

▪ Estado da arte da governação do PT 2020 e da sua coordenação. 
 

7.1.4. Os mecanismos exigidos para as transformações de resultados de 1º nível em resultados de 

2º nível e os fatores críticos associados 

Mecanismos 

▪ A comunicação das boas práticas inerentes aos resultados obtidos pelo POCH nas suas 

diferentes dimensões de programação ampliam a notoriedade do programa e dos seus 

possíveis benefícios; 

▪ As histórias de vida comunicadas sobre indivíduos apoiados pelo PO induzem a procura de 

novos candidatos aos apoios; 

▪ A comunicação produzida em torno desses resultados atrai novas entidades de intermediação 

ao programa gerando a chegada de novos beneficiários finais; 

▪ A diversidade de domínios com resultados positivos comunicados favorece a generalização de 

perceções positivas sobre o sistema de educação e formação. 

Fatores críticos 

▪ Diversidade de temas para comunicação de resultados e não apenas foco nos mais relevantes; 

▪ Eventuais notícias na comunicação social sobre aspetos negativos ou menos conseguidos de 
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certos projetos sem contraditório no tempo certo; 

▪ Efeitos perversos de “fake news” nas redes sociais sobre a comunicação social sobre matérias 

de programação não verificadas; 

▪ Escassez de entidades de intermediação (Beneficiários, Organismos Intermédios) com 

capacidade de atração de novos beneficiários. 

Elementos de contexto 

▪ Dinâmicas de momento na comunicação social (efeito contágio). 

7.1.5. Os mecanismos exigidos para a produção de impactos 

Mecanismos 

▪ A convergência articulada de estratégias de comunicação sobre domínios e exemplos de boa 

utilização dos FEEI logra produzir uma perceção global mais positiva, contrariando 

preconceitos e deficiente informação sobre as condições de aplicação dos FEEI em Portugal e 

o enviesamento para divulgar mais as condições de execução do que os resultados obtidos; 

▪ A comunicação institucional do PT2020 favorece a comunicação de resultados de avaliação em 

geral favorecendo a perceção de que a aplicação de FEEI obedece a um esquema apertado de 

avaliação; 

▪ Entre os resultados comunicados do POCH encontram-se dimensões relevantes para as 

perspetivas da inclusão veiculada pelas melhorias de educação e formação, assinalando efeitos 

de retorno individual concretos. 

Fatores críticos 

▪ Não integração da estratégia global de comunicação do PT2020 em termos de boas práticas 

utilização de FEEI integrando os seus diferentes domínios de implementação; 

▪ Tendência para a comunicação social corrente privilegiar a divulgação de más práticas de 

utilização de FEEI em detrimento da divulgação de boas práticas e resultados positivos no 

plano individual e organizacional; 

▪ A inércia associada ao stock baixo de qualificações da sociedade portuguesa pode ofuscar 

melhorias de fluxos de qualificações iniciais e de ativos conseguidas através de realizações do 

POCH comunicadas pela sua EC. 

Elementos de contexto 

▪ Estado da arte em termos de conflitualidade política das agendas das forças políticas em 

termos de perceção quanto à utilização de FEEI. 

7.1.6. Indicadores de suporte 

A tabela da página seguinte apresenta os principais indicadores de suporte à aplicação da TdM, os 

quais serão completados com indicadores específicos de suporte à abordagem de cada QA a incluir no 

capítulo seguinte: 
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Tabela 13 – Principais indicadores de suporte à Teoria da Mudança 

ATIVIDADES REALIZAÇÕES RESULTADOS DE 1º NÍVEL RESULTADOS DE 2º NÍVEL  IMPACTOS 

A1. Montantes financeiros já 
alocados em termos de 
execução às diferentes fases 
da EC POCH 

Rz1. Nº e % de ações de 
comunicação concretizadas 
que corresponderam ao 
programado (autoavaliação do 
GEC POCH) 

Rs1. Índice de notoriedade dos 
objetivos do POCH (% de 
inquiridos que declarou 
conhecer pelo menos dois 
objetivos do POCH 

Rss1. Nível de perceção sobre 
o contributo do POCH para o 
desenvolvimento das 
qualificações nas regiões NUTS 
II 

I1. Índice de perceção 
positiva/negativa de aplicação 
dos FEEI em Portugal 
determinado a partir da 
sondagem à população 

A2. Nº de ações e montantes 
financeiros envolvidos já 
concretizadas por público-alvo 
da EC 

Rz2. Número e % de pessoas 
inquiridas que declaram ter 
conhecimento da 
marca/identidade do POCH 
(índice de notoriedade da 
marca POCH) 

Rs2. Índice de recordatória das 
ações de comunicação 
realizadas 

Rss2. % de inquiridos que 
declararam ter uma perceção 
positiva da aplicação do FSE 
que o POCH realiza 

I2. % de inquiridos na 
sondagem que associou o 
POCH a um contributo para 
um país mais inclusivo por via 
das melhorias de educação e 
formação 

A3. Nº de canais digitais 
utilizados 

Rz3. Nº de folhetos 
distribuídos 

Rs3. % de inquiridos que 
conhecem e utilizam as 
ferramentas digitais da 
comunicação (sítio WEB e 
redes sociais) 

Rss3. % de inquiridos que 
reconhece a importância do 
FSE para as políticas públicas 
relacionadas com o POCH 

I3. Índice de confronto entre 
notícias na comunicação social 
escrita com perceção positiva 
e negativa da aplicação dos 
FEEI em Portugal 

A4. Redes sociais utilizadas e 
nº de posts aí colocados 

Rz4. Nº de brochuras 
distribuídas 

Rs4. % de inquiridos satisfeitos 
com a imagem global da EC 
POCH 

Rss4. % de inquiridos que 
relacionam a apresentação de 
candidaturas ao POCH com a 
EC 

 

A5. Nº e % de ações de 
comunicação que envolveram 
divulgação de resultados do 
POCH 

Rz5. Nº de produtos de 
merchandising distribuídos 

Rs5. % de inquiridos que 
declara ter acedido ao POCH 
por influência das EC  

Rss5. Ações de comunicação 
concebidas e realizadas em 
convergência com ações de 
comunicação de outros PO ou 
do PT2020 em geral 

 

A6. Nº de ações de 
comunicação por públicos-alvo 
selecionado 

Rz6. Nº de visitas ao portal 
POCH e perfil dos visitantes 

Rs6. Evolução do nº de 
beneficiários do POCH em 
correlação com a evolução da 
implementação da EC 

  

A7. N.º de vídeos de 
Storytelling 

Rz7. Evolução do nº de 
seguidores nas redes sociais 
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ATIVIDADES REALIZAÇÕES RESULTADOS DE 1º NÍVEL RESULTADOS DE 2º NÍVEL  IMPACTOS 

 Rz8. Nº de subscritores da 
newsletter 

   

 Rz9. Nº de participantes no 
evento anual 

   

 Rz10. Nº de ações de 
comunicação concretizadas 
que tiveram em conta 
explicitamente as prioridades 
horizontais estabelecidas pela 
EC do POCH 
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7.2. Guiões de inquéritos 
 
7.2.1. Beneficiários – inquérito online 

 
1. Caraterização Genérica 

C1. Natureza da entidade: 
 

a) Pública (1) 

b) Privada (2) 

 

 

 

C2. Tipo de entidade 

a) Escola Profissional ou Escola com Plano Próprio de Estudos (1) 

b) Centro de Formação Profissional (2) 

c) Agrupamento de escolas ou Escola não agrupada da Rede do Ministério da Educação (3) 

d) Empresa (4) 

e) Associação (5) 

f) Fundação (6) 

g) Outra. Qual? _________________ (7) 

 

C3. Eixos Prioritários dos projetos aprovados (assinale todos aqueles onde tem projetos 
aprovados): 

a) 01 – Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono 
escolar e reforço da qualificação dos jovens para a empregabilidade 

(1) 

b) 02 – Reforço do Ensino superior e da formação avançada (1) 

c) 03 – Aprendizagem, Qualificação ao longo da vida e reforço da 
empregabilidade 

(1) 

d) 04 – Qualidade e inovação do sistema de educação e formação (1) 

 

C4. Concelho onde se localiza a entidade? _______________________ 

C5. Região: (assinale todas as regiões onde tem projetos aprovados) 

a) Norte  (1) 

b) Centro (1) 

c) Alentejo (1) 

 

C6. Qual a sua função? 

a) Diretor da entidade  (1) 

b) Responsável pelo projeto aprovado (2) 

c) Responsável financeiro pelo projeto aprovado (3) 

d) Outra. Qual? _____________________________ (4) 

 

C7. Quando necessita de tratar alguma questão sobre o projeto aprovado quem contacta em 
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primeiro lugar? 

a) Autoridade de Gestão do POCH  (1) 

b) Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional - ANQEP (2) 

c) Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (3) 

d) Instituto de Gestão Financeira da Educação (4) 

e) Outro. Qual? _____________________________ (5) 

 

2. Canais de comunicação 

P1. De que forma tomou conhecimento do POCH? 

a) Site do Portugal 2020 (1) 

b) Site do POCH (1) 

c) Outro site. Qual? ______________________________________ (1) 

d) Através de amigos/ colegas (1) 

e) Eventos/ seminários/ conferências (1) 

f) Imprensa nacional (1) 

g) Imprensa local (1) 

h) Imprensa especializada (1) 

i) Redes sociais (1) 

j) Folhetos (1) 

k) No âmbito da sua atividade profissional (1) 

l) Associações empresariais (1) 

m) Outros. Quais? ______________________________________ (1) 

P2. Quando necessitou de mais informação sobre o POCH a que canais recorreu? 

a) Site do POCH (1) 

b) Redes Sociais (1) 

c) Apoio telefónico (1) 

d) Suporte Balcão 2020 (1) 

e) Apoio por email (1) 

f) Sessões de esclarecimento (1) 

g) Associações empresariais (1) 

h) Empresas de consultoria (1) 

i) Outros canais. Quais? ___________________________________ (1) 

 
 
P3. Com que frequência os costuma utilizar os seguintes canais de comunicação do POCH: 
 

 Nunca Utiliza 
Utiliza 

Raramente 

Utiliza com 
alguma 

frequência 

Utiliza com 
muita 

frequência 
Não conhece 

a) Site do POCH (1) (2) (3) (4) (5) 

b) Newsletter do POCH (1) (2) (3) (4) (5) 

c) Boletim Informativo 
trimestral do POCH  

(1) (2) (3) (4) (5) 

d) Facebook do POCH (1) (2) (3) (4) (5) 

e) Instagram do POCH (1) (2) (3) (4) (5) 

f) Twitter do POCH (1) (2) (3) (4) (5) 
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g) Linkedin do POCH (1) (2) (3) (4) (5) 

h) Canal Youtube POCH (1) (2) (3) (4) (5) 

i) Feira Futurália (1) (2) (3) (4) (5) 

j) Feira Qualifica  (1) (2) (3) (4) (5) 

k) Outros canais. Quais? ___ (1) (2) (3) (4) (5) 

 

P4. Relativamente ao Site do POCH, qual o seu grau de concordância com as seguintes afirmações 
(utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa “DISCORDO TOTALMENTE” e 5 significa 
“CONCORDO TOTALMENTE”): 

 
1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 
5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

a) É fácil encontrar informação 
sobre o POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) A informação é clara (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
c) A informação é suficiente (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
d) A informação é útil (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 

P5. Relativamente às redes Sociais do POCH, qual o seu grau de concordância com as seguintes 
afirmações (utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa “DISCORDO TOTALMENTE” e 5 significa 
“CONCORDO TOTALMENTE”): 

 
1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 
5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

a) É fácil encontrar informação 
sobre o POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) A informação é clara (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
c) A informação é suficiente (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
d) A informação é útil (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 

P6. Relativamente ao Boletim Trimestral do POCH, qual o seu grau de concordância com as seguintes 
afirmações (utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1 significa “DISCORDO TOTALMENTE” e 5 significa 
“CONCORDO TOTALMENTE”): 

 
1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 
5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

a) A informação é clara (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) A informação é suficiente (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
c) A informação é útil (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 

P7. Qual o seu grau de conhecimento sobre as séries de vídeo Histórias de Sucesso e Historias na 1.ª 
Pessoa? 

  

a) Conheço, mas nunca vi (1) 

b) Conheço, mas apenas vi 1 ou 2 vezes (2) 

c) Conheço e vejo com alguma regularidade (3) 
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d) Conheço e vejo com muita regularidade (4) 

e) Não conheço (5) 

P8. Que canal/ instrumento de comunicação dinamizado pelo POCH mais valoriza? 

________________________________________________________________________ 

P8.1. Porquê? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

P9. Recorda-se de ter visto ou ouvido alguma publicidade/ campanha sobre o POCH? 

a) Sim (1)  

b) Não (2) Passa para a P13 

 PARA QUEM RESPONDE SIM 

P10. Onde viu ou ouviu essa publicidade/campanha? 

a) Na Televisão (1) 

b) Na Rádio (1) 

c) Imprensa escrita (papel e digital) nacional (jornais e revistas) (1) 

d) Imprensa escrita (papel e digital) regional jornais e revistas) (1) 

e) Folhetos (1) 

f) Outdoors (1) 

g) Num site. Qual? _________________ (1) 

h) Redes Sociais (1) 

i) Num evento/ conferência/ sessão esclarecimento… (1) 

j) Cartazes (1) 

k) Outro. Qual? ___________ (1) 

P11. O que se recorda de ter visto nessa publicidade/campanha? 

___________________________________________________________________ 

P12. Do que viu, leu ou ouviu, como avalia, em termos de satisfação, os seguintes itens? 

 
Insatisfeita/o 

Pouco 
satisfeita/o 

Nem satisfeita/o 
nem insatisfeita/o 

Satisfeita/o 
Muito 

satisfeita/o 
Não sabe/Não 

responde 

a) Imagem transmitida 
sobre o POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) Utilidade da 
informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

c) Clareza da informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 

3. Avaliação 

P13. Costuma receber informação sobre POCH? 
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a) Sim (1)   

b) Não (2)  Passa para a P16 

PARA QUEM RESPONDE SIM 

P14. Que tipo de informação recebe? 

P15. E que tipo de informação gosta ou gostaria mais de receber? 

 P13. Recebe 
P14. Gostaria 

de receber 

a) Avisos de abertura de concursos (1) (1) 

b) Noticias sobre a atividade do POCH (1) (1) 

c) Eventos e Iniciativas (1) (1) 

d) Newsletter do POCH (1) (1) 

e) Partilha de Boas Práticas (1) (1) 

f) Legislação (1) (1) 

g) Projetos apoiados (1) (1) 

h) Dados sobre a execução do POCH (1) (1) 

i) Relatórios e Publicações (1) (1) 

j) Outra. Qual? ________________________ (1) (1) 

RESPONDEM TODOS 

P16. De uma forma geral como é que avalia a importâncias das ações de comunicação do POCH, para 
a concretização dos objetivos da operação aprovada? 

1. Nada 
Importante 

2.  3 4 
5. Muito 

Importante 
Não sabe/Não 

responde 
(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 

 

P17. Na sua opinião, a estratégia de comunicação do POCH tem conseguido divulgar de forma eficaz 
os objetivos do Programa e o plano de concretização para o público em geral? 

a) Sim (1) 

b) Sim, mas de forma pouco eficaz (2) 

c) Não (3) 

PARA QUEM RESPONDE b) ou c) 

P17.1. Porque razão considera que a estratégia de comunicação do POCH não tem conseguido ou 
não tem sido eficaz na divulgação dos objetivos do Programa e o plano de concretização? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Impacto 

P18. Na sua opinião, como avalia a aplicação dos Fundos Europeus em Portugal? 

a) Muito bem aplicados (1) 

b) Bem aplicados (2) 
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c) Razoavelmente aplicados (3) 

d) Mal aplicados (4) 

e) Muito mal aplicados (5) 

P19. Qual o contributo que os fundos europeus têm tido para o desenvolvimento do país? Responda, 
por favor, usando uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “Nenhum contributo” e 5 significa “Contributo 
muito elevado”: 

a) 1. Nenhum Contributo (1) 

b) 2 (2) 

c) 3 (3) 

d) 4 (4) 

e) 5. Contributo muito elevado (5) 

P20. Relativamente ao contributo do POCH para os seguintes itens diria que (utilizando uma escala 
de 1 a 5, em que 1 significa “NENHUM CONTRIBUTO” e 5 significa “CONTRIBUTO MUITO ELEVADO”): 

 
1. Nenhum 
Contributo 

2 3 4 
5. Contributo 

muito elevado 
Não sabe/Não 

responde 

a) Desenvolvimento das 
qualificações dos jovens 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) Desenvolvimento das 
qualificações dos adultos 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

c) Maior valorização de percursos/ 
ofertas profissionalizantes 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

d) Combate ao abandono escolar 
precoce 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

e) Valorização do ensino superior (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
f) Melhoria das competências (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
g) Promoção de empregabilidade (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

P21. Por último, que sugestões gostaria de deixar no sentido do POCH melhorar a sua estratégia de 
comunicação? 

