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1. Missão 

A missão do Programa Operacional Capital Humano do quadro de programação ”Portugal 2020” 

é: promover o aumento da qualificação da população, ajustada às necessidades do mercado de 

trabalho e em convergência com os padrões europeus, garantindo a melhoria do nível de 

qualidade nas qualificações adquiridas, melhorando o sucesso escolar, reduzindo o abandono, 

promovendo a igualdade, a coesão social e o desenvolvimento pessoal e da cidadania, a par do 

reforço da competitividade económica do país. 

Assim, a estratégia de comunicação do Programa Operacional Capital Humano (PO CH) tem 

como objetivo nuclear promover uma perceção positiva da aplicação dos fundos da União 

Europeia (UE) em Portugal e, em particular, dos fundos que suportam este Programa (FSE e 

contrapartida nacional), reforçando a imagem de um país que cresce inclusivo e sustentável, 

assente numa melhor e maior qualificação dos seus residentes.  

Para o efeito, esta estratégia procura diferenciar a sua ação em função do tipo de públicos-alvo 

que visa cobrir – beneficiários (escolas, centros de formação profissional, outras entidades 

formadoras, agências públicas, etc..), destinatários diretos, tutela, órgãos de soberania, 

comunicação social, opinion makers e cidadãos. E, sobretudo, o sucesso desta estratégia está 

dependente do sucesso que o PO e os seus beneficiários registarem na prossecução das 

prioridades, objetivos e metas definidas. 

Reduzir o défice de proximidade entre os cidadãos e a UE é o foco do modelo comunicacional, 

rompendo com práticas centradas em linguagem pouco acessível e tornando-se indutor de uma 

maior transparência e credibilidade. Ao promovermos o interesse público pelo PO CH, 

estaremos a mobilizar sinergias criadoras de dinâmicas focadas em boas práticas, gerando 

confiança e uma imagem mais sólida dos Fundos Europeus e da sua missão no país.  

A estratégia de comunicação do PO é coerente com a visão de conjunto definida pela estratégia 

de comunicação do Portugal 2020 (Anexo 1), nos termos da legislação aplicável, atendendo ao 

seu foco transversal. 

Neste contexto, a estratégia de comunicação do PO assegura um espaço próprio para 

desenvolver o seu modelo de comunicação, centrado precisamente nos públicos-alvo que serve, 
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visando complementar e reforçar a estratégia global definida para o Portugal 2020, assegurando 

uma articulação virtuosa entre os dois planos da comunicação. 

 

 

* Para assegurar em particular o requerido no n.º 3 do ponto 2.1. do capítulo 2 do anexo II do Regulamento n.º. 

1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013. 

 

Acresce que o trabalho de monotorização e avaliação levado a cabo pelo PO CH procurará 

apreender e gerar fluxos de informação relevantes e de caráter funcional, para difusão junto 

dos públicos-alvo, em matérias de fulcral importância na atividade do PO e que se baseiem nos 

resultados obtidos de acordo com os objetivos delineados. 

Comunicação Portugal 2020

Portal Portugal 2020

Assessoria de imprensa (PT 2020)

News PT 2020

Programa Televisivo

Open Days

Opinion Leader

Gestão mediática 

Eventos, envolvendo os parceiros do PT 2020*

Dados clipping

Comunicação Programas Operacionais

Portal dos PO

Newsletter PO

Informação na C. Social

Assessoria de imprensa (PO)

Redes sociais 

Eventos PO (designadamente o anual), envolvendo os 
parceiros do mesmo*

Articulação direta com beneficiários 

(regras de publicidade e ações sobre comunicação)
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Em síntese, a missão desta estratégia é procurar a excelência na comunicação de todas as peças 

que unem os diferentes pressupostos da missão do PO CH, consciente que o seu êxito depende 

da qualidade e eficácia das mensagens, sustentadas em evidências concretas. 
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2. Enquadramento 

O n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, estabelece que a estratégia 

de comunicação do Portugal 2020, aprovada pela Comissão Interministerial de Coordenação 

(CIC) Portugal 2020 sob proposta da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AdC), I. P., e 

formulada em articulação com a Comissão de Coordenação Nacional (CCN), para o FEADER e a 

Comissão de Coordenação (CCF) para o FEAMP., define, designadamente: (…) “o conjunto de 

requisitos mínimos que os planos de comunicação dos diferentes PO e PDR devem observar, por 

forma a maximizar sinergias em matéria de comunicação.” O n.º 2 do mesmo artigo do citado 

diploma determina, por sua vez, que as autoridades de gestão dos PO ou dos programas de 

desenvolvimento rural (PDR) devem cumprir o estabelecido na estratégia de comunicação do 

Portugal 2020 e adequar a estratégia do respetivo programa ao disposto naquela estratégia e 

de publicitação. 

Importa, por isso, assegurar um conjunto de requisitos específicos em matéria de comunicação 

que tem de ser respeitados, e que se sistematizam no quadro seguinte: 

 

REQUISITOS (SÍNTESE) PRAZO/REGULARIDADE LEGISLAÇÃO 

Definição de uma estratégia de comunicação: 
a) tendo de ser aprovada pela Comissão de 
Acompanhamento (CA), tendo em conta a dimensão do PO 
(princípio da proporcionalidade); 
b) as alterações a essa estratégia têm igualmente de ser 
aprovadas pela CA; 
c) esta estratégia tem de contemplar os elementos 
previstos no anexo XII do regulamento (UE) n.º 1303/2013 
e ser adequada à estratégia de comunicação do Portugal 
2020, aprovada pela CIC Portugal 2020, sob proposta da 
ADC; 
d) a autoridade de gestão, informa a CA, pelo menos uma 
vez por ano, sobre os progressos realizados na aplicação da 
estratégia de comunicação e sobre a sua análise dos 
resultados, bem como sobre as atividades de informação e 
de comunicação planeadas para realização no ano 
seguinte. A CA emite, se o considerar adequado, um 
parecer sobre as atividades planeadas para o ano seguinte. 

- Envio à CA para 
aprovação, até seis 
meses a contar da 
data de adoção do PO 
– até 12 de junho 
2015. 
- Reporte mínimo 
anual à CA sobre a 
implementação da 
estratégia de 
comunicação e 
planeamento para o 
ano seguinte. 

