Programa Operacional Temático Capital Humano (PO CH)
Portugal tem realizado um enorme esforço no sentido de melhorar os resultados e aumentar a
qualidade e a eficiência do seu sistema educativo e de formação, o que tem permitido acelerar a
convergência com a média europeia. Contudo, nos principais indicadores, o caminho a percorrer é ainda
significativo. O reconhecimento desta realidade está evidenciado nos compromissos assumidos pelo
país no seu Programa Nacional de Reformas (PNR), ao assumir integralmente as metas da Estratégia
Europa 2020 (EE2020), nomeadamente as que preveem a redução da taxa de abandono precoce de
educação e formação para 10% até 2020 na população entre os 18 e os 24 anos e o aumento para 40%
de diplomados de ensino superior na população entre os 30 e os 34 anos. Também, apesar dos
progressos efetuados, a população adulta apresenta baixos níveis de qualificação em comparação com a
média europeia.
O investimento no capital humano é pois o motor mais sustentável do desenvolvimento e da promoção
da convergência económica e social, para o que o Programa Operacional Capital Humano mobiliza o
Objetivo Temático 10, Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de
competências e a aprendizagem ao longo da vida, estruturando-se nos seguintes Eixos Prioritários:
O Eixo 1, Promoção do sucesso educativo, do combate ao abandono escolar e reforço da qualificação dos
jovens para a empregabilidade, permitirá apoiar iniciativas dirigidas à promoção do sucesso educativo e
da qualidade, a redução do abandono e reforço do ensino profissionalizante e da sua interligação com o
tecido empresarial e com as necessidades do mercado de trabalho, garantindo a diversificação das vias
de ensino de nível secundário, através do reforço das vias vocacionais e profissionalizantes com um
forte pendor da formação em contexto de trabalho.
O Eixo 2, Reforço do ensino superior e da formação avançada, permitirá alargar a base social dos
estudantes no ensino superior, e aumentar o número de diplomados. Será apoiada a criação duma
formação de ensino superior de curta duração, nível ISCED 5, em ambiente politécnico e em ligação com
"stakeholders regionais" que dê continuidade às formações profissionalizantes do secundário e com
aproximação às necessidades do mercado. Serão também apoiados Programas Doutorais inovadores de
grande qualidade, promovidos em parceria entre Universidades, Centros de I&D e Empresas, alinhados
com as estratégias de especialização inteligente e promovendo a transição dos doutorados e pós
doutorados para o mercado de trabalho.
O Eixo 3, Aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade , concorre
diretamente para melhorar a qualificação da população adulta, apoia o segmento dos jovens e adultos
sem ensino secundário completo, a par dos adultos sem ensino básico ou secundário completos,
promovendo a qualificação da população adulta com baixas qualificações e o aumento da sua
empregabilidade, centrando-se na formação certificada e nos processos de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências.
O Eixo 4, Qualidade e inovação do sistema de educação e formação, mobiliza as intervenções dirigidas à
autonomia das escolas. Apoia ainda a formação contínua dos professores e gestores escolares, a
formação de formadores e de outros agentes da formação, e o desenvolvimento do sistema de

informação para o acompanhamento dos alunos ao longo do seu percurso escolar e a sua
empregabilidade bem como o reforço do sistema de regulação e estruturação da oferta formativa e
intervenções inovadoras que permitam melhorar a qualidade, a atratividade e a relevância para o
mercado de trabalho do ensino e da formação profissional.