__________________________________________________________________________________ 

  



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 
 

87  

7.2.2. Destinatários Finais – escolas com projetos aprovados no âmbito do PNPSE e Psicólogos dos 
SPO – online 

 
P0. Aceita participar no estudo respondendo a este breve questionário? 

 Sim 

 Não. TERMINA  

 
 

 
1. Caraterização Genérica 

C1. Destinatário: 
 

a) Escola com plano de ação 
aprovado no âmbito do PNPSE 

(1) 

b) Serviço de Psicologia e 
Orientação 

(2) 

 

 
 

 
 

 

(SE ESCOLA) C2a. Concelho onde está localizada a Escola 

(SE SPO) C2b. Concelho onde está sediado o Serviço de Psicologia e Orientação 

 

2. Notoriedade 

(SE ESCOLA) P2a. Recorda-se do Programa Operacional que financiava o plano de ação aprovado no 
âmbito do PNPSE? Se sim, pode indicar o nome desse programa (mesmo que saiba que não é o nome 
exato)? 

Sim. ___________________ 

Não se recorda 

(SE SPO) P2B. Recorda-se do Programa Operacional que financiava o plano de ação aprovado no 
âmbito do desenvolvimento do SPO? Se sim, pode indicar o nome desse programa (mesmo que saiba 
que não é o nome exato)? 

Sim. ___________________ 

Não se recorda 

P3. Relativamente ao POCH – Programa Operacional Capital Humano diria que…? 

a) Conhece bem  (1)  

b) Conhece razoavelmente  (2)  

c) Já ouviu falar  (3)  

d) Não conhece nem ouviu falar (4) PASSA PARA P14 
 
RESPONDE QUEM CONHECE OU JÁ OUVIU FALAR 

P4. Onde ouviu falar ou de que forma tomou conhecimento do POCH? 
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a) Site do Portugal 2020 (1) 

b) Site do POCH (1) 

c) Outro site. Qual? (1) 

d) Através de amigos/ familiares (1) 

e) Eventos/ seminários/ conferências (1) 

f) Comunicação social (1) 

g) Direção Regional de Educação (1) 

h) DGEstE (1) 

i) Redes socias (1) 

j) Folhetos (1) 

k) Cartazes (1) 

l) Outros. Quais? ______________________________________ (1) 

 
P5. Quais as áreas de atuação que associa ao POCH? Escreva, por favor, as áreas de que se lembra 
ou que associa ao POCH.  
_____________________________________________________________________ 
 
P6. E destas áreas a seguir listadas, quais associa ao POCH? 
 

a) Promoção do sucesso e a redução do abandono 
escolar 

(1) 

b) Promoção da empregabilidade (1) 

c) Melhoria das qualificações da população adulta (1) 

d) Promoção da qualidade do sistema de educação e 
formação 

(1) 

e) Aumento do número de diplomados do ensino 
superior 

(1) 

f) Apoio a empresas (1) 

g) Desenvolvimento económico (1) 

h) Outras Quais? _______________________________ (1) 

 
3. Canais de comunicação 

P7. Recorda-se de ter visto ou ouvido alguma publicidade/ campanha sobre o POCH? 

a) Sim (1)  

b) Não (2) PASSA PARA P11 

PARA QUEM RESPONDE SIM 

P8. Onde viu ou ouviu essa publicidade/campanha? 

a) Na Televisão (1) 

b) Na Rádio (1) 

c) Imprensa escrita (papel e digital) nacional 
(jornais e revistas) 

 

d) Imprensa escrita (papel e digital) regional 
(jornais e revistas) 

(1) 

e)  (1) 

f) Folhetos (1) 

g) Outdoors (1) 
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h) Num site. Qual? _________________ (1) 

i) Redes Sociais (1) 

j) Num evento/ conferência/ sessão 
esclarecimento… 

(1) 

k) Cartazes (1) 

l) Outro. Qual? ___________ (1) 

P9. O que se recorda de ter visto nessa publicidade/campanha? 

___________________________________________________________________ 

P10. Do que viu, leu ou ouviu, qual o seu grau de satisfação com a: 

 
Insatisfeita/o 

Pouco 
satisfeita/o 

Nem satisfeita/o 
nem insatisfeita/o 

Satisfeita/o 
Muito 

satisfeita/o 
Não sabe/Não 

responde 

d) Imagem transmitida 
sobre o POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

e) Utilidade da 
informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

f) Clareza da informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

P11. Já alguma vez visitou…? P11.1. Se Sim, com que frequência os costuma utilizar? 

 Visitou 
Nunca 
Utiliza 

Utiliza 
Raramente 

Utiliza com 
alguma 

frequência 

Utiliza com 
muita 

frequência 

a) O Site do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

b) A página de Facebook do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

c) O Instagram do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

d) O Twitter do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

e) O Linkedin do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

f) O canal de Youtube do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

P12. Qual o seu grau de conhecimento sobre as séries de vídeo Histórias de Sucesso e Historias na 
1.ª Pessoa? 

a)  Conheço, mas nunca vi (1) 

b) Conheço, mas apenas vi 1 ou 2 vezes (2) 

c) Conheço e vejo com alguma regularidade (3) 

d) Conheço e vejo com muita regularidade (4) 

e) Não conheço (5) 

P13. Que canal/ instrumento de comunicação dinamizado pelo POCH mais valoriza? 

________________________________________________________________________ 

P13.1. Porquê? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4. Avaliação 

P14. De uma forma geral, como é que avalia a importâncias das ações de comunicação do POCH para 
a concretização dos objetivos do PNPSE/SPO: 

1. Nada 
Importante 

2.  3 4 
5. Muito 

Importante 
Não sabe/Não 

responde 
(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 

 

P15. Na sua opinião, a estratégia de comunicação do POCH tem conseguido divulgar de forma eficaz 
os objetivos do Programa e o plano de concretização para o público em geral? 

a) Sim (1) 

b) Sim, mas de forma pouco eficaz (2) 

c) Não (3) 

PARA QUEM RESPONDE b) ou c) 

P15.1. Porque razão considera que a estratégia de comunicação do POCH não tem conseguido ou 
não tem sido eficaz na divulgação dos objetivos do Programa e o plano de concretização? 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Impacto 

P16. Na sua opinião, como avalia a aplicação dos Fundos Europeus em Portugal? 

a) Muito bem aplicados (1) 

b) Bem aplicados (2) 

c) Razoavelmente aplicados (3) 

d) Mal aplicados (4) 

e) Muito mal aplicados (5) 

 

P17. Qual o contributo que os fundos europeus têm tido para o desenvolvimento do país? Responda, 
por favor, usando uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “Nenhum contributo” e 5 significa “Contributo 
muito elevado”: 

f) 1. Nenhum Contributo (1) 

g) 2 (2) 

h) 3 (3) 

i) 4 (4) 

j) 5. Contributo muito elevado (5) 

 

P18. Relativamente ao contributo do POCH para os seguintes itens diria que (utilizando uma escala 
de 1 a 5, em que 1 significa “NENHUM CONTRIBUTO” e 5 significa “CONTRIBUTO MUITO ELEVADO”): 
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1. Nenhum 
Contributo 

2 3 4 
5. Contributo 

muito elevado 
Não sabe/Não 

responde 

a) Desenvolvimento das 
qualificações dos jovens 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) Desenvolvimento das 
qualificações dos adultos 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

c) Maior valorização de percursos/ 
ofertas profissionalizantes 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

d) Combate ao abandono escolar 
precoce 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

e) Valorização do ensino superior (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
f) Melhoria das competências (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
g) Promoção de empregabilidade (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

P19. Por último, que sugestões gostaria de deixar no sentido do POCH melhorar a sua estratégia de 
comunicação? 

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
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7.2.3. Destinatários Finais – telefónico/online 
 

 
P0. Aceita participar no estudo respondendo a este breve questionário? 

 Sim 

 Não. TERMINA  

 
 

1. Caraterização Genérica 

 

C1. Qual o seu concelho de residência? _______________________ 

C2. Sexo: 
 

a) Masculino (1) 

b) Feminino (2) 

c) Outro (3) 

 

 
 

C3. Idade:   __________     
 

 

 

 

 

2. Notoriedade 

P1. Do conjunto de ações/formação da lista seguinte qual frequentou (ou usufruiu) pela última vez?  

a) Curso Vocacional (1) 

b) Curso Profissional (1) 

c) Curso de Educação de Jovens (1) 

d) Curso TeSP (1) 

e) Bolsa para alunos carenciados do ensino superior (1) 

f) Bolsa de Doutoramento e Pós-Doutoramento (1) 

g) CQEP/Centros Qualifica (1) 

h) Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) (1) 

i) Curso de Aprendizagem (1) 

j) Formação para Docentes (1) 

k) Não se recorda (99) 

P1.1. Onde frequentou essa ação/formação? 

a) Escola Profissional ou Escola com Plano Próprio de Estudos (1) 

b) Centro de Formação Profissional (2) 

c) Escola Básica e/ou Secundária (3) 

d) Empresa (4) 

e) Associação (5) 

f) Fundação (6) 

g) Outra. Qual? _________________ (7) 

P2. Recorda-se do Programa Operacional que financiava essa formação/ Bolsa? Se sim, pode indicar 
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o nome desse programa (mesmo que saiba que não é o nome exato)? 

Sim. __________ 

Não se recorda 

 

P3. Relativamente ao POCH – Programa Operacional Capital Humano diria que…? 

a) Conhece bem  (1)  

b) Conhece razoavelmente  (2)  

c) Já ouviu falar  (3)  

d) Não conhece nem ouviu falar (4) PASSA PARA P14 
 
RESPONDE QUEM CONHECE OU JÁ OUVIU FALAR 

P4. Onde ouviu falar ou de que forma tomou conhecimento do POCH? 

a) Site do Portugal 2020 (1) 

b) Site do POCH (1) 

c) Outro site. Qual? _______________________________- (1) 

d) Através de amigos/ familiares (1) 

e) Eventos/ seminários/ conferências (1) 

f) Comunicação social (1) 

g) Escola que frequentava (1) 

h) Centro de emprego (1) 

i) Redes sociais (1) 

j) Folhetos (1) 

k) Cartazes (1) 

l) Outros Quais? ______________________________________ (1) 

 
P5. Que áreas de atuação associa ao POCH? Escreva, por favor, as áreas de que se lembra ou que 
associa ao POCH. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
P6. E destas áreas a seguir listadas, quais associa ao POCH? 
 

a) Promoção do sucesso e a redução do abandono escolar (1) 

b) Promoção da empregabilidade (1) 

c) Melhoria das qualificações da população adulta (1) 

d) Promoção da qualidade do sistema de educação e 
formação 

(1) 

e) Aumento do número de diplomados do ensino superior (1) 

f) Apoio a empresas (1) 

g) Desenvolvimento económico (1) 

h) Outras Quais? _______________________________ (1) 

 
3. Canais de comunicação 
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P7. Recorda-se de ter visto ou ouvido alguma publicidade/ campanha sobre o POCH? 

a) Sim (1)  

b) Não (2) PASSA PARA P11 

PARA QUEM RESPONDE SIM 

P8. Onde viu ou ouviu essa publicidade/campanha? 

a) Na Televisão (1) 

b) Na Rádio (1) 

c) Imprensa escrita (papel e digital) nacional 
(jornais e revistas) 

(1) 

d) Imprensa escrita (papel e digital) regional 
(jornais e revistas) 

(1) 

e)  (1) 

f) Folhetos (1) 

g) Outdoors (1) 

h) Num site. Qual? _________________ (1) 

i) Redes Sociais (1) 

a) Num evento/ conferência/ sessão 
esclarecimento… 

(1) 

b) Cartazes (1) 

c) Outro. Qual? ___________ (1) 

P9. O que se recorda de ter visto nessa publicidade/campanha? 

___________________________________________________________________ 

P10. Do que viu, leu ou ouviu, qual o seu grau de satisfação com a:  

 
Insatisfeita/o 

Pouco 
satisfeita/o 

Nem satisfeita/o 
nem insatisfeita/o 

Satisfeita/o 
Muito 

satisfeita/o 
Não sabe/Não 

responde 

g) Imagem transmitida 
sobre o POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

h) Utilidade da 
informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

i) Clareza da informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

P11. Já alguma vez visitou…? P11.1. Se Sim, com que frequência os costuma utilizar? 

 Visitou? 
Nunca 
Utiliza 

Utiliza 
Raramente 

Utiliza com 
alguma 

frequência 

Utiliza com 
muita 

frequência 

a) O Site do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

b) A página de Facebook do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

c) O Instagram do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

d) O Twitter do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

e) O Linkedin do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

f) O canal de Youtube do POCH (1) (1) (2) (3) (4) 

P12. Qual o seu grau de conhecimento sobre as séries de vídeo Histórias de Sucesso e Histórias na 
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1.ª Pessoa? 

a) Conheço, mas nunca vi (1) 

b) Conheço, mas apenas vi 1 ou 2 vezes (2) 

c) Conheço e vejo com alguma regularidade (3) 

d) Conheço e vejo com muita regularidade (4) 

e) Não conheço (5) 

P13. Que canal/ instrumento de comunicação dinamizado pelo POCH mais valoriza? 

________________________________________________________________________ 

P13.1. Porquê? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

4. Impacto 

P14. Na sua opinião, como avalia a aplicação dos Fundos Europeus em Portugal? 

a) Muito bem aplicados (1) 

b) Bem aplicados (2) 

c) Razoavelmente aplicados (3) 

d) Mal aplicados (4) 

e) Muito mal aplicados (5) 

 

P15. Qual o contributo que os fundos europeus têm tido para o desenvolvimento do país? Responda, 
por favor, usando uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “Nenhum contributo” e 5 significa “Contributo 
muito elevado”: 

k) 1. Nenhum Contributo (1) 

l) 2 (2) 

m) 3 (3) 

n) 4 (4) 

o) 5. Contributo muito elevado (5) 

P16. Relativamente ao contributo do POCH para os seguintes itens diria que (utilizando uma escala 
de 1 a 5, em que 1 significa “NENHUM CONTRIBUTO” e 5 significa “CONTRIBUTO MUITO ELEVADO”): 

 1. Nenhum 
Contributo 

2 3 4 
5. Contributo 

muito elevado 
Não sabe/Não 

responde 

a) Desenvolvimento das 
qualificações dos jovens 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) Desenvolvimento das 
qualificações dos adultos 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

c) Maior valorização de percursos/ 
ofertas profissionalizantes 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

d) Combate ao abandono escolar 
precoce 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 
 

96  

e) Valorização do ensino superior (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
f) Melhoria das competências (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
g) Promoção de empregabilidade (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

P17. Por último, que sugestões gostaria de deixar no sentido do POCH melhorar a sua estratégia de 
comunicação? 

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 

5. Caraterização 

C5. Qual o seu nível de educação atual? Indique, por favor, o nível mais elevado que completou?  

a) 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano) (1) 

b) 2.º Ciclo do Ensino Básico (6.º ano) (2) 

c) 3.º Ciclo do Ensino Básico (9.º ano) (3) 

d) Ensino Secundário (4) 

e) Ensino Pós-Secundário (5) 

f) Licenciatura (6) 

g) Mestrado (7) 

h) Doutoramento (8) 

C6. Situação Atual na Profissão? 

a) Empresário (1) 

b) Trabalhador por conta própria (2) 

c) Trabalhador por conta de outrem (3) 

d) Desempregado (4) 

e) Estudante (5) 

f) Inativo (6) 

g) Reformado (7) 

h) Outra. Qual? ______________________ (8) 

Para quem é trabalhador, desempregado ou reformado 

C6.1. Atividade profissional principal (atual ou última no caso de estar desempregado ou reformado) 

____________________________________________________________________________ 
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7.2.4. Sondagem de Opinião – população em geral 
 

P0. Tem entre 18 e 64 anos, residente em Portugal e aceita participar? 

 Sim 

 Não. TERMINA (assinala se menor de 18, se maior de 64, se não residente, se recusa) 

 
 

 
1. Caraterização Genérica 

 

 

C1. Para começar, apenas algumas perguntas de caracterização. Qual o seu concelho de residência? 