- Artigo 116.º do 
regulamento (UE) n.º 
1303/2013 e Ponto 4 
do seu anexo XII. 
- N.º 1 e 2 do artigo 
27.º do Decreto-lei n.º 
159/2014. 
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REQUISITOS (SÍNTESE) PRAZO/REGULARIDADE LEGISLAÇÃO 

Disponibilizar no portal do Portugal 2020 uma lista das 
operações1, em formato de folha de cálculo ou outro que 
permita a publicação da informação na Internet. 

Mensal - N.º 2 do artigo 115º 
do regulamento (UE) 
n.º 1303/2013 e Ponto 
1 do seu anexo XII. 
- N.º 3 do artigo 27.º 
do Decreto-lei n.º 
159/2014. 

Concretização de uma grande ação de informação para 
publicitar o lançamento do PO ou PO’s, mesmo antes da 
aprovação da estratégia de comunicação. 

Início da 
implementação do 
PO, sem data limite 
referida 

Alínea a) do n.º 2 do 
2.1. do Ponto 2 do 
anexo II do 
regulamento (UE) n.º 
1303/2013. 

Concretização de uma grande ação de informação anual, 
que promova as oportunidades de financiamento e as 
estratégias visadas e apresente os resultados do PO. 

Anual Alínea b) do n.º 2 do 
2.1. do Ponto 2 do 
anexo II do 
regulamento (UE) n.º 
1303/2013. 

Dar exemplos de operações, por PO, no sítio Web geral ou 
no sítio Web do PO, sendo que os exemplos devem ser 
apresentados numa língua oficial da União que seja 
amplamente falada e diferente da língua ou línguas oficiais 
do Estado-Membro em causa. 

Não definida 
regularidade na 
regulamentação 

Alínea e) do n.º 2 do 
2.1. do Ponto 2 do 
anexo II do 
regulamento (UE) n.º 
1303/2013. 

Atualizar as informações sobre a execução do PO, incluindo 
as suas principais realizações, se for caso disso, no sítio 
Web geral ou no sítio Web do PO, que está acessível 
através do portal do sítio Web geral 

Não definida 
regularidade na 
regulamentação 

Alínea e) do n.º 2 do 
2.1. do Ponto 2 do 
anexo II do 
regulamento (UE) n.º 
1303/2013. 

Devem-se envolver nas medidas de informação e 
comunicação as seguintes entidades: a) os parceiros 
económicos e sociais e os organismos relevantes 
representativos da sociedade civil; b) os centros de 
informação na Europa e as representações da Comissão e 
os gabinetes de informação do Parlamento Europeu nos 
Estados-Membros; c) os estabelecimentos de ensino e de 
investigação. 

n.a. N.º 3 do Ponto 2 do 
anexo II do 
regulamento (UE) n.º 
1303/2013. 

                                                           
1 A lista de operações deve conter, pelo menos, numa das línguas oficiais do Estado-Membro, os seguintes domínios de dados: i) 
Nome do beneficiário (só entidades jurídicas; não serão designados os nomes de privados); ii) Nome da operação; iii) Resumo da 
operação, iv) Data de início do funcionamento; v) Data do fim da operação (data prevista para a conclusão física ou para a sua 
realização plena), vi) Despesas elegíveis totais atribuídas à operação; vii) Taxa de cofinanciamento da UE (por eixo prioritário); viii) 
Código postal da operação, ou outro indicador adequado para determinar a localização; ix) País; x) Nome da categoria de intervenção 
para a operação; xi) Data da última atualização da lista de operações. Os títulos dos campos de dados devem igualmente ser 
fornecidos, pelo menos, numa outra língua oficial da União (provavelmente em inglês). 
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REQUISITOS (SÍNTESE) PRAZO/REGULARIDADE LEGISLAÇÃO 

A autoridade de gestão deve garantir que os beneficiários 
potenciais têm acesso às informações relevantes sobre, 
pelo menos, o seguinte: 
a) oportunidades de financiamento e lançamento de 
convites à apresentação de candidaturas; 
b) as condições de elegibilidade de despesas a satisfazer 
para poder beneficiar de apoio do PO; 
c) a descrição dos procedimentos de análise das 
candidaturas ao financiamento e dos prazos previstos; 
d) os critérios de seleção das operações a apoiar; 
e) os pontos de contacto a nível nacional, regional ou local 
onde podem ser obtidas informações sobre o PO; 
f) e a responsabilidade, por parte dos beneficiários 
potenciais, de informar o público quanto ao objetivo da 
operação e quanto ao apoio prestado à operação pelos 
Fundos. A autoridade de gestão pode requerer aos 
beneficiários potenciais que proponham, a título indicativo, 
atividades de comunicação proporcionais à dimensão da 
operação, nas candidaturas. 

Informação 
atualizada de acordo 
com a natureza das 
respetivas alíneas.  

N.º 2 do 3.1. do Ponto 
3 do anexo II do 
regulamento (UE) n.º 
1303/2013. 

Cada autoridade de gestão designa uma pessoa 
responsável pela informação e comunicação a nível do 
programa operacional e informa a Comissão sobre essa 
designação 

Não define prazo para 
essa comunicação, 
mas deverá ocorrer 
assim que possível 

- N.º 3 do artigo 117º 
do regulamento (UE) 
n.º 1303/2013. 
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3. Diagnóstico 

Resultante da avaliação feita ao modelo de comunicação do QREN2, para o período de 

programação 2007-2013, verificou-se que 88% dos inquiridos reconheceu a importância dos 

fundos comunitários para Portugal, admitindo que esses fundos tiveram um contributo positivo 

para desenvolvimento do país (74%) e das regiões (66%). A imagem positiva é um claro 

reconhecimento da importância dos fundos e foi, também, consequência dos esforços 

comunicacionais levados a cabo por todos os intervenientes ao nível da gestão dos fundos. 

Existem no entanto, e apesar dos indicadores positivos, procedimentos que devem ser 

melhorados no quadro do período de programação do Portugal 2020, e que passam: 

 pela elaboração de conteúdos mais atrativos para todos os públicos-alvo; 

 por um modelo comunicacional sustentado na divulgação de projetos já executados ou 

em execução; 

 por um maior reconhecimento dos protagonistas chave, sejam eles entidades ou 

indivíduos, enfatizando os resultados (ex-post) e uma contextualização e descrição dos 

objetivos dos projetos, tudo situações que não ocorreram no QREN com a dinâmica 

desejável. 

O segmento dos jornalistas foi identificado como o intermediário entre a comunicação do QREN 

e os seus destinatários, devendo este continuar a ser estrategicamente abordado.  