 LISTA de concelhos          -----» Ativa Região 

 Se Norte, Centro ou Alentejo, regista e continuar 

 Se outra Região, agradece e TERMINA 

 

C2. Qual a sua idade? ______ 

C3. Sexo: 
 

a) Masculino (1) 

b) Feminino (2) 

c) Outro (3) 

 

 

2. Notoriedade Marca 

P1. Que programas operacionais ligados a Fundos da União Europeia conhece ou já ouviu falar? (NÃO 

LER OPÇÕES, MÚLTIPLA; SE INQUIRIDO RESPONDE ALGO QUE NÃO ESTÁ NA LISTA, SELECIONAR “OUTROS” ESCREVER A 

RESPOSTA DO INQUIRIDO) 

a) Portugal 2020 (1) 

b) Compete 2020 (1) 

c) PO ISE (1) 

d) POCH (1) 

e) POSEUR (1) 

f) Norte 2020 (1) 

g) Centro 2020 (1) 

h) Lisboa 2020 (1) 

i) CRESC Algarve 2020 (1) 

j) Outros Quais? ______________________________________ (1) 

 
RESPONDE QUEM NÃO REFERE POCH 

P2. Conhece ou já ouviu falar do POCH – Programa Operacional Capital Humano?  

a) Sim (1)  
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b) Não (0) Passa para a P12 

 
RESPONDE QUEM DIZ SIM 

P3. Até que ponto considera que conhece o POCH? (LER ESCALA)  

a) Conhece muito bem (5) Passa para a P5 

b) Conhece bem (4) Passa para a P5 

c) Conhece razoavelmente (3)  

d) Conhece pouco (2)  

e) Conhece muito pouco (1)  

f) Não sabe / Não responde (99)  

 
RESPONDE QUEM REFERE CONHECER RAZOAVELMENTE, POUCO OU MUITO POUCO 

P4. Disse-me que NÃO CONHECE BEM o POCH. Na sua opinião esse facto deve-se a (LER, MÚLTIPLA): 

a) Falta de divulgação do Programa (1) 

b) Não tem interesse neste tipo de Programas 1) 

c) Não sabe como aceder a informação sobre 
fundos da União Europeia 

(1) 

d) Outra Razão. Qual? ______________- (1) 

 
P5. Que áreas de atuação associa ao POCH? (ESPONTÂNEA) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
P6. E destas áreas que lhe vou referir quais associa ao POCH (SUGERIDA) 
P7. E das áreas que referiu quais considera serem as mais importantes para o desenvolvimento de 
Portugal? 
 

 P6 P7 
a) Promoção do sucesso e a redução do 

abandono escolar 
(1) (1) 

b) Promoção da empregabilidade (1) (1) 

c) Melhoria das qualificações da população 
adulta 

(1) (1) 

d) Promoção da qualidade do sistema de 
educação e formação 

(1) (1) 

e) Aumento do número de diplomados do ensino 
superior 

(1) (1) 

f) Apoio a empresas (1) (1) 

g) Desenvolvimento económico (1) (1) 

h) Outras. Quais? (1) (1) 

i) NS/NR  (1) 

 

3. Canais de comunicação 

P8. Recorda-se de ter visto ou ouvido alguma publicidade/ campanha sobre o POCH? 



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 
 

99  

a) Sim (1)  

b) Não (0) Passa para a P12 

PARA QUEM RESPONDE SIM 

P9. Onde viu ou ouviu essa publicidade/campanha? 

a) Na Televisão (1) 

b) Na Rádio (1) 

c) Imprensa escrita (papel e digital) nacional 
(jornais e revistas) 

(1) 

d) Imprensa escrita (papel e digital) regional 
(jornais e revistas) 

(1) 

e) Folhetos (1) 

f) Outdoors (1) 

g) Em sites. Qual ou quais? _________________ (1) 

h) Redes Sociais (1) 

i) Num evento/ conferência/ sessão 
esclarecimento… 

(1) 

j) Cartazes (1) 

k) Outro. Qual? ___________ (1) 

P10. O que se recorda de ter visto nessa publicidade/campanha? 

________________________________________________________________ 

P11. Do que viu, leu ou ouviu, qual o seu grau de satisfação com a: (ler itens)? 

 
Insatisfeita/o 

Pouco 
satisfeita/o 

Nem satisfeita/o 
nem insatisfeita/o 

Satisfeita/o 
Muito 

satisfeita/o 
Não sabe/Não 

responde 

a) Imagem transmitida 
sobre o POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) Utilidade da 
informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(99) 

c) Clareza da informação 
transmitida 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(99) 

RESPONDEM TODOS 

P12. Qual o seu grau de concordância com as seguintes afirmações (utilizando uma escala de 1 a 5, 
em que 1 significa “DISCORDO TOTALMENTE” e 5 significa “CONCORDO TOTALMENTE”): 

 1. Discordo 
totalmente 

2 3 4 
5. Concordo 
totalmente 

Não sabe/Não 
responde 

a) Gostaria de ter acesso a mais 
informação sobre os Fundos 
Europeus, no geral 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) Gostaria de ter acesso a mais 
informação genérica sobre o 
POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

c) Gostaria de ter mais informação 
sobre as ações apoiadas pelo 
POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 
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d) Gostaria de ter mais informação 
sobre os resultados do POCH 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 

4. Impacto 

P13. Na sua opinião, como avalia a aplicação dos Fundos Europeus em Portugal? 

a) Muito bem aplicados (1) 

b) Bem aplicados (2) 

c) Razoavelmente aplicados (3) 

d) Mal aplicados (4) 

e) Muito mal aplicados (5) 

f) Não sabe / Não responde (99) 

P14. Qual o contributo que os fundos europeus têm tido para o desenvolvimento do país? Responda, 
por favor, usando uma escala de 1 a 5, onde 1 significa “Nenhum contributo” e 5 significa “Contributo 
muito elevado”: 

a) Nenhum contributo (1) 

b)  (2) 

c)  (3) 

d)  (4) 

e) Contributo muito elevado ((5) 

P15. Relativamente ao contributo do POCH para os seguintes itens diria que (utilizando uma escala 
de 1 a 5, em que 1 significa “NENHUM CONTRIBUTO” e 5 significa “CONTRIBUTO MUITO ELEVADO”): 

 1. Nenhum 
Contributo 

2 3 4 
5. Contributo 

muito elevado 
Não sabe/Não 

responde 

a) Desenvolvimento das 
qualificações dos jovens 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

b) Desenvolvimento das 
qualificações dos adultos 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

c) Maior valorização de percursos/ 
ofertas profissionalizantes 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

d) Combate ao abandono escolar 
precoce 

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

e) Valorização do ensino superior (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
f) Melhoria das competências (1) (2) (3) (4) (5) (99) 
g) Promoção de empregabilidade (1) (2) (3) (4) (5) (99) 

P16. Por último, que sugestões gostaria de deixar no sentido do POCH melhorar a sua estratégia de 
comunicação para os cidadãos em geral? 

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  

 

5. Caraterização 

C5. Alguma vez participou numa ação financiada pelo POCH? 

a) Sim (1) 
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b) Não (2) 

c) Não sabe (98) 

d) Não responde (99) 

SE RESPONDEU SIM 

C5.1. Em que ação financiada pelo POCH participou? 

_________________________________________ 

C6. Qual o seu nível de educação atual? Indique, por favor, o nível mais elevado que completou?  

a) Inferior ao 1.º CEB (1) 

b) 1.º Ciclo do Ensino Básico (4.º ano) (2) 

c) 2.º Ciclo do Ensino Básico (6.º ano) (3) 

d) 3.º Ciclo do Ensino Básico (9.º ano) (4) 

e) Ensino Secundário (5) 

f) Ensino Pós-Secundário (6) 

g) Licenciatura (7) 

h) Mestrado (8) 

i) Doutoramento (9) 

C7. Contando consigo, quantas pessoas residem em sua casa (agregado familiar)? 
______________________ __________- 

C8. Situação Atual na Profissão? 

a) Empresário (1) 

b) Trabalhador por conta própria (2) 

c) Trabalhador por conta de outrem (3) 

d) Desempregado (4) 

e) Estudante (5) 

f) Inativo (6) 

g) Reformado (7) 

h) Outra. Qual? ______________________ (8) 

Para quem é trabalhador, desempregado ou reformado 

C8.1. Atividade profissional principal (atual ou última no caso de estar desempregado ou reformado) 

_______________________________________________________ 
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7.3. Guiões de entrevistas 
 
7.3.1. Guião de entrevista equipa EC POCH 
 
1. Como consideram que tem decorrido a implementação das medidas/ações/atividades 
programadas? 
- Construção da marca/identidade POCH 
- Atividades de comunicação: 

▪ Presença nas redes sociais 

▪ Boletim informativo trimestral 

▪ Vídeos de storytelling 

▪ Sessões de esclarecimento junto dos beneficiários 

▪ Presença nas Feiras Qualifica e Futurália 

▪ Roteiro CH 

▪ Divulgação do guia do beneficiário 

▪ Orientações AG 

▪ Outras atividades provenientes de alterações decorrentes da pandemia 

 
2. Como tem sido o envolvimento dos diversos públicos-alvo (internos – facilitadores e parceiros - e 
externos – observadores e clientes) na implementação da EC? Quais as principais dificuldades e quais 
os principais aspetos positivos deste envolvimento/interação? 
 
3. Consideram que existem dificuldades na implementação da EC do POCH? Em caso afirmativo, que 
dificuldades salientam? E existem aspetos positivos que mereçam ser mencionados? 
 
4. Consideram que as ações/atividades programadas são adequadas e coerentes com os objetivos 
globais da EC: notoriedade do POCH, boa aplicação dos FEEI e reforço da capacidade de mobilização 
dos destinatários do programa? Como consideram que as ações da EC permitem a concretização 
destes objetivos? 
 
6. Em termos de resultados, como consideram que tem decorrido a implementação da EC? Consideram 
que os diferentes públicos-alvo têm a perceção dos resultados obtidos pelo POCH? (Maior sucesso 
escolar, aumento da população 30-34 anos com ensino superior, melhoria da empregabilidade, 
redução do risco de pobreza, formação avançada)? 
Como consideram que se pode ampliar a notoriedade do POCH através da EC? 
 
5. Monitorização – quais os mecanismos programados e implementados? Consideram que estes 
mecanismos permitem uma monitorização eficaz das diversas atividades da EC e dos respetivos 
resultados? O que poderá ser melhorado em termos de monitorização? 
 
6. Como se articula a EC do POCH com a EC do PT 2020? Existe uma coerência entre as duas estratégias? 
 
7. Que ações/atividades consideram que necessitam de ajustamentos/melhorias/ reprogramação para 
o período remanescente de implementação da EC? 
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7.3.2. Guião de entrevista Organismos Intermédios, Beneficiários e Rede PT2020 
 

▪ Adequação e coerência das ações previstas com os objetivos globais que determinam a 

Estratégia de Comunicação (EC), ou seja, o seu propósito de dar notoriedade ao POCH, à boa 

aplicação dos FEEI e ao reforço da capacidade de mobilização dos destinatários do Programa. 

o De uma forma geral, como avaliam aquilo que tem sido a comunicação da marca POCH 

até ao momento? Conseguiu incrementar a notoriedade da marca? A 

marca/identidade do POCH é apelativa, em termos de comunicação e imagem, e 

prende a atenção de diferentes públicos-alvo? 

o Consideram que as ações de comunicação são adequadas aos públicos-alvo? Essas 

ações geraram adesão destes públicos?  

o Na vossa perspetiva que tipo de ações e/ou canais de comunicação são mais eficazes 

e geram maior adesão e notoriedade da marca, de uma maneira geral? E quais se 

adequam mais aos beneficiários? E aos destinatários finais? E ao público em geral? 

o De que forma as entidades beneficiárias têm contribuído para concretização dos 

grandes objetivos da estratégia de comunicação do POCH? - dar notoriedade ao POCH, 

à boa aplicação dos FEEI e reforço da capacidade de mobilização dos destinatários do 

Programa. Existem dificuldades no cumprimento das regras de comunicação 

estabelecidas? 

o Qual tem sido o envolvimento e participação na estratégia de comunicação dos 

Organismos Intermédios? 

▪ Relevância das ações programadas para a obtenção dos resultados pretendidos.  

o A estratégia de comunicação do POCH tem conseguido, ou não, ser eficaz na 

divulgação dos objetivos do próprio Programa? 

o E de que forma as ações de comunicação do POCH têm contribuído para a 

concretização dos objetivos das próprias operações aprovadas? 

▪ Contributo da EC na comunicação dos resultados do POCH junto do universo de potenciais 

destinatários. 

o A comunicação dos resultados do POCH tem sido eficaz? Tem contribuído para gerar 

notoriedade do programa e dos seus benefícios para o país? E para gerar perceções 

positivas sobre o sistema de educação e formação? 

o E tem gerado uma procura de novas entidades de intermediação e, por sua vez, de 

novos beneficiários? 

▪ Contributo da EC do POCH para a imagem positiva da aplicação dos Fundos Europeus no país. 

o Consideram que a EC do POCH tem desenvolvido ações de comunicação em 

convergência com ações de comunicação de outros PO e/ou do PT2020? 

o  E tem conseguido produzir junto da população em geral uma perceção mais positiva 

da aplicação dos Fundos Europeus? E têm conseguido sobrepor-se às notícias, que por 

vezes privilegiam a divulgação de más práticas de utilização dos FEEI? 
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▪ Leitura prospetiva sobre as linhas de ajustamento e inovação a privilegiar. 

o De que forma o POCH poderia ainda melhorar a sua estratégia de comunicação? 

o Recomendações para o próximo quadro em termos de estratégia de comunicação? 
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7.4. Estratégia de Comunicação do POCH – tabela de suporte à QA nº 1 
 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

Marca POCH 

Criação de uma marca que definisse o 
programa como motor de elevação das 
qualificações e da empregabilidade de 
jovens e adultos e da qualidade do 
sistema de informação e formação. 
Lançamento de concurso que envolveu 
estudantes de cursos de comunicação, 
multimédia, imagem e design, marketing 
e áreas similares para a criação da 
imagem do PO. 

 

Foram recebidas 130 propostas. 
A proposta selecionada trabalhou em 
parceria com uma empresa de comunicação 
para a definição final do logotipo hoje 
utilizado. 
Opinião dos stakeholders entrevistados: 
▪ O POCH apresenta uma marca forte, em 

termos de design e cores, que transmitem 
força e dinâmica. É muito chamativa nas 
feiras. Toda esta força confere-lhe 
notoriedade 

▪ A marca tem impacto do ponto de vista 
gráfico 

▪ O logotipo do POCH transmite dinamismo 
▪ Preocupação em realizar muitas ações que 

afirmem a marca e tenham efeito 
mobilizador do público-alvo. 

Inquirição: 
▪ Para a população em geral, a notoriedade 

espontânea do POCH é de 2%, ao passo 
que a notoriedade total é de 19%. 

▪ A notoriedade total dos destinatários finais 
é de cerca de 41% (4% conhece de forma 
espontânea e 37% de forma dirigida) 

▪ Entre as escolas e os psicólogos apoiados a 
notoriedade espontânea do POCH é 

▪ Público em geral 
▪ Beneficiários, destinatários 

e potenciais beneficiários e 
destinatários finais 

▪ Organismos Intermédios  
▪ Portugal 2020  
▪ Comunicação Social 

 
- Marca forte graças às cores 
fortes e chamativas que 
poderá ser facilmente 
reconhecida pelos diversos 
públicos-alvo 
- O público em geral poderá 
ter alguma dificuldade em 
reconhecer a marca devido à 
grande diversidade de 
logotipos existentes no 
PT2020 – o processo de 
inquirição robustece esta 
questão, uma vez que a 
notoriedade do PO é bastante 
baixa (2% notoriedade 
espontânea e 19% 
notoriedade total) 



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 
 

106  

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

elevada – cerca de 56% identifica 
espontaneamente o POCH como 
financiador. 

Portal Corporativo POCH 

Agregação de informação sobre o POCH 
e o PT2020 com duas vertentes 
principais: 
(i) dirigida a beneficiários e 

destinatários diretos com 
informação útil sobre a divulgação 
dos benefícios da comparticipação, 
candidaturas, legislação, tutoriais e 
apoio aos projetos apresentados 

(ii) dirigida aos restantes públicos-alvo 
com informação geral, notícias, 
novidades, imprensa, vídeos, 
imagens e links para 
aprofundamento de informações 
sobre o contributo da marca para a 
valorização nacional 

Preocupações para que exista 
acessibilidade universal ao site, com 
integração de funcionalidades de 
acessibilidade a pessoas com deficiência 
Veículo privilegiado de interação com o 
público em geral, para além dos 
beneficiários e destinatários diretos do 
PO  

 

Até 30.06.2020: 
Visualizações da página 662.524 | 
Utilizadores 194.176 | Sessões 320.715 
Opinião dos stakeholders entrevistados: 
▪ Website de fácil navegação, 

permanentemente atualizado e com 
versão em inglês 

Inquirição: 
▪  35% dos beneficiários finais referem já ter 

visitado o site do POCH 
▪  89% das escolas e dos psicólogos 

inquiridos já visitou o site. 
▪  68% dos beneficiários recorreu ao site do 

POCH quando necessitou de mais 
informações sobre o programa e 80% 
utiliza o site com alguma ou muita 
frequência.  

▪ A maioria dos beneficiários inquiridos 
avalia de forma positiva o Site do POCH  

▪ Público em geral 
▪ Beneficiários, destinatários 

e potenciais beneficiários e 
destinatários finais 

▪ Comunicação Social 
▪ Outros Programas 

Operacionais 
▪ Organismos Intermédios 
 
- Website de fácil navegação, 
preocupados com as questões 
da acessibilidade universal 
- Informação atualizada e 
organizada por público-alvo 
das medidas POCH 
- Informação em inglês 
- Adesão por parte dos 
diferentes públicos 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

Redes Sociais 

Principal janela para o exterior através 
da presença no Facebook, Twitter, 
Linkedin, Slideshare e Youtube 
A mobilização das redes em função dos 
perfis de públicos distintos que utilizam 
de forma mais intensa cada uma dessas 
redes, com particular destaque para a 
população jovem. 
Atualização permanente de conteúdos, 
linguagem acessível, focalização em 
diferentes targets e acessibilidade 
Estratégia Mix: cruzar e partilhar 
informações entre as Redes Sociais. 

 

Até 30.06.2020: 
Nº de seguidores Facebook: 6.075 
Nº de seguidores Instagram: 5.874 
Nº de seguidores Linkedin: 900 
Nº de seguidores Twitter: 455 
Opinião dos stakeholders entrevistados: 
▪ Meio de comunicação mais eficaz, com 

maior alcance, para dar a conhecer o POCH 
Inquirição: 
▪ A grande maioria dos destinatários finais 

inquiridos que conhecem o POCH nunca 
visitou as redes sociais do Programa 

▪ A taxa de visita às redes sociais das escolas 
e dos psicólogos é muito baixa - a página 
do Facebook já foi visitada por 23%, mas os 
restantes canais não ultrapassam os 8% de 
taxa de visita. 

▪ As redes sociais são muito pouco utilizadas 
pelos beneficiários 

▪ Público em geral 
▪ Beneficiários, destinatários 

e potenciais beneficiários e 
destinatários finais, 
sobretudo jovens. 

 
- Meio de comunicação 
importante para alcançar um 
elevado número de público, 
sobretudo público jovem. 
- A rede social Facebook é 
utilizada por uma grande 
percentagem de adultos, pelo 
que atrás desta conseguem 
chegar a um público mais 
adulto 
- A adesão por parte dos 
públicos ainda não é muito 
significativa – baixas taxas de 
visita 
- Necessidade de encontrar 
estratégias que atraiam mais 
visitantes 

Newsletter Eletrónica 

Instrumento de divulgação e informação 
periódica e atual para os beneficiários e 
destinatários diretos aumentando, a 
visibilidade e transparência do POCH 

 

Até 30.06.2020: 
Foram lançadas 17 newsletters (site POCH) 
Nº de subscritores: 5.300 (dados de 2018) 
Opinião dos stakeholders entrevistados: 

▪ Público em geral 
▪ Beneficiários, destinatários 

e potenciais beneficiários e 
destinatários finais 

▪ Comunicação Social 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

junto do grande público e de todos os 
públicos diretamente. 
Informação diversa: notícias, eventos, 
destaques, casos de sucesso, entre 
outros. 

▪ Há stakeholders que consideram o formato 
da newsletter antigo 

▪ Não foi um instrumento de comunicação 
muito referenciado pelos entrevistados 

Inquirição: 
▪ Dos beneficiários que recebem informação 

sobre o PO (88% do total), 75% recebem a 
newsletter 

- Canal de comunicação a que 
os stakeholders e os 
inquiridos envolvidos não 
parecem dar muita 
importância 

Brochura Institucional 
Brochuras 

Publicação que visa apresentar o POCH e 
divulgar os apoios consagrados, 
conferindo-lhes maior visibilidade junto 
dos beneficiários e destinatários diretos. 

 

Brochuras – 1.200 
Folhetos – 6.000 e guia ANQEP (nº não 
revelado) 
Não há referências nas entrevistas e na 
inquirição sobre este suporte comunicacional 

▪ Público em geral 
▪ Beneficiários, destinatários 

e potenciais beneficiários e 
destinatários finais 

– Permite transmitir 
informações específicas sobre 
o POCH a um vasto público, 
nomeadamente potenciais 
destinatários finais dos 
apoios do POCH 

Roll Up’s 

Uma ferramenta de comunicação para 
promover a ligação da “marca POCH” aos 
seus objetivos e prioridades 
fundamentais de intervenção, através de 
imagens e frase-chave. 

 
Não temos informação disponível 
Não há referências nas entrevistas e na 
inquirição sobre este suporte comunicacional 

▪ Beneficiários, destinatários 
e potenciais beneficiários e 
destinatários finais 

▪ Público em geral – Permite 
dar visibilidade ao POCH em 
feiras e eventos 

Pen’s 

Material de divulgação, em suporte 
informático, com informação geral 
relativa ao POCH – objetivos, eixos 
prioritários e respetivas medidas, 

 Foram produzidas 1000 pen’s 

▪ Beneficiários, destinatários 
e potenciais beneficiários e 
destinatários finais 

▪ Público em geral 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

orientações de informação e publicidade, 
legislação de suporte para distribuição 
junto beneficiários e destinatários 
diretos. 

▪ Comunicação Social – 
Permite distribuir 
informação sobre o POCH 
em formato digital a um 
público alargado 

Cartazes 
Cartaz com conteúdos sobre o POCH 
para enviar para os stakeholders e 
utilizar em feiras e eventos 

 
Não temos informação disponível 
Não há referências nas entrevistas e na 
inquirição sobre este suporte comunicacional 

▪ Beneficiários, destinatários 
e potenciais beneficiários e 
destinatários finais 

▪ Público em geral que visita 
as feiras 

Merchandising 
Materiais de fácil manuseamento para 
distribuição em eventos e feiras 

 

Até ao final de 2018: 
250 canecas  
250 chapéus de chuva  
11.050 + 500 caixas esferográficas 
6.000 lápis 
6.000 capas 
1.000 agendas 
1.500 blocos de notas 
550 molekine  
5.000 unidades de cadernos  
5.000 unidades de lapiseiras   
1.000 blocos A4  
1.000 PEN 
5.000 sacos  
5.000 fitas  
90 garrafas 
Não há referências nas entrevistas e na 
inquirição sobre este suporte comunicacional 

▪ Público em geral que visita 
as feiras e eventos 

▪ Potenciais destinatários 
finais 

 
- Suporte de comunicação 
atrativo sobretudo para 
jovens 
- Potencial de disseminação 
da marca pelas famílias e rede 
de contactos dos visitantes 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

Vídeos institucionais e outros 
vídeos 

Desenvolvidos com o intuito de criação 
da identidade positiva do PO, bem como 
a uma associação mais imediata ao 
conceito que a marca veicula, em direta 
colaboração com a estratégia de 
comunicação do Portugal 2020 

 

3 vídeos em 2015:  
1) 1/12/2015 – Objetivos do Portugal 2020 
2) 1/12/2015 – Europa na minha região - 
Escola Profissional Rio Maior 
3) 1/12/2015 – Ensino Profissional - Escola 
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira 
5 vídeos em 2016:  
4) 4/2/2016 – Bolseiro do Ensino Superior - 
João Reis 
5) 19/04/2016 – Capital Humano no Portugal 
2020 
6) 19/04/2016 – Curso de Aprendizagem - 
Ana Rita Almeira 
7) 19/04/2016 – Logótipo POCH (1º vídeo 
publicado no site) 
8) 17/10/2016 – POCH – Vídeo institucional 
Em 2017: 
Produção de 16 vídeos com histórias de 
sucesso – no âmbito da Feira Qualifica   
Produção de 16 vídeos com histórias de 
sucesso – no âmbito da Feira Futurália  
Em 2018: 
Tradução e legendagem de sete vídeos 
Pós-produção e legendagem de 1 vídeo 
Desde dezembro 2018 até abril 2020 foram 
produzidos 11 vídeos “Histórias de Sucesso”. 

▪ Público em geral 
▪ Destinatários finais e 

potenciais destinatários 
finais 

▪ Comunicação Social 
▪ Beneficiários 
▪ Organismos Intermédios 
- Os vídeos são um suporte 
comunicacional capaz de 
alcançar um público alargado, 
sobretudo os vídeos de 
storytelling. nos quais existe 
uma identificação com as 
histórias de vida 
- Os vídeos têm potencial para 
atração de novos 
destinatários finais 
- O Youtube é um canal que 
tem potencial para chegar a 
um público alargado, no 
entanto precisa de uma maior 
dinamização 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

Desde 2017, os vídeos produzidos pelo POCH 
e disponibilizados no Youtube tiveram cerca 
de 10.182 visualizações 
 
Opinião dos stakeholders entrevistados: 
▪ As ações de Storytelling geram adesão  
▪ Têm maior capacidade para captar os 

jovens – histórias contadas por jovens para 
outros jovens 

Inquirição: 
▪ 70% dos destinatários finais inquiridos que 

conhecem o POCH não conhecem as séries 
de vídeo histórias de sucesso e histórias na 
1.ª pessoa.  

▪ 66% das escolas e dos psicólogos inquiridos 
que conhecem o POCH não conhecem as 
séries de vídeo histórias de sucesso e 
histórias na 1.ª pessoa. 

▪ O grau de conhecimento dos beneficiários 
sobre as séries de vídeo Histórias de 
Sucesso e Histórias na 1.ª Pessoa é muito 
baixo – 37% não conhece, 19% conhece 
mas nunca viu e 31% viu apenas 1 ou 2 
vezes 

Evento Anual – projeção 
marca POCH 

Evento nacional de cariz mediático e 
agregador do grande público em torno 
dos desígnios da marca 

 
Realiza-se desde 2016, em 2020 não se 
realizou devido à crise de saúde pública 
COVID-19 

▪ Beneficiários e destinatários 
finais 

▪ Tutela 
▪ Comunicação Social 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

Envolvimento ativo dos beneficiários e 
destinatários finais 

Em 2016 contou com a participação de 85 
convidados, em 2018 com 300 convidados e 
a presença da tutela, em 2019 foi realizado 
em parceria com a AD&C (Mostra PT2020) e 
contou com cerca de 1000 convidados 
Não há referências nas entrevistas e na 
inquirição sobre esta iniciativa 

▪ Parceiros Sociais 
▪ Organismos Intermédios 
- Momento relevante para 
divulgação de boas práticas e 
dos resultados atingidos pelo 
POCH a um diversos públicos-
alvo 
- Momento importante para a 
criação de agenda mediática 
junto da Comunicação Social 

Open days e outros eventos, 
como Feiras (Futurália e 
Qualifica) 

Apresentação de boas práticas, de 
projetos inovadores e com resultados 
relevantes 
 
Abertura do PO à sociedade e à 
divulgação de mecanismos que podem 
ser adotados num espírito de partilha e 
evolução 
 
Envolvimento de diversos parceiros: 
associações de estudantes e pais, 
empresas, autarquias, … 

 

Em 2016: evento no âmbito da Europa na 
minha Região com a Escola profissional de rio 
maior – 310 alunos, professores, restantes 
colaboradores e parceiros da Escola e do 
POCH 
Realizam-se anualmente a Futurália e a 
Qualifica (exceto em 2020), de 2016 a 2019 
passaram pelas duas feiras cerca de 437.000 
visitantes 
 
Opinião dos stakeholders entrevistados: 
▪ Os grandes eventos (feiras) são sempre uma 

boa plataforma de promoção, já têm um 
histórico e são dias em que decorrem 
muitas iniciativas (jogos interativos, 
desafios, …) (mas nem todos os jovens 
aderem a estes eventos) 

▪ Público em geral 
▪ Destinatários finais e 

potenciais destinatários 
finais 

▪ Comunicação Social 
▪ Beneficiários 
▪ Organismos Intermédios 
▪ Tutela 
▪ Parceiros Sociais 
- Eventos que permitem uma 
grande divulgação do 
programa a distintos públicos, 
nomeadamente a atração de 
destinatários finais. 
- Permitem a participação de 
um número alargado de 
participantes 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

1ª FASE – LANÇAMENTO (2015-2016) 
▪ Lançamento institucional 
▪ Informar os beneficiários das mudanças do POCH face ao POPH com principal enfoque nas novas tipologias de operação ou aquelas em que se pretende introduzir 

maiores níveis de inovação 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO PÚBLICO-ALVO/ADEQUAÇÃO 

▪ As feiras são importantes para a divulgação, 
mas poderiam ser mais dinâmicas e criativas 

- Permitem o conhecimento 
das diversas formas de apoio 
do PO e a interação direta 
com potenciais destinatários 
finais 

 
ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

2ª FASE – LANÇAMENTO (2017-2018) 
▪ Consolidação do modelo comunicacional 
▪ Novos mecanismos de reforço da notoriedade dos públicos-alvo 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO 
PÚBLICO-

ALVO/ADEQUAÇÃO 

Campanha de publicidade 
(TV, rádio e imprensa, outros 
meios) 

Campanha nacional de grande impacto 
para criar identidade positiva do PO e 
associação à marca 
Associação de jovens e adultos à 
campanha 
Envolvimento de parceiros com impacto 
mediático 
Promover divulgação de boas práticas 

 

Em 2018: Feiras Qualifica e Futuralia 
Campanha imprensa nacional e regional on-
line (CM, Diário de Coimbra, diário do Minho 
e diário do Sul), googleads, social media ads: 
Facebook e Instagram (22 dias) 
Em 2019: Feiras Qualifica e Futuralia 
Campanha imprensa nacional on-line (CM), 
googleads, social media ads: Facebook e 
instagram e Vídeo promocional - Rui Unas 
(partilhado nas redes sociais e no site) (20 
dias) 
Em 2020: Prémio Capital Humano 
Campanha TV vídeos institucionais (22 dias) 

▪ Público em geral 
▪ Destinatários finais e 

potenciais destinatários 
finais 

▪ Comunicação Social 
▪ Parceiros Sociais 
▪ Tutela 
▪ Portugal 2020 
- As campanhas de 
publicidade nos meios de 
comunicação social 
conseguem alcançar um 
elevado número de 
pessoas. 



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 
 

114  

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

2ª FASE – LANÇAMENTO (2017-2018) 
▪ Consolidação do modelo comunicacional 
▪ Novos mecanismos de reforço da notoriedade dos públicos-alvo 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO 
PÚBLICO-

ALVO/ADEQUAÇÃO 

Campanha Radio e Imprensa online e escrita 
(1mês) 
Campanha Imprensa nacional e regional 
online, imprensa regional em papel, redes 
sociais (30 dias) - 2.353 sessões iniciadas e 
5.715 visualizações de página relacionadas 
com a campanha e 87.7725 thruplays 
(visualização da totalidade do vídeo ou no 
mínimo de 10 segundos) do vídeo 
promocional 

Opinião dos stakeholders entrevistados: 
▪ As campanhas TV podem ser 
importantes, tendo em consideração, o seu 
largo alcance 
▪ A aposta em televisão faz sentido -a 
educação/formação é uma área central de 
transformação do país que deveria estar 
muito presente na televisão com campanhas 
poderosas 

Inquirição: 
▪ Da população em geral que se recorda 
de alguma campanha do POCH, 35% refere 
que a viu na televisão 
▪ Cerca de 77% dos beneficiários 
recorda-se de ter visto ou ouvido alguma 
publicidade/ campanha sobre o POCH. Desses 
mais de metade refere que viu na televisão 
e/ou em folhetos. 