Dos que responderam ao inquérito realizado neste estudo, 75% consideraram não ser fácil 

aceder a informação sobre o QREN, pelo que no âmbito do Portugal 2020 é preciso criar uma 

rede de comunicação mais integrada e de maior proximidade local com todos os públicos, 

solucionando assim lacunas neste domínio. 

Perante a avaliação realizada ao modelo de comunicação do anterior período de programação, 

a estratégia de comunicação do PO CH procurará cumprir os requisitos identificados e que se 

                                                           
2 Disponível designadamente em http://www.observatorio.pt/item1.php?lang=0&id_channel=16&id_page=47. 
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revelaram de eficácia elevada, criando mecanismos eficientes para a resolução dos pontos que 

resultaram numa deficiente avaliação. 

Para além da avaliação realizada ao modelo de comunicação do QREN, considerou-se relevante 

ter em atenção as principais conclusões e recomendações da Avaliação do Impacto das Ações 

de Comunicação do POPH 2007 – 2013, atendendo a que o PO CH dá de alguma forma 

continuidade ao financiamento de uma parte das intervenções cofinanciadas pelo POPH no 

anterior período de programação.  

Este estudo concluiu que o POPH apresentava um nível de notoriedade elevado (76%) junto dos 

diferentes públicos beneficiários, com exceção do público em geral. Considerou-se que a 

comunicação efetuada pelo POPH era globalmente eficaz, tendo conseguido cumprir os 

objetivos gerais a que se propôs inicialmente, com particular incidência junto dos públicos 

Internos e dos externos institucionais, havendo, contudo, margens relevantes de 

aperfeiçoamento.  

Atendendo ao insuficiente conhecimento sobre o papel do PO PH pelo público não diretamente 

ligado à sua implementação, recomendava-se numa aposta mais forte na transmissão de 

informações relativas ao programa e apostando em particular na divulgação dos efeitos reais do 

mesmo na vida dos indivíduos. Esta comunicação teria um impacto considerável e deveria ser 

feita através dos meios de comunicação social ao dispor. 

“Neste sentido o retomar do contacto com os Opinion Leaders pode ser alavancado na 

transmissão de casos de sucesso, uma vez que sendo algo real sensibiliza de forma mais direta o 

público, qualquer que ele seja. Uma maior aproximação aos Beneficiários Mediáticos parece-nos 

relevante que aconteça até ao final do período de programação, e que se estabeleça um contacto 

mais direto no sentido de demonstrar efetivamente a obra que até ao momento foi realizada. 

Para este efeito é recomendável a presença do POPH nas redes sociais em vigor, sendo este um 

canal privilegiado de comunicação junto dos jornalistas.” 
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4. Objetivos e valores chave 

O reconhecimento do valor acrescentado do FSE para a melhoria dos resultados na educação e 

na formação em Portugal e do seu papel de alavancagem do investimento no capital humano, 

pautou a formulação do Programa Operacional Capital Humano, visando, sobretudo, acelerar a 

trajetória de convergência com os parceiros europeus, nomeadamente nos contributos para os 

cinco grandes objetivos: 

1. A promoção do sucesso e a redução do abandono escolar; 

2. A melhoria da empregabilidade através do ajustamento das ofertas com as 

necessidades do mercado de trabalho; 

3. O aumento da atratividade e do número de diplomados do ensino superior; 

4. A melhoria das qualificações da população adulta; 

5. A promoção da qualidade e da regulação do sistema de educação e formação. 

 

É, por isso, fundamental que o Plano de Comunicação assegure uma perceção efetiva do 

contributo do Programa, do trabalho desenvolvido, da boa aplicação dos Fundos e do rigor, 

reforçando a imagem positiva da Educação/Formação e promovendo o reconhecimento e a 

replicação das melhores dinâmicas juntos de todos os públicos-alvo. 

Assim, decorrente da estratégia de comunicação a desenvolver pelo PO CH, em estreita 

articulação com o definido na estratégia global do Portugal 2020, foram identificados cinco 

grandes objetivos, assegurando a qualidade e sustentabilidade das mensagens que se 

pretendem veicular (ver caixa). 
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A convergência de todos os objetivos possibilitará que os públicos-alvo tenham uma maior 

perceção dos resultados obtidos, com especial enfoque numa melhor qualificação, numa maior 

empregabilidade e numa cidadania mais ativa, tendo em vista designadamente contribuir para: 

 um maior sucesso escolar e, por essa via, uma redução da taxa de abandono escolar 

precoce para 10%; 

 aumentar para 40% a percentagem da população entre os 30-34 anos com ensino 

superior ou equiparado; 

 reforçar a empregabilidade dos destinatários das ações promovidas pelo PO CH, por 

via de uma maior e melhor qualificação, mais alinhada com as necessidades voláteis 

do mercado de trabalho; 

 a redução dos riscos de pobreza, designadamente pela promoção do acesso à 

educação, do aumento do sucesso escolar e da redução da taxa de abandono, 

atendendo a que é reconhecido o papel da escola na atenuação dos riscos de 

reprodução inter-geracional das desigualdades; 
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 sustentar a trajetória de aumento do investimento público em I&I&D, por via do apoio 

específico do PO à formação avançada (bolsas de doutoramento, bolsas de pós-

doutoramento e programas doutorais). 

A prossecução dos objetivos identificados exige o respeito permanente, ao longo do tempo, de 

um conjunto de valores chave nas atividades de comunicação a empreender, sintetizados na 

figura seguinte e descritos de seguida. 

 

Identidade – É importante fortalecer a imagem dos Fundos junto da Opinião Pública portuguesa, 

acentuando a identidade de cada um dos instrumentos financeiros comunitários, sendo no 

caso deste PO o FSE. Dar visibilidade à marca “PO CH”, nomeadamente nos suportes de 

comunicação, internos e externos, junto dos agentes do setor, parceiros e media, garantindo 

sempre o rigor na informação que é disponibilizada ao beneficiário, é um valor chave a garantir 

em primeiro lugar. 

Notoriedade - Os objetivos estratégicos da estratégia de comunicação do PO CH resultam da 

articulação da missão global do Portugal 2020, com os princípios de promoção do sistema de 

educação/formação e dos seus intervenientes, enquanto foco de desenvolvimento para o país 

e dos resultados obtidos. Pretende-se acrescentar valor ao capital humano contribuindo para o 

seu crescimento através de uma imagem dinâmica, investindo num projeto de futuro e no qual 

o PO CH desempenha um papel relevante e de referência. 