- Permitir alcançar a 
população em geral que 
não tenha contacto 
próximo com o PO 
- Permite chegar a 
públicos que não utilizam 
as redes sociais 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

2ª FASE – LANÇAMENTO (2017-2018) 
▪ Consolidação do modelo comunicacional 
▪ Novos mecanismos de reforço da notoriedade dos públicos-alvo 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO 
PÚBLICO-

ALVO/ADEQUAÇÃO 

Boas práticas: PROJETOS 
COM PESSOAS 

Identificação dos projetos que 
constituem boas práticas, inovadores e 
com resultados relevantes 
Dinamizar um processo de aprendizagem 
coletiva, catalisador de níveis acrescidos 
de eficácia e eficiência na aplicação dos 
recursos POCH – divulgação de 
resultados 2020 
Reconhecimento de entidades 
beneficiárias que se notabilizam pelo seu 
trabalho no âmbito do PO 
Premiar destinatários diretos cuja vida 
foi influenciada pelos apoios do PO 

  
▪ Beneficiários e 

destinatários diretos 
▪ Empregadores 

Evento Anual – divulgação da 
marca POCH 

Envolver formando na organização 
logística e na comunicação do evento 
Apresentação de vídeos de boas práticas 
Serviço de catering, animação cultural e 
show room da responsabilidade de 
entidades beneficiárias com cursos nos 
setores 

 Ver Fase 1 (acima) Ver Fase 1 (acima) 

Open Day, outros eventos 

Apresentação de boas práticas, projetos 
inovadores e com resultados relevantes 
com uma focalização nos resultados não 
imediatos 
Organização de sessões de 
divulgação/informação junto de 
potenciais beneficiários  
Seminários e conferências nacionais e 
internacionais 

 Ver Fase 1 (acima) Ver Fase 1 (acima) 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

2ª FASE – LANÇAMENTO (2017-2018) 
▪ Consolidação do modelo comunicacional 
▪ Novos mecanismos de reforço da notoriedade dos públicos-alvo 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO 
PÚBLICO-

ALVO/ADEQUAÇÃO 

Biblioteca de Conteúdos 

Recolha de georreferência de conteúdos 
de rádio, imprensa e vídeo, de histórias 
de casos de sucesso que ilustrem o PO 
para utilização nos diferentes eventos e 
ações do PO 
Base de dados fotográfica e de opiniões 
de beneficiários e cidadão 

 

Até 30.06.2020: 
10 edições do Boletim informativo do POCH (4 
na 2ª fase e os restantes na 3ª) 
Opinião dos stakeholders entrevistados: 
▪ A informação do boletim informativo não é 

muito percetível para o público em geral 

▪ Público em geral 
▪ Beneficiários e 

destinatários finais 
▪ Potenciais destinatários 

e beneficiários finais 
▪ Comunicação Social 
- É importante que a 
informação sobre o POCH 
esteja disponível e numa 
linguagem acessível aos 
seus públicos 

Relatórios e Publicações 

Divulgação proativa de relatórios anuais 
e periódicos  
Privilegiar publicações para divulgação 
dos resultados obtidos para divulgação 
áudio e vídeo 

 

Relatórios de Execução Anual 
Relatórios do Comité de Acompanhamento 
(REA), 
Agenda Anotada das reuniões anuais de 
avaliação efetuadas com representante da 
Comissão Europeia 
A partir de 2019, do sistema SGQ (monitorização 
trimestral dos principais indicadores de 
desempenho na área da comunicação). 
Estão disponíveis no site POCH os Relatórios de 
Execução Anual desde 2015, bem como um 
Resumo para os cidadãos que apresenta os 
principais resultados das diversas medidas do 
POCH, de forma simplificada e esquemática. 

▪ Público em geral 
▪ Beneficiários finais  
▪ Comunicação Social 
▪ Parceiros Sociais 
▪ Tutela 
▪ Portugal 2020 
- Informação disponível 
para consulta 
- Importância de uma 
linguagem acessível 
- Importância da 
apresentação de 
informação simples, 
esquemática e com 
destaque para grandes 
números do POCH. 
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO POCH 

2ª FASE – LANÇAMENTO (2017-2018) 
▪ Consolidação do modelo comunicacional 
▪ Novos mecanismos de reforço da notoriedade dos públicos-alvo 

INICIATIVAS COMUNICAÇÃO OBJETIVOS DAS INICIATIVAS 

EXECUÇÃO 
(a verde as 
iniciativas 

executadas) 

PRINCIPAIS RESULTADOS/ADESÃO 
PÚBLICO-

ALVO/ADEQUAÇÃO 

Avaliação intercalar 

Visa a consolidação e melhoria dos 
mecanismos de comunicação 
implementados 
através da análise dos resultados já 
obtidos, observando os indicadores 
positivos e os constrangimentos, visa-se 
encontrar também soluções 
complementares para o incremento de 
novas medidas que possibilitem alcançar 
os objetivos delineados na estratégia de 
comunicação. 

 Em curso 

▪ Beneficiários finais  
▪ Comunicação Social 
▪ Parceiros Sociais 
▪ Tutela 
▪ Portugal 2020 

 
 
Para a 3ª Fase – Consolidação e Avaliação, que decorre de 2019 a 2022, as ações previstas incidirão sobretudo na apresentação de resultados. Encontram-se previstas as 
seguintes ações/iniciativas, as quais acabam por se encontrar já descritas e os resultados elencados, nas fases anteriores: Campanha de publicidade (Tv, rádio, imprensa 
e outros meios), Boas práticas: PROJETOS COM PESSOAS, Evento Anual do POCH – resultados POCH e perspetivas para o futuro, Open Days e outros eventos, Biblioteca 
de Conteúdos e Relatórios e Publicações. 
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7.5. Inquirição 
7.5.1. Síntese do processo de inquirição 

Avaliação da EC do POCH – Resultados Processo Inquirição 

Questões/Temas População em Geral 
Destinatários Finais incluindo Escolas 

(PNPSE) e Psicólogos (SPO) 
Beneficiários 

N.º de questionários válidos 

646 
Para um universo total de 4.244.152 o 

número de respostas obtidas corresponde 
a uma margem de erro de 3,86% para um 

intervalo de confiança de 95%.  

1.919 + 110  
Para um universo de 685.890 destinatários 
finais do POCH apoiados, o número total de 

respostas obtidas corresponde a uma 
margem de erro de 2,23% para um intervalo 

de confiança de 95%. Foi, igualmente 
garantida a representatividade por grande 
área de intervenção – formação de jovens, 
ensino superior e qualificação ao longo da 

vida com margens de erro de 4,49%, 4,76% e 
3,06%, respetivamente, para um intervalo de 

confiança de 95%. 
Foram enviados questionário para a 

totalidade da amostra disponibilizada de 
escolas com planos de ação no âmbito do 
PNPSE e de Psicólogos dos SPO apoiados. 

323 
Para um universo de 767 beneficiários o número 
de respostas obtidas corresponde a uma margem 
de erro de 4,15% para um intervalo de confiança 
de 95%. Foi respeitada a segmentação por Região 
NUT II, por organismo intermédio e natureza da 

entidade. 

Notoriedade 

• 72% dos inquiridos não consegue 
identificar espontaneamente nenhum 
programa operacional ligado a Fundos 
Europeus 

• Notoriedade espontânea do POCH é de 
apenas 2%. Notoriedade total é de 
19%. 

• Notoriedade espontânea do PT2020 é 
de 14%. 

• Entre os que reconhecem o nome 
POCH, cerca de 78% diz que conhece 
pouco ou muito pouco o POCH. As 
razões do desconhecimento indicadas 
são a falta de divulgação do Programa 
e a falta de interesse dos inquiridos. 

• De forma espontânea 35% dos 
inquiridos que conhecem o POCH 
associa este programa à área da 
formação. De forma dirigida 58% 

• Cerca de 76% não se recorda do PO 
financiador. Entre os que se recordam, 
apenas 17% identifica o POCH 

• A notoriedade dirigida é de 41%, sendo 
que desses 25% apenas ouviu falar e 3% 
diz conhecer bem o POCH. 59% não 
conhece nem nunca ouviu falar. 

• Entre as escolas e os psicólogos apoiados 
a notoriedade espontânea do POCH é 
elevada – cerca de 56% identifica 
espontaneamente o POCH como 
financiador. 

• 92% das escolas e dos psicólogos 
apoiados que responderam referem 
conhecer bem ou razoavelmente bem o 
POCH. Entre os destinatários finais que 
conhecem 35% tomou conhecimento do 
POCH na escola que frequentava 

• Cerca de 68% tomou conhecimento do POCH 
no âmbito da sua atividade profissional. Os 
sites do PT 2020 e do POCH também foram 
meios importantes na divulgação do 
programa; 
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Questões/Temas População em Geral 
Destinatários Finais incluindo Escolas 

(PNPSE) e Psicólogos (SPO) 
Beneficiários 

associa à promoção da 
empregabilidade e 55% à melhoria das 
qualificações da população adulta. 

• Cerca de 74% das escolas e dos 
psicólogos tomou conhecimento do POCH 
através da DGesTE e 46% através do Site 
do POCH 

• De forma dirigida os inquiridos que 
conhecem o POCH associam-no 
sobretudo à melhoria das qualificações 
da população adulta (65%) e à promoção 
do sucesso e redução do abandono 
escolar (55%), 

• O POCH é maioritariamente associado 
pelas escolas e psicólogos inquiridos à 
promoção do sucesso escolar e redução 
do abandono (96%), à promoção da 
qualidade do sistema de educação e 
formação (92%), 

Canais de comunicação 

• Entre os que reconhecem o nome 
POCH, apenas 37% se recorda de ter 
visto ou ouvido alguma publicidade/ 
campanha. 

• Dos que recordam alguma campanha 
35% refere que a viu na TV  

• 71% dos destinatários finais inquiridos 
que conhecem o POCH não se recordam 
de ter visto ou ouvido alguma campanha 
sobre o Programa. 

• Quem recorda publicidade, 44% viu-a em 
folhetos, 38% nas redes sociais e 38% na 
imprensa escrita nacional. 

• Entre as escolas e psicólogos inquiridos a 
recordatória de campanhas ascende aos 
60%, principalmente em folhetos (59% 
dos que recordam), cartazes (55%) ou 
eventos (49%). 

• A grande maioria dos inquiridos que 
conhecem o POCH nunca visitou as redes 
sociais do Programa. O site foi visitado 
por 35%. 

• O site do POCH já foi visitado por 89% da 
amostra de escolas e psicólogos 
inquiridos, sendo utilizado com alguma 
ou muita frequência por cerca de 43% 
desta subamostra. A taxa de visita às 
redes sociais é muito baixa - a página do 

• 68% recorreu ao site do POCH quando 
necessitou de mais informações sobre o 
programa e cerca de 52% recorreu ao suporte 
balcão 2020 

• Cerca de 80% utiliza o site com alguma ou 
muita frequência. Mas as redes sociais são 
muito pouco utilizadas pelos beneficiários 

• A maioria dos inquiridos avalia de forma 
positiva o Site do POCH  

• O grau de conhecimento sobre as séries de 
vídeo Histórias de Sucesso e Histórias na 1.ª 
Pessoa é muito baixo – 37% não conhece, 19% 
conhece mas nunca viu e 31% viu apenas 1 ou 
2 vezes 

• O email e o telefone são os meios de 
comunicação mais valorizados pelos inquiridos 

• Cerca de 77% recorda-se de ter visto ou 
ouvido alguma publicidade/ campanha sobre o 
POCH. Desses mais de metade refere que viu 
em folhetos e 48% na televisão. 
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Questões/Temas População em Geral 
Destinatários Finais incluindo Escolas 

(PNPSE) e Psicólogos (SPO) 
Beneficiários 

facebook já foi visitada por 23%, mas os 
restantes canais não ultrapassam os 6% 
de taxa de visita.70% dos destinatários 
finais inquiridos que conhecem o POCH 
não conhecem as séries de vídeo 
histórias de sucesso e histórias na 1.ª 
pessoa. 

• A maioria dos inquiridos da amostra de 
escolas e psicólogos também desconhece 
(66%) as séries de vídeo Histórias de 
Sucesso e Histórias na 1ª Pessoa, sendo 
este desconhecimento maior entre os 
psicólogos dos SPO do que entre escolas.  

Avaliação Ações/canais de 
comunicação 

 

• Cerca de 55% das escolas e psicólogos 
inquiridos que conhecem o POCH 
reconhecem a importâncias das ações de 
comunicação do POCH para a 
concretização dos objetivos dos SPO. 

•  Para a maioria (69%) a estratégia de 
comunicação do POCH tem conseguido 
divulgar ao público em geral os objetivos 
do Programa e o plano de concretização, 
mas cerca de metade dizem que de 
forma pouco eficaz. 

• 88% dos inquiridos costuma receber 
informação sobre o POCH.  

• Dos que recebem informação, 85% refere os 
avisos de abertura do concurso e 75% a 
newsletter. 

• Cerca de 56% gostaria de receber partilha de 
boas práticas, informação apenas recebida por 
21% e 54% gostaria de receber legislação. 

• A grande maioria dos inquiridos reconhece a 
importância das ações de comunicação do 
POCH para a concretização dos objetivos da 
operação aprovada. 

• Cerca de 68% reconhece que a EC do POCH 
tem conseguido divulgar de forma eficaz os 
objetivos do Programa. 

Impacto 

• A maioria do total de inquiridos 
gostaria de ter acesso a mais 
informação sobre os Fundos Europeus 
no geral e sobre o POCH em particular. 

• Para cerca de 39% dos inquiridos os 
Fundos Europeus têm contribuído ou 
contribuído muito, até ao momento, 
para o desenvolvimento do país.  

• No entanto, quando questionados 
sobre a aplicação dos Fundos Europeus 

• Cerca de 36% dos destinatários finais 
inquiridos refere que os fundos europeus 
têm contribuído para o desenvolvimento 
do país.  

• 49% considera que os Fundos Europeus 
têm sido razoavelmente aplicados em 
Portugal. 

• Cerca de 42% dos inquiridos reconhece o 
contributo do POCH para o 
desenvolvimento das qualificações dos 

• 49% reconhece que os fundos europeus têm 
sido muito bem ou bem aplicados em 
Portugal, sendo que 51% refere 
“razoavelmente aplicados”. 

• Para 38% dos beneficiários, os Fundos 
Europeus têm tido um contributo muito 
elevado para o desenvolvimento do país. 

• A quase maioria dos inquiridos reconhece o 
contributo elevado ou muito elevado do POCH 
para o desenvolvimento das qualificações dos 
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Questões/Temas População em Geral 
Destinatários Finais incluindo Escolas 

(PNPSE) e Psicólogos (SPO) 
Beneficiários 

em Portugal 32% refere que foram 
“mal ou muito mal aplicados”. Apenas 
7% refere bem ou muito bem 
aplicados. 

• Relativamente aos objetivos do POCH 
entre 34% a 38% dos inquiridos não 
consegue identificar o contributo do 
POCH. Cerca de 33% identifica o 
contributo do POCH para a melhoria 
das competências. 

jovens e para a melhoria das 
competências. 

• Cerca de 20% refere que o contributo do 
POCH para a promoção da 
empregabilidade foi nulo ou muito baixo. 

• Já para 69% das escolas e dos psicólogos 
inquiridos os Fundos Europeus têm tido 
um contributo positivo para o 
desenvolvimento do país. 

• Quanto à aplicação dos Fundos Europeus 
em Portugal 59% refere que têm sido 
“razoavelmente aplicados”. 32% 
reconhece a sua boa aplicação. 

• A quase maioria dos inquiridos reconhece 
o contributo elevado ou muito elevado 
do POCH para o combate ao abandono 
escolar precoce (85%). O contributo para 
o desenvolvimento das qualificações dos 
jovens é reconhecido por 80% dos 
inquiridos. 

jovens, assim como para a valorização de 
percursos/ofertas profissionalizantes. 

• Cerca de 1/3 dos inquiridos não consegue 
avaliar o contributo do POCH para a 
valorização do ensino superior. 
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7.5.2. Síntese resultados inquirição à população em geral 

Foi inquirida para este estudo uma amostra representativa da população com idade entre os 18 e os 

64 anos residente nas regiões Norte, Centro e Alentejo10. 

Dos indivíduos que responderam ao inquérito, 51,9% são do sexo masculino e 48% do sexo feminino. 

A maioria dos respondentes reside na região Norte (61,3%). Cerca de 45% tem idades compreendidas 

entre os 25 e os 44 anos de idade, 44,9% entre os 45 e os 64 anos e 10,1% entre os 18 e os 24 anos.  

No que se refere às qualificações académicas, 37,6% tem uma licenciatura ou superior, 34,1% possui 

o ensino secundário ou pós-secundário e 28,2% tem o ensino básico. Cerca de 59% é trabalhador por 

conta de outrem, 9,9% está desempregado e 6,2% é estudante. 

Caraterização da amostra 

 

Fonte: Inquérito à população em geral 
Base: Total de respondentes, n=646  

 

A maioria das pessoas inquiridas revelou ser incapaz de identificar, espontaneamente, programas 

operacionais cofinanciados pelos FEEI. Quanto questionados sobre “que programas operacionais 

ligados a Fundos da União Europeia conhece ou já ouviu falar?”, apenas 28% conseguem identificar 

programas e/ou respetivas áreas de atuação. O programa com maior grau de notoriedade espontânea 

(14% dos inquiridos) é o Portugal 2020 – sete vezes superior à do POCH (2%). A notoriedade do POCH 

cresce para 19% quando se acrescenta a percentagem de inquiridos que refere conhecer o programa 

 
10 Foram realizados 646 questionários telefónicos o que corresponde a uma margem de erro de 3,86% com um intervalo de 
confiança de 95% de acordo com os seguintes critérios de estratificação: localização geográfica e idade. 
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depois de lhe ser lembrado o nome (notoriedade dirigida). A notoriedade total do Programa atinge os 

65,2% entre os inquiridos que referem já ter participado numa ação financiada pelo POCH. 

Uma larguíssima maioria refere conhecer pouco ou muito pouco o POCH, seja por falta de divulgação 

do programa ou por falta de interesse, e apenas 6% respondem conhecê-lo bem ou muito bem.  