Credibilidade – A estratégia de comunicação do PO CH procurará ser um instrumento de 

melhoria e credibilidade da sua ação e de interação com os seus stakeholders, desenvolvendo 

uma política de comunicação integrada com todos os beneficiários que exerçam uma atividade 

no domínio da educação e formação, com o objetivo de destacar os conceitos de modernidade, 

dinamismo, competência e rigor do PO. 

Identidade Notoriedade Credibilidade Dinâmismo Rigor Resultado 
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Dinâmica - A promoção de uma melhor articulação com os serviços e organismos que integram 

o sistema de educação e formação, bem como estabelecer relações de colaboração com outras 

organizações, numa perspetiva de transparência e serviço público, é um objetivo claro, ao qual 

se junta a promoção de uma cooperação bilateral e multilateral com outros Estados-Membros, 

promovendo a partilha de experiências e a otimização dos recursos disponíveis. 

Rigor – Pretendemos que o trabalho efetuado por todos os que integram a equipa do PO CH 

seja pautado pelo rigor nos processos, aumentando assim a eficiência na persecução de 

resultados, seguindo a linha orientadora da missão do PO. A conjugação destes pressupostos 

permitirá elevar a nossa competência, com o objetivo de responder às solicitações de todos os 

beneficiários e stakeholders envolvidos. 

Resultado – Avaliação das ações de comunicação desenvolvidas, numa ótica de reforçar as 

metodologias de aplicação do conceito comunicacional da PO CH junto dos beneficiários, 

sistema educativo, agentes da administração pública, comunicação social e cidadãos, 

necessárias à prossecução dos objetivos do PO CH nas áreas consideradas primordiais como a 

redução do abandono escolar e o aumento da % de população entre os 30-34 com ensino 

superior. 

Considerando ainda que a temática da igualdade entre mulheres e homens, da não 

discriminação, da igualdade de oportunidades e da acessibilidade é um dos princípios 

horizontais a respeitar na aplicação de tudo o que se relaciona com os fundos comunitários, o 

PO CH assegurará, também no âmbito desta estratégia, o respeito por este princípio. A sua 

operacionalização passará, designadamente, por: 

 ter sempre em conta as necessidades de acesso e informação a pessoas com 

necessidades especiais, nomeadamente pessoas com deficiência, na preparação e 

concretização de materiais de comunicação e de eventos, integrando nesse contexto 

um campo de recolha de informação sobre essas necessidades nos formulários de 

inscrição e disponibilizando apoio específico por parte da organização dos eventos; 

 privilegiar a escolha de locais para a realização de eventos dinamizados pelo PO com 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; 
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 assegurar que é impreterivelmente respeitada a não discriminação em função do sexo, 

adotando uma linguagem escrita e visual que dê igual estatuto e visibilidade às mulheres 

e aos homens nos documentos produzidos, editados e distribuídos.  

 garantir que nunca haverá qualquer discriminação com base na raça, cor ou origem 

étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões 

políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 

idade ou orientação sexual. 

Do mesmo modo, no cumprimento do princípio de parceria, a presente estratégia de 

comunicação é concebida e será desenvolvida em estreita articulação com todos os stakeolders 

do PO, começando desde logo por todos os que estão representados na sua Comissão de 

Acompanhamento. Mas sobretudo, porque o sucesso desta estratégia passará precisamente 

pela capacidade de mobilizar os diversos parceiros em todo o processo comunicacional. 

 

Em suma, o PO CH pretende estabelecer um modelo comunicacional, em linha com o 

estabelecido para o Portugal 2020 e com as orientações decorrentes de experiências passadas, 

centrado na Concretização (divulgação de projetos já executados ou em execução), na 

Personalização (foco nos protagonistas, sejam eles projetos ou indivíduos) e nos Resultados 

(benefícios para os cidadãos e territórios).  

Concretização

Personalização

Resultados

 Divulgação de projetos 

já executados ou em 

execução 

 Foco nos protagonistas 

(Projetos ou Indivíduos) 

 Benefícios para os 

cidadãos e territórios 
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Esta estratégia de comunicação visa contribuir de forma mais efetiva para uma perceção positiva 

da aplicação dos fundos da União Europeia em Portugal, reforçando a visão de um país que 

cresce inclusivo e sustentável. 

5. A quem nos dirigimos 

Identificou-se o universo dos públicos-alvo internos e externos do Programa Operacional 

Capital Humano, segmentando-os em grandes grupos e que a imagem seguinte enuncia, em 

função do maior ou menor grau de proximidade de cada público-alvo ao mesmo. 

 

INTERNOS     EXTERNOS 

     

       1 Não representados em CA 

FACILITADORES

- Decisores políticos das tutelas

- Organismos Intermédios e equiparados

- Comissão de acompanhamento (CA)

- Coordenação Técnica Portugal 2020 (AD&C)

- Comissão Interministerial de Coordenação (CIC)

OBSERVADORES

- Cidadãos

- Órgãos de soberania

- Parceiros Sociais1

- Comunicação Social

- Opinion Makers

PARCEIROS

- Responsáveis pelas Políticas Públicas

- Autoridades de Gestão/Secretariados técnicos

- Parceiros Institucionais Nacionais e Regionais1

- União Europeia e suas estruturas

CLIENTES

- Potenciais beneficiários

- Beneficiários

- Destinatários finais dos projetos

- Comunidades e famílias relacionadas com os          
destinatários finais

Públicos-alvo
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Com a delimitação diferenciadora dos públicos-alvo, a abordagem da comunicação do PO CH 

pretende produzir efeitos práticos mensuráveis, estruturando-se numa rede de instrumentos e 

ações orientados para cada um dos públicos nas suas diferentes correlações com o PO.  

Visibilidade afirmativa - através da normalização das suas matrizes identitárias e pela conceção 

de uma imagem de marca própria, apelativa e diferenciadora, capaz de facilitar o discurso de 

afirmação e de relevância do PO.  

Proximidade mediática - seleção de canais de comunicação sintonizados com os públicos-alvo 

identificados e facilitadores de uma maior proximidade entre todos os atores.  

Empatia das Ações - criação de uma multiplicidade de suportes de comunicação facilmente 

descodificáveis que, de forma amigável, respondam às questões de quem pretende saber quais 

os benefícios dos Fundos e do PO e em que condições podem aceder. 

Eficácia das mensagens - pela monitorização continuada da assertividade das ações.  

Estrategicamente, o lançamento desta estratégia de comunicação marca o ritmo de uma 

performance que se pretende transparente, inovadora e geradora de uma verdadeira boa 

relação entre os diferentes públicos-alvo. 

Neste âmbito, e sem prejuízo de outras iniciativas que se venham a considerar mais prioritárias 

ao longo da implementação dos programas, o PO CH prevê contribuir e participar para as ações 

de comunicação do Portugal 2020, em particular sempre que estas sejam dirigidas para formar 

e informar beneficiários, potenciais beneficiários e o público em geral, para a divulgação de 

resultados, casos de sucesso, monitorização e avaliação da estratégia de comunicação. 
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Público-alvo Iniciativa Portugal 2020 

Clientes e Observadores 

Eventos de lançamento dos Programas Operacionais ao nível das NUTS II, com 
apresentação da estratégia global do Portugal 2020 e dos vários Programas 
Operacionais Regionais e Temáticos 

Roadshow de projetos no território nacional, que complemente a grande ação anual 
de apresentação dos resultados de cada Programa, concentrando a apresentação de 
projetos e resultados ‐ seminários, exposições/feiras com a participação da tutela 
governamental e cobertura mediática 

Clientes e Observadores  

Programa televisivo “Minuto Portugal 2020”, com breve apresentação de conteúdos 
sobre o Portugal 2020 

Prémio do Desenvolvimento Regional3 

Open Days de projetos à comunidade 

Facilitadores  
(Autoridades de Gestão do 
Portugal 2020) 

Seminários centrados na discussão dos resultados das avaliações de impacto  

Eventos de partilha de informação entre as várias Redes do Portugal 2020 

Facilitadores 
(Rede de Comunicação do 
Portugal 2020) 

Estudos de opinião sobre a visibilidade e notoriedade das políticas, dos Programas 
Operacionais /Programas de Desenvolvimento Rural e dos projetos e do papel 
desempenhado pelos Fundos e pela União Europeia 

Serviço de avaliação sobre o impacto das notícias nos OCS, acrescido da avaliação da 
comunicação online, designadamente em sítios e Redes Sociais 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Na vertente de destaque das intervenções financiadas pelo FSE com maiores resultados no desenvolvimento das regiões. 
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6. Estratégia de comunicação 

Tendo em vista o alcance dos objetivos formulados, a estratégia assenta num pilar fundamental 

que permite um envolvimento de um maior número de pessoas, mobilizando-as para a sua 

função específica no âmbito do PO CH, sejam beneficiários e destinatários diretos, público em 

geral, órgãos de soberania e meios de comunicação social. Procura-se sublinhar o papel 

estratégico da aposta nas qualificações para o futuro do país e, nesse contexto, para um 

crescimento mais inclusivo e sustentável, em linha com os objetivos da estratégia Europa 2020 

e do Programa Nacional de Reformas. 

O PO CH orientará a comunicação de forma simples e direta, num processo de identificação 

rápida e apreensão fácil de cada público-alvo, através de mensagens curtas. A título de exemplo, 

destacam-se as seguintes mensagens chave, que emergiram do desafio interno lançado aos 

colaboradores do PO CH para apresentarem propostas nesse sentido: 

 O futuro começa aqui; 

 Mais conhecimento, Melhor crescimento; 

 Capital Humano com Futuro. 

 

6.1  A Comunicação externa 

A comunicação externa será um fator decisivo para a imagem que o PO CH pretende 

implementar na sociedade portuguesa. É fundamental possuir uma estratégia de comunicação 

eficaz e adaptada à realidade dos públicos-alvo, assente em fases bem definidas e estruturadas, 

em função do ciclo de vida do PO, para que todos os pressupostos comunicacionais se integrem 

de forma coerente, cruzando sempre sinergias com o modelo de comunicação do Portugal 2020. 

Será este instrumento que vai transformar os objetivos desta estratégia em ações de 

comunicação concretas e eficazes. A figura que se segue procura sintetizar os principais tipos de 

iniciativas a promover em matéria de comunicação externa do PO CH. 
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Lançamento 

(2015-2016) 

Divulgação 

(2017-2018) 

Consolidação e avaliação 

(2019-2022) 

 

 

6.2  A Fases da estratégia de comunicação externa 

A missão da estratégia de comunicação do PO CH, ao longo de três fases de implementação, 

articuladas estrategicamente entre si de modo a não sobrepor mensagens, passará pela 

promoção do PO, induzindo uma imagem pública positiva e de confiança na promoção das 

qualificações dos portugueses. 

Satisfazer as necessidades de informação e acesso dos seus destinatários, realçando o papel do 

PO CH, da União Europeia, através do FSE e do Estado Português no desenvolvimento de 

condições para a valorização dos resultados alcançados pelos Portugueses e por Portugal, é 

essencial. Pretendem-se, por tudo isto, implementar uma estratégia de comunicação assente 

em três fases distintas, mas complementares entre si, e que descrevemos de seguida. 

 

 

 

Marca/Identidade do PO CH

Portal/Newsletter/ 
Redes Sociais

Relações 
institucionais/Relações 
Públicas

Eventos/Merchandising

Divulgação de 
estudos, avaliações e 
relatórios
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Lançamento institucional, entre Janeiro de 2015 e Dezembro de 

2016, seguindo os elementos estratégicos definidos, visando a 

sobretudo a sensibilização dos beneficiários e destinatários diretos aos objetivos do PO, da sua 

matriz e implementação no setor e na sociedade. 

Nesta primeira fase, teremos também como foco a necessidade de informar os beneficiários das 

principais mudanças do PO CH (Portugal 2020) face ao POPH (QREN), com especial enfoque para 

as novas tipologias de operação, ou em que se pretendem introduzir maiores níveis de inovação 

face ao passado (e.g cursos vocacionais, formação de docentes de educação especial e 

educadores de infância, cursos técnicos superiores profissionais (TEsP), programas de 

doutoramento, centros para a qualificação e o ensino profissional, formação de docentes e 

serviços de psicologia e orientação). Um permanente abordagem sobre os resultados das ações 

que se vão empreender, sem prejuízo do rigor na aplicação destes importantes recursos 

financeiros, será sempre uma prioridade. 