Notoriedade do POCH 

 

 

Fonte: Inquérito à população em geral 
Base: Total de respondentes, n=646 

 

O POCH é, de forma espontânea, principalmente associado à Formação (34% dos inquiridos que 

conhecem o POCH fazem esta associação) e à Educação (14%). Quando dirigidos para selecionar entre 

uma lista de áreas, a promoção da empregabilidade (58%), a melhoria das qualificações de adultos 

(55%) e o desenvolvimento económico (50%) são as áreas referidas por mais de metade dos inquiridos 

que conhecem o POCH. 
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Conhecimento das áreas de atuação do POCH 

 

Fonte: Inquérito à população em geral 
Base: Total de respondentes que conhecem o POCH, n=125 

 

Aproximadamente um em cada três inquiridos que conhecem o POCH recordam ter visto ou ouvido 

publicidades/campanhas sobre este programa, sobretudo na televisão. Apenas este reduzido conjunto 

de inquiridos (n=46) foi questionado acerca do seu grau de satisfação com a imagem transmitida sobre 

o POCH, sobre a utilidade da informação e sobre a clareza desta. As respostas a estas perguntas 

mostram graus de satisfação médios na casa dos 3,2 numa escala de 1 a 5, indicadores da maioria de 

satisfeitos que se encontra nas distribuições de respostas às três perguntas. 

Recordatória Campanhas 

 

Fonte: Inquérito à população em geral 

 

Voltando ao total da amostra, constata-se que uma grande maioria gostaria de ter acesso a mais 
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informação sobre os FEEI em geral (70% concordam com esta afirmação) e sobre o POCH em particular, 

seja a informação mais genérica sobre o POCH (64%), seja sobre as ações apoiadas (67%) ou sobre os 

resultados do programa (70%). 

Acesso a informação 

 
Fonte: Inquérito à população em geral 

Base: Total de respondentes, n=646 

Um último bloco de questões procurava aferir em que medida a população em análise avalia a 

aplicação dos fundos europeus no país e o contributo destes para o desenvolvimento de Portugal. São 

poucos (7%) aqueles que consideram que os fundos europeus têm sido bem aplicados. Em sentido 

oposto, 32% afirmam que os FEEI têm sido mal ou muito mal aplicados. O que significa que, embora a 

maioria assuma uma posição neutral ou indecisa quanto a este assunto, a tendência geral é mais 

negativa do que positiva. Encontra-se uma posição diferente quanto ao contributo que os FEEI têm 

tido para o desenvolvimento do país. Nesta amostra, 39% dos inquiridos dizem que os FEEI têm tido 

um contributo elevado ou muito elevado, representado assim o dobro dos 19% que, no polo oposto 

da escala, respondem que os FEEI tiveram baixo ou nenhum contributo para o desenvolvimento.  

Aplicação dos fundos europeus no país e o seu contributo para o desenvolvimento  

 
Fonte: Inquérito à população em geral 

Base: Total de respondentes, n=646 

No que se refere ao contributo específico do POCH, cerca de 1 em cada 3 não tem qualquer opinião. 

Entre os que respondem, os aspetos mais vezes salientados são a melhoria de competências (33%) e a 

valorização do ensino superior (32%).  
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Contributo do POCH para os seguintes itens… 

 
Fonte: Inquérito à população em geral 

Base: Total de respondentes, n=646 

No final do inquérito, 7% dos inquiridos afirmaram que já tinham participado em ações financiadas 

pelo POCH. A partir das estimativas do INE, podemos apontar para que essa percentagem corresponda 

a cerca de 281 mil pessoas, o que significa cerca de 40% do total de destinatários finais apoiados (um 

universo de 685.890 destinatários finais do POCH apoiados à data de 30/06/2020). 
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7.5.3. Síntese resultados inquirição aos destinatários finais (incluindo psicólogos e escolas com 

projetos PNPSE) 

Responderam ao inquérito 1.919 destinatários finais11, a maior parte dos quais (53%) tendo usufruído 

de tipologias orientadas para formação de adultos. Cerca de 60% dos inquiridos são do sexo feminino 

e 43,1% têm menos de 30 anos de idade. Quanto às qualificações académicas, 43,8% possui o ensino 

secundário ou pós-secundário, 27,6% tem uma licenciatura e 16,9% um mestrado. A maioria (63,5%) 

é trabalhador por conta de outrem e apenas 13,5% está desempregado. 

Caraterização da amostra 

 

 
11 Para um universo de 685.890 destinatários finais do POCH apoiados, o número total de respostas obtidas corresponde a 
uma margem de erro de 2,23% para um intervalo de confiança de 95%. Foi, igualmente garantida a representatividade por 
grande área de intervenção – formação de jovens, ensino superior e qualificação ao longo da vida com margens de erro de 
4,49%, 4,76% e 3,06%, respetivamente, para um intervalo de confiança de 95%.  
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Fonte: Inquérito aos destinatários finais 
Base: Total de respondentes, n=1.919 

Para além deste inquérito a indivíduos destinatários do POCH, foi também inquirida uma amostra de 

unidades orgânicas que foram alvo de financiamento pelo POCH do seu plano de ação estratégica no 

âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo (PNPSE), e de psicólogos dos Serviços de 

Psicologia e Orientação (SPO) apoiados. Foram obtidas 29 respostas de escolas e 81 respostas de 

psicólogos12. 

No que se refere aos destinatários finais, cerca de três em cada quatro respondentes dizem não se 

lembrar do Programa que financiou a sua formação ou bolsa, não variando significativamente esta 

proporção em função da tipologia do curso. Entre os que se recordam, apenas 17% identificam o POCH 

como entidade financiadora. Outras respostas comuns foram Portugal 2020 (12%), POISE (9%), POPH 

(8%), IEFP (8%), FCT (6%), DGES (5%). Quando questionados diretamente acerca do POCH (notoriedade 

dirigida), 25% respondem já ter ouvido falar, 13% dizem conhecer razoavelmente e 3% afirmam 

conhecer bem. Ou seja, 59% dos destinatários finais inquiridos neste estudo desconhecem 

completamente o que seja o POCH – Programa Operacional Capital Humano.  

  

 
12 Foi disponibilizada uma amostra de agrupamentos de escolas selecionada em função dos resultados obtidos durante o 
período 2016-2018, ou seja, fazem parte desta amostra as unidades orgânicas que no biénio referido mais reduziram as taxas 
de retenção nos 2.º 5.º e 7.º anos do ensino básico, no âmbito do PNPSE a nível nacional. Foram enviados questionário para 
a totalidade da amostra disponibilizada que contém 97 contactos das regiões Norte, Centro e Alentejo. Relativamente aos 
psicólogos dos SPO apoiados foram igualmente enviados questionários para a totalidade da amostra disponibilizada. 
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Notoriedade do POCH 

 
Fonte: Inquérito aos destinatários finais 
Base: Total de respondentes, n=1.919 

Entre quem conhece o POCH a principal fonte de conhecimento do Programa foi a escola que 

frequentava (referida por 34,6%), sobretudo para aqueles que participaram em tipologias de ação 

orientadas para a formação de jovens (63,4%). São também fontes relevantes o site do Portugal 2020 

(23,6%), a comunicação social (20,8%) e eventos/seminários/conferências (16%).  

Forma de Conhecimento do POCH 

 

Fonte: Inquérito aos destinatários finais 
Base: Quem conhece o POCH, n=783 
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Quem conhece ou já ouviu falar do POCH associa-o de forma espontânea principalmente à Formação 

(41%) ou Educação (20%). Em resposta dirigida, as associações prevalecentes são com a melhoria das 

qualificações de adultos (65% dos que conhecem o programa), a promoção do sucesso e redução do 

abandono escolar (55%), a promoção da empregabilidade (55%) e a promoção da qualidade do sistema 

de educação e formação (55%).  

Conhecimento das áreas de atuação do POCH 

 
Fonte: Inquérito aos destinatários finais 

Base: Quem conhece o POCH, n=783 

Entre as Escolas com planos de ação aprovados no âmbito do PNPSE e os psicólogos apoiados dos 

Serviços de Psicologia e Orientação os resultados relativos à notoriedade do POCH são 

substancialmente diferentes dos anteriores. A maior parte (66%) destes inquiridos, e particularmente 

os psicólogos (74%), recordam-se do programa que financiou o plano de ação (seja no âmbito do PNPSE 

ou no âmbito do SPO) e identificam corretamente o nome do programa, tendo sobre o POCH bom 

(25%) ou razoável conhecimento (66%).  

Notoriedade do POCH 

 

Fonte: Inquérito às escolas e psicólogos 
Base: Total de respondentes, n=110 
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A principal fonte de conhecimento do POCH é destacadamente a DGEstE (referida por 74%), sendo 

também fontes relevantes os sites do POCH (46%) e do Portugal 2020 (35%), as Direções Regionais de 

Educação (31%), a comunicação social (19%) e eventos/seminários/conferências (18%).  

Forma de Conhecimento do POCH 

 
Fonte: Inquérito às escolas e psicólogos 

Base: Quem conhece o POCH, n=108 

As áreas de atuação espontaneamente associadas ao POCH pelas escolas e psicólogos inquiridos são o 

Ensino Profissional (32%) e a promoção do sucesso escolar (18%), sendo para os psicólogos apoiados 

especialmente significativa a contratação de psicólogos (38%). Quando em resposta dirigida, o POCH 

é maioritariamente associado à promoção do sucesso escolar e redução do abandono (96%), à 

promoção da qualidade do sistema de educação e formação (92%), à melhoria das qualificações da 

população adulta (70%) e à promoção da empregabilidade (58%), não sendo as respostas dos 

psicólogos significativamente diferentes das escolas. 

Conhecimento das áreas de atuação do POCH 

 
Fonte: Inquérito às escolas e psicólogos 

Base: Quem conhece o POCH, n=108 
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Relativamente à recordatória de campanhas apenas três em cada dez dos destinatários finais 

inquiridos conhecedores do POCH se lembram de ter visto ou ouvido publicidade relacionada com o 

Programa, sendo os canais mais referidos os folhetos (44%), as redes sociais (39%) e a imprensa escrita 

nacional (38%). Entre as escolas e psicólogos inquiridos a recordatória de campanhas ascende aos 60%, 

principalmente em folhetos (59% dos que recordam), cartazes (55%) ou eventos (49%). 

Recordatória Campanhas 

 

Fonte: Inquérito aos destinatários finais e inquéritos às escolas e psicólogos 
Base: Quem conhece o POCH, n=783 e n=108 

Os destinatários finais estão genericamente satisfeitos com a imagem transmitida sobre o POCH nas 

campanhas que recordam (Média de 3,8 numa escala de 1 a 5) assim como com a utilidade (M=3,9) e 

clareza (M=3,8) da informação transmitida. Entre os 266 destinatários finais que responderam a esta 

pergunta, 60% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a imagem transmitida sobre o POCH e com a 

utilidade da informação e 55% com a clareza da informação. 

Também as escolas e psicólogos estão, em geral satisfeitos ou muito satisfeitos com a imagem 

transmitida sobre o POCH (Média= 3,8 numa escala de satisfação de 1 a 5), com a utilidade (M=3,9) e 

com a clareza (M=3,8) da informação transmitida nas campanhas recordadas. 

Quanto aos canais de comunicação, o site é o que foi já visitado por maior número de destinatários 
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finais (35% dos que conhecem ou ouviram falar do POCH) (restantes canais: Facebook, 10%; Instagram, 

6%; Youtube, 6%; Linkedin, 6%; Twitter, 5%). Mas em geral, a utilização de qualquer destes canais é 

rara ou muito rara. A maior parte dos inquiridos não valoriza qualquer canal de comunicação POCH em 

particular. 

O site do POCH já foi visitado por 89% da amostra de escolas e psicólogos inquiridos, sendo utilizado 

com alguma ou muita frequência por cerca de 43% desta subamostra. Consequentemente é este o 

canal/ instrumento de comunicação do POCH mais valorizado. A consulta das redes sociais do POCH 

por esta amostra é genericamente bastante baixa, destacando-se apenas a página do Facebook 

(visitada por 23% dos inquiridos). 

Canais de comunicação 

 
Fonte: Inquérito aos destinatários finais e inquéritos às escolas e psicólogos 

Base: Quem conhece o POCH, n=783 e n=108 

Ao grupo de destinatários finais que conhecem ou já ouviram falar do POCH foi também perguntado 

se conheciam as séries de vídeo Histórias de Sucesso e Histórias na 1ª Pessoa. Sete em cada dez 

responderam não conhecer. Entre os 30% que conhecem, 14% nunca viram, 12% viram uma ou duas 

vezes e apenas 4% disseram ver com alguma regularidade. 

A maioria dos inquiridos da amostra de escolas e psicólogos também desconhece (66%) as séries de 

vídeo Histórias de Sucesso e Histórias na 1ª Pessoa, sendo este desconhecimento maior entre os 

psicólogos dos SPO do que entre escolas. Apenas 3% dos inquiridos disseram ver as séries com alguma 

regularidade. 
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Histórias de Sucesso e Histórias na 1.ª Pessoa 

 

Fonte: Inquérito aos destinatários finais e inquéritos às escolas e psicólogos 
Base: Quem conhece o POCH, n=783 e n=108 

Quando questionados sobre a importância das ações de comunicação do POCH para a concretização 

dos objetivos do PNPSE e dos SPO 55% das escolas e dos psicólogos inquiridos, consideram estas ações 

como importantes ou muito importantes, havendo apenas 12% com a opinião contrária (nada ou 

pouco importante). Para a maioria (69%) a estratégia de comunicação do POCH tem conseguido 

divulgar ao público em geral os objetivos do Programa e o plano de concretização, mas cerca de 

metade dizem que de forma pouco eficaz.  

Avaliação das Ações de Comunicação 

 

Fonte: Inquérito às escolas e psicólogos 
Base: Quem conhece o POCH, n=108 

Por último e regressando à amostra total, envolvendo de novo também os destinatários finais que não 

conhecem o POCH, procurou-se saber como é avaliada a aplicação dos Fundos Europeus em Portugal. 

A distribuição de respostas encontrada pouco difere da verificada na amostra da população geral: são 

poucos (14%) os que consideram que os FEEI têm sido bem aplicados, são mais (36%) os que avaliam 

negativamente a aplicação dos FEEI e a metade sobrante opta por uma posição neutral. Já quanto ao 

contributo dos FEEI para o desenvolvimento do país, 36% respondem que este tem sido elevado ou 
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muito elevado, enquanto 23% afirmam o contrário.  

Aplicação dos fundos europeus no país e o seu contributo para o desenvolvimento  

 

Fonte: Inquérito aos destinatários finais 
Base: Total de respondentes, n=1.919 

Relativamente ao contributo específico do POCH para o desenvolvimento do país, apesar do 

desconhecimento antes manifestado, “apenas” cerca de 25% dos inquiridos não têm opinião sobre o 

tema. O POCH é visto como tendo um contributo elevado ou muito elevado para a melhoria das 

competências (42% dos inquiridos), para o desenvolvimento das qualificações dos jovens (38%) e dos 

adultos (38%), no combate ao abandono escolar precoce (35%) e para uma maior valorização de 

percursos/ofertas profissionalizantes (34%).  

Contributo do POCH para os seguintes itens… 

 

Fonte: Inquérito aos destinatários finais 
Base: Total de respondentes, n=1.919 

Entre as escolas e psicólogos inquiridos, a maioria (59%) julga que os fundos europeus têm sido 

razoavelmente aplicados em Portugal, havendo 32% que fazem uma avaliação positiva ou muito 

positiva da aplicação dos fundos e 9% que fazem uma avaliação negativa. Para 69%, os FEEI têm tido 

um contributo elevado ou muito elevado para o desenvolvimento do país e somente 5% dizem que o 

contributo foi nulo ou diminuto. Comparativamente como os destinatários finais a opinião das escolas 

e psicólogos é mais positiva. 
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Aplicação dos fundos europeus no país e o seu contributo para o desenvolvimento  

 

 

Fonte: Inquérito às escolas e psicólogos 
Base: Total de respondentes, n=110 

 

O POCH é visto como tendo um contributo elevado ou muito elevado principalmente no combate ao 

abandono escolar (85%), no desenvolvimento das qualificações dos jovens (80%), na melhoria de 

competências (74%), na maior valorização de percursos / ofertas profissionalizantes (71%) e no 

desenvolvimento das qualificações de adultos (68%).      

                Contributo do POCH para os seguintes itens… 

 

Fonte: Inquérito às escolas e psicólogos 
Base: Total de respondentes, n=110 
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7.5.4. Síntese resultados inquirição aos Beneficiários 

Foram enviados questionários para universo de beneficiários e obtiveram-se 323 respostas válidas13. 

Das entidades que responderam ao inquérito 58,8% são públicas e 41,2% privadas. A maioria das 

entidades são agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da rede do Ministério da Educação 

(50,8%) e 20,7% são escolas profissionais.  

No que se refere à entidade privilegiada para contacto, 62,2% refere que quando necessita de tratar 

de alguma questão sobre o projeto aprovado contacta diretamente a Autoridade de Gestão do POCH, 

17,6% contacta o Instituto de Gestão Financeira da Educação e 11,8% a ANQEP. 