Para a sua implementação, até Dezembro de 2016, devem ser cumpridos os elementos 

estratégicos que se seguem: 

Marca PO CH 

A marca “PO CH” define-nos enquanto motor de elevação 

das qualificações e da empregabilidade de jovens e 

adultos e da qualidade no sistema de educação e 

formação. Pretendíamos encontrar um conceito para o 

rosto do Programa Operacional Capital Humano e o Rui 

Oliveira, formando do curso de Formação Profissional de 

Técnico de Multimédia (1º ano) – Sistema de 

Aprendizagem, concretizou esse nosso desejo (ver caixa). 

Peças de conhecimento, aprendizagens, vivências, aspirações e sonhos que se agregam para a 

construção da pessoa e de um futuro diferente e melhor.  

1ª Fase 
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Peças aglutinadoras na vontade de crescer com mais educação e mais oportunidades de 

emprego, definindo o PO CH como motor do sucesso escolar e da qualidade dos sistemas de 

educação e de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir deste racional evoluiu-se, na sequência do concurso “Dá-me um Rosto”, para a 

consolidação da marca final do PO CH de encontro com a sua identidade e objetivos. 

O Rui Oliveira, a equipa de comunicação do PO CH e uma empresa especializada em 

comunicação iniciaram a cocriação e a simplificação de formas, cores, lettering e desenvolveram 

as artes finais do Logotipo do PO CH, mas sempre com a racional inicial bem presente.  
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 Estudo de normas gráficas, em termos de 
dimensões, direção e comportamento horizontal e 
vertical. 

 Análise do comportamento cromático 
 Estudo sobre flexibilidade do logótipo, mantendo a 

consistência da marca. 
 Estudo da aplicação offline e online. 
 Conclusões e orientações para a fase de restyling. 

Empresa especializada de 

comunicação 

 

 Redesign do look&feel do logótipo POCH 
 Exploração da integração do logótipo em ambientes 

offline e digitais 
 Preparação do logotipo para a fase de finalização 

Cocriação 

(empresa especialidade de 

comunicação e Rui Oliveira) 

 

 Finalização e Entrega de Identidade de Marca 
 Entrega de Manual de Normas. 
 Entrega de artes-finais 

Validação - POCH 

 

Desse trabalho conjunto resultou o logotipo final do Programa Operacional Capital Humano: 
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Para aprofundar as metodologias e técnicas aplicadas, o Rui Oliveira vai ainda realizar um estágio 

na empresa especializada de comunicação (de referência no setor e pertencente à maior rede 

de comunicação do mundo), contribuindo para a componente de formação em contexto de 

trabalho do respetivo curso. 

 

Portal corporativo na Internet 

A informação relativa ao PO e ao Portugal 2020 estará disponível na internet integrada no portal 

PO CH (que observará as condições de acesso a cidadãos com necessidades especiais e que será 

bilingue – PT/EN - nos títulos informativos) e será atualizada de forma sistemática. Este portal 

terá, naturalmente, uma articulação privilegiada com o portal do Portugal 2020, contribuindo 

para alimentar este e complementando-o, com informação mais específica e desenvolvida sobre 

o PO CH. 

O portal conterá duas grandes vertentes distintas. Uma dirigida para beneficiários e 

destinatários diretos, onde constará toda a informação útil sobre a divulgação dos benefícios da 

comparticipação, candidaturas, legislação, tutoriais e apoio aos projetos apresentados.  

Por outro lado, incluirá toda a informação geral, notícias, novidades, imprensa, vídeos imagens, 

bem como todos os links necessários a uma informação plena, para os restantes públicos-alvo 

identificados anteriormente, sobre os contributos da marca para a valorização nacional. Será 

igualmente assegurada a acessibilidade universal ao sítio na Internet do PO CH, integrando 

funcionalidades de acessibilidade que vão ao encontro das necessidades dos utilizadores com 

deficiência. 

Pretende-se que este instrumento de informação seja dinâmico. Para o efeito deverá ser 

continuamente melhorado, considerando que se trata de um veículo privilegiado de interação 

com o público em geral, para além dos beneficiários e destinatários diretos do PO. 

Recorde-se a este propósito que a Avaliação do Impacto das Ações de Comunicação do POPH 

2007 – 2013 concluiu que o portal constituiu “(…) o meio de acesso à comunicação do POPH 
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mais transversal a todos os públicos”, tendo sido considerado um instrumento com informação 

muito útil e fácil de utilizar. Apesar disso, o seu uso era ainda bastante reduzido no público em 

geral, onde muitos admitiram não saber da existência do mesmo, pelo que se impõe uma 

reforçada divulgação do mesmo no caso do PO CH. 

Redes sociais 

A estratégia que se propõe para a comunicação digital passa, para além do Portal, que 

representa a principal janela com o exterior, pela presença nas Redes Sociais Facebook, Twitter, 

Linkedin e Slideshare, bem como no YouTube. A mobilização dessas redes sociais será feita em 

função dos perfis de públicos distintos que utilizam de forma mais intensa cada uma dessas 

redes, com particular destaque para a população jovem, que constitui um dos principais 

destinatários finais das ações apoiadas por este PO. 

Rege-se pela atualização permanente dos conteúdos, pela utilização de uma linguagem 

acessível, pela focalização em diferentes targets e pela acessibilidade (exemplo da APP Mobile).  

Prevê-se a utilização de infographics, uma ferramenta de comunicação online que poderá trazer 

clareza e inovação à comunicação. 

Procurar-se-á respeitar a estratégia Mix: cruzar e partilhar informações entre as Redes Sociais. 

Uma notícia no Facebook gera comentário no Twitter, convidando à consulta da página; um 

vídeo no YouTube gera notícia nas outras redes.  

Newsletter Eletrónica 

De periodicidade quinzenal e disponível em formato eletrónico no portal institucional, esta 

publicação deverá constituir um instrumento de divulgação e informação periódica e atual, para 

os beneficiários e destinatários diretos aumentando, igualmente, a visibilidade e a transparência 

do PO CH junto do grande público e de todos os públicos diretamente.  

Conterá informação diversa, incluindo um editorial, destaques, notícias a eventos, casos de 

sucesso apoiados, entre outros campos que sejam considerados de interesse.  
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Desdobráveis institucionais, brochuras diversas, pen, cartazes e merchandising 

Elementos promocionais de fácil manuseamento e distribuição, que visam massificar o 

conhecimento e identificação da marca PO CH, divulgando a sua intervenção. O objetivo é 

conferir ao Programa maior notoriedade e relevância junto dos beneficiários e destinatários diretos, 

bem como do público em geral que participe em sessões públicas que o PO promova ou esteja 

envolvido. Prevê-se a produção dos seguintes materiais, sendo que sempre que adequado será 

assegurada a acessibilidade dos mesmos para todos os seus potenciais destinatários, em particular 

para as pessoas com deficiência. 

Brochura Institucional  

Publicação que visa apresentar o PO CH e divulgar os apoios consagrados, conferindo-lhes maior 

visibilidade junto dos beneficiários e destinatários diretos.  

Roll Up’s 

Uma ferramenta de comunicação prática para promover a ligação da “marca PO CH” aos seus 

objetivos e prioridades fundamentais de intervenção, através de imagens e frase-chave. Não 

têm assim como objetivo a divulgação de conteúdos específicos ou mais pormenorizados sobre 

o PO, para os quais utilizaremos outros instrumentos. 

Pen’s 

Material de divulgação, em suporte informático, que incluirá informação geral relativa ao PO 

CH, designadamente objetivos, eixos prioritários e respetivas medidas, orientações de informação e 

publicidade, legislação de suporte, entre outras, para distribuição junto beneficiários e destinatários 

diretos. 

Cartazes 

Cartaz com conteúdos sobre o PO CH para enviar para os stakeholders e utilizar em feiras e 

eventos. 
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Merchandising 

Materiais de fácil manuseamento para distribuição em eventos e feiras onde o PO CH estiver 

presente junto dos beneficiários e destinatários diretos e público em geral. 

Vídeos institucionais 

Vídeos institucionais com o objetivo de serem utilizados numa campanha junto do público-alvo 

identificado anteriormente, de maior disseminação e que serão importantes para a 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. 

Evento Anual – projeção da marca PO CH 

Evento nacional de cariz mediático e agregador do grande público em torno dos desígnios da 

marca, como motor de uma melhor educação e formação em Portugal, viando nesta fase dar 

sobretudo a conhecer a marca PO CH. Para o efeito procurar-se-á um envolvimento ativo não 

só dos seus beneficiários e destinatários finais na sua concretização, bem como de stakeholders 

chave para a promoção do PO, designadamente ao nível tutela, órgãos de soberania, parceiros 

sociais e do setor e opinion makers. 

O envolvimento dos beneficiários no evento poderá passar por ações e demonstração de 

resultados das ações que promoveram, designadamente pela participação ativa dos formandos 

em show rooms (demonstrações de aprendizagens práticas de cursos que frequentam ou 

frequentaram), pela animação sociocultural do evento, etc.. Desta forma aproximamo-nos por 

um lado dos beneficiários e destinatários finais e, por outro lado, demonstramos a excelência 

das qualificações obtidas através da formação apoiada pelo PO CH. 

Este evento deverá ocorrer anualmente numa das regiões onde o PO CH incide e de modo 

rotativo, obedecendo a uma lógica territorial consonante com o espírito de valorização regional 

inerente ao próprio Programa Operacional. Será um espaço onde os beneficiários e destinatários 

diretos terão um acesso ainda mais direto a tudo o que o Programa comporta e sobretudo uma 

oportunidade de divulgar exemplos de boas práticas na aplicação dos recursos públicos na 
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respetiva região de realização de cada evento, sobretudo nas fases subsequentes de realização 

destes eventos. 

A realização deste evento poderá ainda ser complementada pela realização de visitas a projetos 

em curso (nesta primeira fase será sobretudo nessa perspetiva) e que possam ilustrar na prática 

o que está a ser concretizado com o apoio do PO CH. 

Open days e outros eventos 

A realização de Open Days, como espelho das boas práticas, projetos inovadores e com 

resultados relevantes, será assegurada regularmente, tendo em vista uma maior abertura do PO 

à sociedade e à divulgação de mecanismos que podem ser adotadas num espirito de partilha e 

evolução. O envolvimento de diferentes parceiros, nomeadamente associações de estudantes e 

de pais, empresas, autarquias e outros atores relevantes, para além dos beneficiários, é de 

fulcral importância na ótica de promover nesta fase a mobilização desses atores para os 

objetivos e metas do PO. 

Será assegurada a dinamização e/ou participação da autoridade de gestão do PO em eventos 

considerados úteis nesta fase de lançamento da sua estratégia de comunicação. Neste contexto, 

é prioritário a dinamização de sessões de divulgação/informação junto dos potenciais 

beneficiários, bem como de seminários e conferências nacionais e internacionais sobre 

temáticas e experiências específicas de impacto direto no trabalho desenvolvido pelos 

beneficiários e a sua repercussão nos destinatários diretos, tendo em vista promover o seu 

alinhamento com os objetivos e prioridades estratégicas do PO e do Portugal 2020, focalizadas 

em função de grandes áreas ou tipologias de operação que são elegíveis ao mesmo. 

A dinamização ou participação em eventos diversos ligados às áreas de intervenção do PO CH 

darão especial enfoque às inovações face ao anterior período de programação, tanto ao nível 

de procedimentos, como de focalização acrescida nos resultados, necessários à persecução de 

metas, como ainda sobre as novas tipologias de intervenção do PO. 
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Entre Janeiro de 2017 a Dezembro de 2018, será consolidado o 

modelo comunicacional, com a aplicação de novos mecanismos 

de reforço da notoriedade junto de todo o público-alvo 

anteriormente identificado (campanha publicitária, relações 

públicas, concurso e evento). Será ainda elaborado um plano de divulgação da aplicação do PO 

CH, junto dos beneficiários e destinatários, com base na monitorização efetuada e nos 

indicadores de resultados. Para a sua implementação prevê-se que sejam cumpridos os 

seguintes elementos estratégicos: 

Campanha de publicidade (TV, rádio e imprensa, outros meios) 

Conteúdos publicitários para Televisão, rádio e Internet, para todo o público-alvo, em 

articulação com a estratégia de comunicação do Portugal 2020. O objetivo é concretizar numa 

campanha nacional que se deseja de grande impacto e que será fundamental para a criação da 

identidade positiva do PO, bem como a uma associação mais imediata ao conceito da marca PO 

CH. No âmbito do QREN, e de acordo com o relatório final elaborado, a televisão, a imprensa e 

os portais corporativos, foram os meios de comunicação que mais contribuíram para a 

notoriedade dos PO. 