 

Caraterização da amostra 

 

 
13 Para um universo de 767 beneficiários o número de respostas obtidas corresponde a uma margem de erro de 4,15% para 
um intervalo de confiança de 95%. Foi respeitada a segmentação por Região NUT II, por organismo intermédio e natureza 
da entidade. 
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Fonte: Inquérito aos beneficiários 

Base: Total de respondentes, n=323 

Cerca de 68% dos beneficiários inquiridos referem que tomaram conhecimento do POCH no âmbito 

da sua atividade profissional, 48,9% através do Site do Portugal 2020 e 43% do Site do próprio 

Programa. Os canais privilegiados pelos inquiridos para obtenção de mais informação são o Site do 

POCH (68,4%), o suporte Balcão 2020 (51,7%) e o apoio telefónico (51,4%) e por email (48,3%). 

Canais comunicação 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários 

Base: Total de respondentes, n=323 

Entre os canais de comunicação disponíveis, o Site é de facto, aquele que é conhecido pela totalidade 

da amostra e também o mais utilizado: 39% refere que o utiliza com muita frequência e 40,9% com 

alguma frequência. Comparativamente com os outros públicos-alvo inquiridos, os beneficiários 

revelam um maior conhecimento das redes sociais do Programa, porém a sua utilização é muito 

reduzida (a utilização mais frequente do Instagram, Linkedin, Twitter e canal de Youtube é referida por 

menos de 10% dos inquiridos). A Newsletter do POCH é consultada com alguma ou muita frequência 

por 58,4% dos inquiridos e o Boletim Informativo Trimestral do POCH por 47,9%. 
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Utilização dos canais comunicação 

 

Fonte: Inquérito aos beneficiários 
Base: Total de respondentes que conhece cada um dos canais de comunicação 

Os beneficiários inquiridos estão genericamente satisfeitos com a facilidade de encontrar informação 

sobre o POCH no Site (Média de 3,9 numa escala de 1 a 5) assim como com a utilidade (M=4,0), clareza 

(M=3,8) e quantidade (M=3,6) da informação existente no Site. Entre aqueles que avaliam o Boletim 

Trimestral a satisfação é igualmente elevada quer com a clareza da informação (M=3,8), quer com 

utilidade da mesma (M=3,7) quer com o facto de a informação ser suficiente (M=3,8). Quanto às redes 

sociais cerca de metade dos inquiridos não é capaz de avaliar este canal de comunicação. 

O grau de conhecimento das séries de vídeo Histórias de Sucesso e Histórias na 1ª Pessoa entre os 

beneficiários inquiridos é maior, comparativamente, com os destinatários finais inquiridos, ainda que 

a proporção de inquiridos que refere não conhecer ascenda aos 37,2%, e aos 47,4% no caso das 

entidades públicas. 

Histórias de Sucesso e Histórias na 1.ª Pessoa 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários 

Base: Total de respondentes, n=323 
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A recordatória de publicidade/campanhas ascende aos 76,8% entre os beneficiários inquiridos, 

principalmente em folhetos (52,8% dos que recordam), televisão (47,6), eventos (46,8%) e imprensa 

escrita nacional (4,7%). 

Recordatória Campanhas 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários 

Base: Total de respondentes, n=323 

 

A avaliação que os beneficiários que recordam campanhas fazem das mesmas é genericamente muito 

positiva. Cerca de 80% dos inquiridos referem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a imagem 

transmitida sobre o POCH nessas campanhas, assim como com a utilidade e clareza da informação 

transmitida. 

No que diz respeito ao recebimento de informação por parte do POCH 87,6% dos beneficiários 

inquiridos diz que costuma receber informação, sobretudo avisos de abertura de concursos (84,5% dos 

que recebem), Newsletter do POCH (74,9%) e noticias sobre a atividade do POCH (65,0%). 

Questionados sobre que tipo de informação gostariam de receber, a maioria continua a referir os 

avisos de abertura de concursos (69,6%) mas 55,8% refere a partilha de boas práticas (apenas 21,2% 

refeririam que recebiam) e 53,7% legislação (já recebem 35,3%). Em sentido oposto 74,9% dos 

inquiridos referem que recebem a Newsletter do POCH, mas apenas 31,1% refere que gostaria de a 

receber. 
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Informação recebida 

 
Fonte: Inquérito aos beneficiários 

Base: Total de respondentes, n=323 

Quando questionados sobre a importância das ações de comunicação do POCH para a concretização 

dos objetivos da operação aprovada 74,6% dos beneficiários inquiridos, consideram estas ações como 

importantes ou muito importantes, havendo apenas 5,9% com a opinião contrária (nada ou pouco 

importante). Para a grande maioria (95,7%) a estratégia de comunicação do POCH tem conseguido 

divulgar junto do público em geral os objetivos do Programa e o plano de concretização, dos quais 

27,6% dizem que de forma pouco eficaz.  

Avaliação das Ações de Comunicação 

 

Fonte: Inquérito aos beneficiários 
Base: Total de respondentes, n=323 

 

Por último, procurou-se saber como é avaliada a aplicação dos Fundos Europeus em Portugal. A 
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distribuição de respostas encontrada aproxima-se da verificada na amostra de escolas e psicólogos 

inquiridos: cerca de metade considera que os FEEI têm sido razoavelmente aplicados e 49,2% refere 

que têm sido bem ou muito bem aplicados. Já quanto ao contributo dos FEEI para o desenvolvimento 

a grande maioria considera que este tem sido muito ou muito elevado (80,5%).  

Aplicação dos fundos europeus no país e o seu contributo para o desenvolvimento  

 

Fonte: Inquérito aos beneficiários 
Base: Total de respondentes, n=323 

A maioria dos beneficiários inquiridos avaliam o contribuo do POCH para o desenvolvimento das 

qualificações dos jovens e para a maior valorização de percursos de ofertas profissionalizantes como 

muito elevado.  Igualmente de forma muito positiva é avaliado o contributo direto do Programa para 

a melhoria das competências, para o combate ao abandono escolar precoce e para o desenvolvimento 

das qualificações dos adultos.  

Contributo do POCH para os seguintes itens… 

 

Fonte: Inquérito aos beneficiários 
Base: Total de respondentes, n=323 
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7.6. Síntese das entrevistas realizadas 
 

Avaliação da EC do POCH – Resultados Entrevistas 
 

Questões/Temas 
Organismos Intermédios (IGeFE, ANQEP, 

EMPIS) 
Beneficiários (IEFP, DGEstE) Rede PT 2020 (ADC) 

Adequação das ações 
de comunicação aos 

objetivos e aos 
diferentes públicos-alvo 

• Reconhecimento da eficácia das ações de 
comunicação para a notoriedade e 
reconhecimento do POCH. 

• Reconhecimento da capacidade de 
adaptação das ações a diferentes 
públicos-alvo. 

• Logo passa dinamismo e website fácil de 
manusear (e com versão em inglês) e 
permanentemente atualizado, com toda 
a informação disponível. 

• No caso dos adultos, o OI tem algumas 
questões se o público-alvo tem 
conhecimento do PO. A generalidade dos 
meios utilizados chega mais facilmente 
aos jovens. 

• Reconhecimento da eficácia das ações de 
comunicação para a notoriedade e 
reconhecimento do POCH. 

• Grande diversidade de iniciativas que se 
complementam. 

• Vários PO nacionais e Regionais com 
vários logos geram alguma confusão – 
destinatários reconhecem mais 
facilmente a entidade FSE do que o PO 
devido à diversidade. 

• A identificação do PO acaba por ficar 
escondida /confusa com os diferentes 
programas e logos. 

• Existe uma preocupação do POCH em 
realizar muitas ações, que afirmem a 
marca e que tenham um efeito 
mobilizador e motivador do público-alvo. 
No entanto, nem sempre é 
suficientemente próxima e simples, pois 
não consegue chegar a todos os públicos 
(redação e discurso muito hermético). 

• A marca tem impacto do ponto de vista 
gráfico. 

• O discurso é muito marcado pelo “ritmo” 
do POCH e não tendo em conta as 
necessidades dos beneficiários. (É 
paradoxal porque dizem que ajudam os 
beneficiários mas acabam por apenas 
aplicar normativos). 

•  O POCH apresenta uma marca forte, em 
termos de design e cores muito forte, 
que transmitem essa força e dinâmica. É 
muito chamativa nas feiras. Toda esta 
força confere-lhe notoriedade. 

• A existência de muitos logos não 
contribuiu para uma boa aplicação dos 
FEEI, nem tem repercussão direta no 
conhecimento do público em geral 
relativamente a estes. 
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Questões/Temas 
Organismos Intermédios (IGeFE, ANQEP, 

EMPIS) 
Beneficiários (IEFP, DGEstE) Rede PT 2020 (ADC) 

Meios de comunicação 
mais eficazes 

• Redes sociais são fundamentais (maior 
alcance) para dar a conhecer o POCH. 

• As ações de Storytelling geram adesão  

• Apresentação de projetos. 

• Os grandes eventos (feiras) são sempre 
uma boa plataforma de promoção, já 
têm um histórico e são dias em que 
decorrem muitas iniciativas (jogos 
interativos, desafios ,…) (mas nem todos 
os jovens aderem a estes eventos). 

• O POCH utilizou muito a campanha 
promovida pelo PT2020 do “Sabias 
que…”. 

• As campanhas TV podem ser 
importantes, tendo em consideração, o 
seu largo alcance. 

• Boas práticas. 

• Uma newsletter é um formato já antigo – 
seria melhor apostar em notícias 
pontuais e chamativas. 

• As ações de Storytelling tem maior 
capacidade para captar os jovens – 
histórias contadas por jovens para outros 
jovens. 

• Efeito das feiras nos jovens- será que têm 
o efeito pretendido? 

• As feiras são importantes para a 
divulgação mas poderiam ser mais 
dinâmicas e criativas. 

• As campanhas devem ser muito dirigidas 
aos públicos a que se destinam: os jovens 
são muito mais visuais – deve ser 
explorado nas campanhas. 

• Apostar num discurso menos rígido que 
consiga chegar a mais públicos. 

• A aposta em televisão faz sentido -a 
educação/formação é uma área central 
de transformação do país que deveria 
estar muito presente na televisão com 
campanhas poderosas – dar a conhecer o 
sucesso das iniciativas, por exemplo 
ajudar a melhorar a imagem social da 
oferta de cursos profissionais. 

• Canais onde estão os jovens, como 
Instagram. 

• A campanha dos vídeos sobre a escola 
durante a pandemia foi interessante. No 
entanto, considera que os vídeos 
deveriam ser mais dinâmicos e dar mais 
voz aos jovens (menos aos responsáveis 
da escola). Há uma boa “matéria-prima” 
mas sua aplicação poderá ser melhor e 
mais ajustada ao target. 

• A aposta em televisão é importante em 
Portugal. As peças de comunicação 
devem ser claras e existir uma cadência 
pensada. 

• As feiras são importantes para os 
jovens, nomeadamente o seu 
envolvimento nos quizz, desafios, … 

Envolvimento e 
participação na EC do 

POCH 

• Envolvimento dos OI na EC do POCH é 
desigual. 

• Algumas entidades com formas de 
atuação concertadas e muito próximas 
da EC do POCH. Incentivam os 
beneficiários a divulgarem o POCH para 
além do obrigatório. 

• Há OI com relação próxima com o POCH 
que são envolvidos, convidados a 
apresentar projetos nos eventos POCH, 
identificação de boas práticas. 

• Cumprimento das regras quanto à 
comunicação e menor sensibilização para 
a participação ativa na EC do POCH. 

• Alguns exemplos de campanhas 
conjuntas: 

(i) Geração Pro com o IEFP – o 
objetivo final foi a divulgação dos 
cursos de aprendizagem e 
garantir a maior adesão possível, 
mas também proporcionou uma 
divulgação do PO financiador, deu 
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Questões/Temas 
Organismos Intermédios (IGeFE, ANQEP, 

EMPIS) 
Beneficiários (IEFP, DGEstE) Rede PT 2020 (ADC) 

• As escolas têm um papel fundamental na 
identificação dos espaços (colocação dos 
logos para identificação do 
financiamento). 

• ANQEP: releva que tem uma relação de 
muita proximidade com o POCH, por um 
lado, e com os Centros Qualifica. A 
relação dos Centros Qualifica é mais 
próxima com a ANQEP. 

• ANQEP considera que poderá ter que dar 
uma maior ênfase do POCH e do FSE 
junto dos seus beneficiários. 

visibilidade a todas as partes 
envolvidas. 

(ii) Seleção de boas práticas. 

Eficácia da EC na 
divulgação dos 

objetivos do programa 

• No início do quadro comunitário, a 
alteração de POPH para POCH levou a 
alguma confusão inicial e necessidade de 
algum tempo de assimilação da marca 
(que o POCH conseguiu suprir ao longo 
do quadro). 

• Muitas escolas ainda referem o PRODEP 
e não o POCH. O período de 6 anos não é 
um horizonte muito alargado para se 
consolidar uma marca – deveria 
repensar-se e estabilizar apenas uma 
Estratégia de Comunicação mais 
integrada. 

 

Contributo da EC para a 
concretização dos 

objetivos das operações 
aprovadas 

• As escolas ao divulgarem a oferta 
formativa, estão igualmente a divulgar o 
POCH e a contribuir para que um maior 
número de beneficiários adira aos 
cursos. 

• Reconhecimento de que o POCH envolve 
as entidades beneficiárias na EC e 
procura divulgar à comunidade em geral 
as atividades realizadas. 

• A EC do POCH poderá contribuir para 
uma imagem mais positiva do ensino 
profissional. 

• Os enormes constrangimentos 
operacionais que a operacionalização do 
POCH gerou com o prazo de pagamento 
muito alargado, comunicação muito 
burocrática, pressão para cortes nas 
operações fez com que a imagem gerada 
junto dos beneficiários não fosse muito 
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Questões/Temas 
Organismos Intermédios (IGeFE, ANQEP, 

EMPIS) 
Beneficiários (IEFP, DGEstE) Rede PT 2020 (ADC) 

positiva. Os beneficiários não tiveram 
uma boa experiência. 

• Foram perdidas oportunidades de uma 
valorização dos cursos profissionais, 
devido aos atrasos da comunicação que 
foi tardia. 

• Existe um grande trabalho 
comunicacional a realizar junto das 
escolas. 

Contributo da EC para a 
angariação de novos 

beneficiários 

• Os beneficiários finais nem sempre têm 
uma noção clara de quem lhes financia 
os projetos até ao momento de 
aprovação do projeto, quando começam 
a ter contacto com o POCH. Até à 
aprovação associam apenas ao OI (o 
mesmo se passa com os jornalistas). 

• No início foi importante o envolvimento 
dos jovens na conceção do logotipo para 
adesão de jovens (concurso) – 
importância das iniciativas de jovens 
para jovens. 

• Os formandos mais facilmente associam 
o financiamento do curso à “Europa” do 
que ao POCH. 

• A maioria dos jovens (ex.: cursos de 
aprendizagem) saberá identificar que o 
curso é financiado, mas não saberá 
especificar o PO financiador. 

• Os psicólogos (a grande maioria) saberão 
identificar que o financiamento provém 
do POCH. 

• Há alunos que não tem noção que o 
curso foi apoiado, os logotipos não têm 
impacto na divulgação junto deste 
público (“As pessoas têm a sensação que 
é tudo de graça”). 

 

Comunicação de 
resultados do POCH  

• Meios de comunicação social muito 
críticos relativamente às áreas da 
educação e formação. 

• Divulgação de resultados pouco 
adaptada para o público em geral, dão 
muita valorização ao alcance das metas 
programadas. 

• Divulgação muito institucional, há 
necessidade de “chamar os cidadãos 
comuns a falar de resultados”. 

• Comunicação de resultados muito 
institucional – que interessa a 
beneficiários, a organismos intermédios, 
à tutela mas não ao público em geral. 

• Existe alguma dificuldade em passar à 
comunicação social notícias relacionadas 
com a Educação com uma conotação 
negativa, o que pode influenciar a 
comunicação de resultados das 
iniciativas do programa. 

• A comunicação realizada nas redes 
sociais é muito institucional, deveriam 
optar por um estilo mais jovem e por 
uma comunicação menos promocional e 
mais transformativa (comunicar os 
problemas e como foram 
resolvidos/melhorados). 

• O boletim informativo apenas é útil para 
prestar contas, para os jornalistas e 



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 
 

147  

Questões/Temas 
Organismos Intermédios (IGeFE, ANQEP, 

EMPIS) 
Beneficiários (IEFP, DGEstE) Rede PT 2020 (ADC) 

• O POCH tem menos protagonismo 
relativamente a outros PO porque não é 
apelativo comunicar que x pessoas 
terminaram um curso de formação (uma 
estrada é mais fácil de comunicar). 

• Necessidade de uma maior literacia do 
que é o FSE. 

• Os diferentes OI fazem “repost” das 
publicações realizadas pelo POCH. 

• Além disso, os apoios FSE são menos 
visíveis e mais difíceis de medir, do que 
os apoios FEDER (físicos). 

• Toda a comunicação é muito hermética e 
institucional. 

academia – o público em geral não o 
compreende. 

 

Contributo da EC do 
POCH para a imagem 
positiva da aplicação 
dos Fundos Europeus 

no país 

• Reconhecimento da existência de 
alinhamento com a EC do PT 2020. 

• Perceção muito positiva quanto à 
aplicação dos FEEI no país (na 
generalidade). 

• Reforço da presença nas redes sociais. 

• O facto da atuação do POCH, sobre a 
educação/formação, se confundir com a 
própria política pública retira 
importância ao programa, que aliado a 
campanhas com pouco impacto geram 
pouco conhecimento do programa (e 
retiram-lhe importância) para a 
população em geral. 

• O POCH participa sempre em 
campanhas globais PT2020, 
nomeadamente a campanha “Sabias 
que…”, o que gera efeito de onda e cria 
dinâmicas interessantes entre os PO. 

• A comunicação POCH é muito alinhada 
com a do PT2020, têm uma atitude 
muito proativa e colaborativa. 
Participam na rede de comunicação da 
Comissão Europeia. 

• Participam nos eventos anuais do PT 
2020 – como a mostra PT2020, 
dinamização de conferências paralelas, 
alinhou as regras de comunicação 
através da adoção do mesmo guia. 

• Os nomes dos próprios PO fazem com 
que a comunicação para o público em 
geral seja difícil. 

Leitura prospetiva 
sobre as linhas de 

ajustamento e inovação 
a privilegiar. 

• Até ao final do presente quadro aposta 
na divulgação de resultados. 

• Maior enfâse na divulgação de 
resultados não financeiros com 
mensagens curtas e aposta em infografia 
e statments, partilha de experiências 
(comunicação mais imediata). 

• Maior enfâse na divulgação de 
resultados não financeiros com 
mensagens curtas e evidenciar a 
evolução cronológica de alguns 
indicadores desde o 1.º quadro 
comunitário (ex. em 1986, 50% dos 
portugueses tinha no máximo o 1.º CEB 

• Os nomes dos PO deviam ser mais 
simples por forma a serem 
compreendidos por todos os cidadãos, 
no máximo 2 nomes (ex. PO 
Qualificações, PO Ambiente…). 

• Necessidade de um maior envolvimento 
do OI na comunicação dos FEEI. 
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Questões/Temas 
Organismos Intermédios (IGeFE, ANQEP, 

EMPIS) 
Beneficiários (IEFP, DGEstE) Rede PT 2020 (ADC) 

• Mudar a marca, o logo no próximo 
quadro comunitário vai gerar a perda de 
oportunidade de alavancar tudo o que já 
foi construindo até agora. 

• Parcerias com canais de televisão para 
anúncios muito breves (ex. “1 minuto 
de…” 

• Informação mais digital e continuidade 
de aposta nas redes sociais. 

• Potenciar comunicação através da 
partilha de informação com os OI, PT 
2020 e outros PO. 

• Poderia ser interessante comunicar os 
resultados regionais, atendendo à oferta 
de cada região, mais direcionada. 

de escolaridade, hoje em dia essa 
percentagem é de x). 

• A TV é o meio de comunicação social 
que chega a um maior número de 
pessoas – equacionar a entrada em 
programas como o “Imagens de marca”. 

• Mais campanhas de divulgação 
conjuntas. 

• Maior ajustamento das mensagens 
transmitidas – menos institucional, mais 
clara, mais simples. 

• Campanhas mais constantes e mais 
criativas. 

• Aposta na rádio para alavancar 
mensagem, imagem, conhecimentos e 
os impactos gerados pelo POCH. 

• Realizar um trabalho de maior 
“sedução” dos jornalistas, de forma a 
que saiam noticias positivas sobre 
educação/formação. 

• Seria mais eficaz comunicar os FEEI 
como um todo e não cada PO por si, 
comunicando que os FEEI existem 
porque vivemos numa Europa solidária 
que dá recursos a países menos 
desenvolvidos (uma marca única com 
diferentes ramificações). 

• Seria mais interessante se o desenho 
dos websites dos PO fosse alinhado com 
a estrutura do PT2030, para gerar efeito 
onda, e se perceber que está “tudo 
ligado”. 

• A comunicação deveria ser integrada no 
sistema de monitorização. 

• Mais agenda mediática. 
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7.7. Síntese Focus Group 
 

Painel de discussão com especialistas de comunicação 

Participantes 

Alexandra Chamusca – Colaboradora externa POCH 
Paulo Alves – Responsável de Marketing AML 
Paulo Gomes – Diretor Blue Lines 
Tiago Rebelo - Mission Creative Director & Partner Base Moon 
Pedro Guilherme – Consultor Avaliação 
António Manuel Figueiredo – Coordenador Avaliação 
Filipa Barreira – Membro da equipa de Avaliação 
Mariana Rodrigues – Membro da equipa de Avaliação 

Data 8 de abril 2021 

Soluções para uma gestão mais 
proativa e eficaz da comunicação nas 
redes sociais 
- Como tornar as redes sociais mais 
atrativas aos diferentes públicos? 
- Como combinar a gestão das redes 
sociais com as outras ações de 
comunicação? 

▪ As redes sociais necessitam de ser trabalhadas em função dos diferentes públicos, o que não acontece atualmente, 
pois são alimentadas em função das notícias que vão para o website. Não existe um especialista dedicado às redes 
sociais, os seus conteúdos são realizados de acordo com a disponibilidade. 

▪ Existe a necessidade de “alimentação” permanente de conteúdos para evitar a dispersão e pontualidade das 
mensagens que não se coadunam com o target que necessita que “coisas” mais palpáveis e reais. É importante passar 
a mensagem, de forma continuada, todos os dias. 

▪ A adaptação de conteúdos às redes socais é fundamental, numa linguagem simples e nada institucional, ou seja, 
devem ser construídos diferentes níveis de abordagem, tendo em consideração os públicos a que se destinam. 

▪ O Linkedin tem apresentado um crescimento pequeno mas muito constante. 
▪ Os influenciadores são muito importantes para o crescimento das redes sociais, sobretudo se se conseguirem 

envolver pessoas da comunidade com intervenção forte. 
▪ A combinação entre a comunicação offline é importante para fazer a ponte com a comunicação online (ex: colocação 

de cartazes, distribuição de autocolantes com qr code ou hastag,…) 
▪ Para a comunicação de resultados, poderá ser interessante a utilização de infografia nas redes sociais do Programa, 

de parceiros, outros programas, PT2020,… 

Relevância da EC na sua articulação 
entre os objetivos atingir face aos 
meios utilizados 
- Que ações permitiriam melhorar a 
notoriedade do POCH junto dos 
diversos públicos? 
- Como tornar a comunicação do POCH 
mais atrativa para os diversos públicos? 
E para a comunicação social para a 

▪ A sucessiva descontinuidade dos PO faz com que a identidade criada num determinado período de programação seja 
interrompida, que exista todo um investimento numa marca desperdiçado e a necessidade de começar de novo para 
um novo programa. Será que faria mais sentido comunicar o FSE em vez de comunicar o próprio programa? 

▪ A comunicação realizada pelo POCH é muito institucional, nomeadamente no website as notícias são dirigidas a 
parceiros e a beneficiários intermédios, não estão direcionadas para o público mais jovem. A comunicação 
institucional não é compatível com o target para o qual se dirige e, por isso, afasta grande parte do público-alvo. 

▪ A estratégia de comunicação é pontual, para que tenha resultados consistentes e continuada. O target jovem é o mais 
difícil de cativar, existe uma enorme concorrência não só com outros programas mas também com todas as marcas 
que querem chamar a atenção dos jovens. 
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Painel de discussão com especialistas de comunicação 

divulgação de resultados/eventos 
POCH? 
 - Como tornar mais visível o contributo 
dos fundos comunitários ao nível da 
educação e da formação? 

▪ O site poderia ter duas áreas distintas: uma para compilar informação sobre formação e educação, dedicada a 
instituições, e outra, mais informal, dedicada ao público em geral com uma linguagem mais acessível, inclusiva para 
facilitar a perfusão da mensagem. 

▪ É muito importante ir monitorizando as ações, de forma a perceber o seu alcance. 
▪ O PO e os fundos comunitários, em geral, ainda estão muito distantes do público em geral, sobretudo do público 

jovem. A linguagem não é próxima, não existe adesão, nem envolvimento com o Programa. 
▪ As ações a realizar devem estar mais próximas do público-alvo, por exemplo devem ser realizadas nas escolas, 

storytelling, jovens a conversar sobre estes temas, … 
▪ O termo Programa UE “assusta”, o que se deveria comunicar são as “ferramentas”, ou seja, o que podem fazer com o 

que vão viver, de forma que exista uma valorização e maior envolvimento. No fundo, o POCH está por trás da 
“ferramenta”. 

▪ Os influencers são importantes por os jovens tem uma relação com eles, a marca entra-lhes diretamente na cabeça 
dos consumidores, há uma relação mais rápida de envolvimento, pois é um exemplo real do que acontece. Aliás, 
eventos onde se juntam influencers podem ser um excelente meio de comunicação. 

▪ As escolas podem ajudar na difusão das “ferramentas” com abordagens mais criativas, podem ajudar as desmistificar 
programas, cursos, até introduzir na linguagem dos professores o que são os programas, os municípios podem ter um 
papel essencial no desenvolvimento das dinâmicas de conhecimento dos fundos comunitários. 

▪ Para o público jovem tem que se perceber bem onde é que os jovens vão e apostar na combinação do online e 
offline: Não se deve separar o online do offline para criar envolvência. As ações que se realizam nas escolas vão parar 
online, podem aproveitar-se esses momentos para comunicar o Programa – estes momentos são uma ativação da 
marca – consegue-se atenção do público durante um espaço de tempo (contaminação). 

▪ As ativações da marca podem ser importantes para atrair a comunicação social. 
▪ Em termos de televisão, pode ser importante entrar em rúbricas de determinados programas através do storytelling 

Outros aspetos relevantes 
▪ A comunicação dos FEEI deveria passar por mostrar que eles estão à disposição das pessoas, do público em geral, que 

são de fácil acesso, que não se trata de algo exclusivo apenas a alguns. 
▪ É importante mostrar o lado positivo dos FEEI e desmistificar o que são. 
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Painel de discussão com observadores 

Participantes 

José Augusto Santos - Diretor do Departamento de Gestão Organizacional dos SIMAS de Oeiras e Amadora 
Hugo Dionizio – CGTP 
Vítor Devesa – PO Norte 
José Graça – PO Algarve 
Claúdia Costa – AD&C 
Pedro Guilherme – Consultor Avaliação 
António Manuel Figueiredo – Coordenador Avaliação 
Filipa Barreira – Membro da equipa de Avaliação 
Mariana Rodrigues – Membro da equipa de Avaliação 

Data 13 de abril 2021 

Como incrementar a notoriedade junto 
dos públicos-alvo do POCH? E junto da 
população em geral? 
- Experiência ao nível de outros PO e ao 
nível do PT2020 
- Qual a melhor estratégia e meios a 
privilegiar? 
- Que papel podem ter os Organismos 
Intermédios e os Beneficiários? 

▪ No público adulto é difícil massificar a informação sobre o POCH em Centros Qualifica, a percentagem do público 
adulto que conhece o PO é baixa. Ao contrário do que acontecia no programa novas oportunidades. 

▪ A comunicação nas redes sociais é realizada de forma difusa e passageira e deveria ser algo mais estrutural, tendo em 
consideração os públicos específicos, aos quais o Programa se dirige. Comunicação mais próxima dos destinatários, 
envolvendo as estruturas e atores no terreno. 

▪ Os Organismos Intermédios poderiam ter um papel importante na sensibilização dos destinatários para o POCH. 
▪ Existe uma grande apropriação política dos fundos, não existindo interesse em descodificar, o que leva a que fiquem 

“mais distantes” do público em geral (as novas oportunidades tiveram um impacto mediático grande pois foram uma 
bandeira de um Governo). 

▪ O POCH tem realizado um esforço muito positivo, pode não ser uma marca forte, mas deixa marca. Trata-se de um 
programa complexo, que é difícil tornar mainstream. 

▪ O POCH atribui importância à comunicação, mas não tem uma gestão autónoma da sua comunicação e a 
comunicação é algo exigente, que necessita de ser constante e especializada. 

▪ Inicialmente foi arrojado, com a criação da marca, mas passa para uma comunicação mais institucional (tem tido 
muito bons exemplos de comunicação). 

▪ Os OI e beneficiários deveriam ser dotados de recursos para que sejam canais de divulgação e comunicação do POCH. 
O envolvimento das organizações é fundamental. 

▪ Os objetivos de comunicação devem ser focados nos diversos públicos-alvo, não vale a pena tentar chegar à 
população em geral. 

▪ A existência de muitos PO dificulta o conhecimento do POCH, a existência de medidas sobrepostas nos programas 
regionais e temáticos também, bem como a política pública ser financiada por fundos comunitários. 

▪ O público adulto segue-se por referências/experiências, a utilização de associações, sindicatos, autarquias é muito 
relevante para a sua adesão, pois para aderirem tem que perceber “o que têm a ganhar” com uma ação/curso – isto 
exige um trabalho continuado, de consciencialização, informação direta. 

▪ Os canais da imprensa são fundamentais. 



Avaliação da Estratégia de Comunicação do POCH 
 

 
 

152  

Painel de discussão com observadores 

A EC do POCH encontra-se articulada 
com a EC do PT2020? 
- Quais os principais aspetos de 
articulação? 
- Como poderá ser melhorada a 
articulação, de forma a permitir um 
conhecimento mais integrado dos 
fundos comunitários, junto da 
população em geral? 

▪ A EC POCH está muito alinhada com a EC PT2020 nomeadamente ao nível dos objetivos de dar a conhecer os fundos 
comunitários. 

▪ O POCH capitaliza a EC PT2020 – existe uma “coordenação em rede” com instrumentos apelativos que podem ser 
partilhados e ao dispor dos diversos PO. 

▪ Os desafios do POCH têm sido superados, pese embora a perfusão de marcas e o próprio PT2020 concorram com o 
PO. 

Outros aspetos relevantes 
▪ Há uma grande necessidade de um trabalho pedagógico de criação de cidadania europeia do público em geral e até 

dos próprios jornalistas. 
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Participantes 

Cristina Lencart – Fundação Cupertino de Miranda 
Fernanda Ramos – Fundação Alentejo 
Sílvia Coelho - CECOA 
Filipa Barreira – Membro da equipa de Avaliação 
Mariana Rodrigues -Membro da equipa de Avaliação 

Data 14 de abril 2021 

Como incrementar a notoriedade do 
POCH junto dos destinatários finais? 
 
Como incrementar a notoriedade dos 
fundos comunitários, em geral, junto 
dos destinatários finais? 

▪ A comunicação dos fundos comunitários não passa para o público em geral. A má imagem do passado prejudica essa 
comunicação. Deveria existir uma comunicação mais assertiva da aplicação dos fundos. 

▪ Há beneficiários com experiência de enviar press releases a meios de comunicação social e, mesmo neste meio, por 
mais que se faça menção ao financiamento, muitas vezes não passa a mensagem do financiamento comunitário dos 
projetos. 

▪ Os testemunhos dos destinatários finais são muito importantes para mostrar o impacto que as ações POCH tiveram 
na vida dos jovens ou adultos (cursos que frequentaram, empregos que conseguiram, vantagens da formação,…). 

▪ Para os jovens, as redes Instagram e Tik Tok são bons canais de comunicação, mas os conteúdos têm que ser 
apelativos. 

▪ As redes sociais necessitam de um trabalho permanente e não deve ser apenas privilegiado este meio. 
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Painel de discussão com observadores 

▪ Necessidade de uma comunicação mais próxima das entidades e das pessoas (menos institucional). Linguagem 
simples (consumo direto e pouca reflexão), sem complicar a mensagem que se quer transmitir. 

▪ Seria interessante utilizar a televisão para divulgar, dar a conhecer os fundos em geral, dar a conhecer o que mudou 
em Portugal graças aos fundos comunitários, o que se fez apenas devido aos apoios europeus. 

Como é que os beneficiários podem ter 
um papel mais ativo na EC do POCH?  

▪ Os beneficiários nas sessões que realizam com destinatários finais devem fazer questão de mencionar o 
financiamento do projeto, as obrigações não deveriam passar apenas pela colocação dos logos. Os formadores no 
início das sessões deveria relembrar o financiamento. 

▪ O POCH poderia elaborar materiais para todos os beneficiários, materiais simples e apelativos, para que estes 
explicassem aos seus formandos/utentes o que é o POCH, como é que o seu curso é financiado. 

Outros aspetos relevantes 
▪ A existência da EMPIS é fundamental, apresenta-se como facilitador, mas não se sobrepõe minimamente ao POCH, 

nem o torna mais distante. 

 