De forma a potenciar o impacto da campanha, afigura-se fundamental a mobilização dos jovens 

e adultos que são destinatários diretos das ações que apoiamos, recorrendo a algumas 

estratégias específicas e inovadoras, como por exemplo: 

 associar a nossa campanha a rostos conhecidos dos cidadãos em Portugal; 

 promover o eixo 1 do PO CH em séries ou programas juvenis (visando por exemplo o 

surgimento da imagem ou de referência ao papel do PO nos mesmos), tendo em conta 

que este tipo de programas são fortemente visualizadas por esse público; 

 promover o Eixo 3 do PO CH em programas mais orientados para adultos (por exemplo, 

em telenovelas e programas de informação), à semelhança do referido no ponto 

anterior; 

 envolver nas ações que apoiamos parceiros com impacto mediático, designadamente 

grandes empregadores de reconhecido prestígio no mercado, que, além de 

2ª Fase 
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beneficiarem dos cursos que apoiamos (vocacionais, cursos profissionais, cursos de 

aprendizagem, etc.), têm os recursos próprios para esse efeito; 

 promover a divulgação de exemplos de boas práticas em Programas televisivos, de rádio 

ou através de reportagens jornalísticas, destinada à promoção do ensino e da formação 

profissional (como por exemplo, no Programa televisivo "Qualificar+, da responsabilidade 

da ANQEP, ou em reportagens específicas em canais de informação). 

Boas práticas: PROJETOS COM PESSOAS 

Constatando que a proximidade entre os beneficiários e o PO é um fator de relevante para a 

concretização dos objetivos inseridos na programação, será implementado um plano de 

acompanhamento dos projetos apoiados, procurando identificar os que representem boas 

práticas, os mais inovadores ou relevantes em determinada área de forma global ou mais 

específica, e que possam ser partilhados com vista à melhoria de processos no âmbito da 

formação. Trata-se, por isso, de dinamizar um processo de aprendizagem coletiva, catalisador 

de níveis acrescidos de eficácia e eficiência na aplicação dos recursos do PO CH, constituindo 

esta mais uma via, através da comunicação, de promoção daquele que se constitui como o 

princípio basilar do Portugal 2020: a focalização nos resultados. 

Numa ótica de reconhecimento, capacitação e de motivação, o PO CH atribuirá, como culminar, 

deste processo um prémio assente em duas matrizes consideradas relevantes e que se 

interligam; i) uma dirigida a reconhecer entidades beneficiárias que se notabilizem pelo trabalho 

que realizam no âmbito do PO; ii) outra dirigida a premiar destinatários diretos cuja vida foi 

influenciada de forma determinante pelo apoio do mesmo. O enfoque deste prémio são, assim, 

os beneficiários e destinatários diretos, sem prejuízo de se admitir ainda deste prémio vir a reconhecer 

o papel dos empregadores que mais e melhor se empenhem no esforço de qualificação de jovens e 

adultos. 

A seleção será feita por um júri de personalidades notáveis que, de acordo com critérios 

previamente assumidos, galardoará a(s) pessoa(as) entidade ou entidade(s) que mais resultados 

conseguiram nas áreas temáticas do concurso e a exemplos concretos de destinatários diretos 

que, com a sua qualificação, alteraram a sua vida. Será ainda útil procurar associar esta iniciativa 

o alto patrocínio de instituições e/ou personalidades de reconhecido mérito neste domínio. 
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Evento Anual – divulgação da marca PO CH 

Tal como previsto anteriormente, o evento nacional terá um enfoque nos resultados ainda mais 

acentuado, com o reforço de mobilização de projetos, ou casos de sucesso individual, 

decorrentes dos apoios concedidos e que ilustrem o que está a ser alcançado com o PO. 

A realização deste evento poderá ainda ser complementada pela realização de visitas a projetos 

já concluídos e com resultados a mostrar, permitindo ilustrar o que está a ser concretizado com 

o apoio do PO CH. 

Nesta segunda fase poder-se-á envolver ainda mais ativamente os nossos beneficiários e 

destinatários finais nos eventos, da seguinte forma e a título exemplificativo: 

 promovendo o envolvimento na organização logística do evento formandos de cursos 

de organização de eventos ou de áreas afins (cursos de aprendizagem/cursos 

profissionais/etc.); 

 envolvendo na comunicação do evento formandos de cursos de comunicação/design ou 

áreas afins, sob supervisão do PO CH;  

 apresentação de vídeos com testemunhos de boas práticas, cuja realização será da 

responsabilidade de formandos de cursos na área de multimédia ou afins; 

 serviço de catering, animação cultural e show-room da responsabilidade de entidades 

beneficiárias com cursos nos setores (à semelhança do que acontecia na primeira fase). 

Desta forma «além de colocarmos os jovens e adultos no centro daquilo que fazemos» e de lhes 

dar oportunidade de acumularem experiência para o seu portfólio (com os efeitos que isso 

implica em termos de empregabilidade), apresentando, de forma clara, a excelência dos 

resultados que promovemos com o apoio do PO. 

Open Day, outros eventos 

A realização de Open Days como espelho das boas práticas, projetos inovadores e de resultados, 

será aprofundada nesta fase, com uma focalização crescente nos resultados não imediatos, no 

quadro do modelo de partida referido na fase anterior. 
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Será assegurada a continuidade reforçada à dinamização e/ou participação da autoridade de 

gestão do PO em eventos considerados úteis nesta fase da sua estratégia de comunicação. Neste 

contexto, é prioritário a organização de sessões de divulgação/informação junto dos potenciais 

beneficiários, seminários e conferências nacionais e internacionais sobre temáticas específicas 

e de impacto direto no trabalho desenvolvido pelos beneficiários, tendo em vista promover o 

conhecimento sobre as práticas em curso com o apoio do PO. 

Biblioteca de Conteúdos  

Para disponibilização junto do público-alvo, será feita uma recolha de georreferência de 

conteúdos de rádio, imprensa, ou vídeo, de histórias sobre casos de sucesso que ilustrem a ação 

do PO CH, de utilização universal nas diferentes ações e eventos PO. Deverá incluir também uma 

base de dados fotográfica, opiniões dos beneficiários e dos cidadãos. 

A construção desta biblioteca depende em primeiro lugar do envolvimento ativo das entidades 

beneficiárias no mesmo, de associações de estudantes e associações de pais, em estreita 

articulação com a Autoridade de Gestão do PO CH, envolvendo não só a unidade de Gestão 

Estratégica e Comunicação, como outras unidades, em especial as unidades de gestão de 

projetos. Para este efeito é fundamental assegurar uma maior dinâmica de comunicação ou 

mesmo interação entre os beneficiários e o PO CH, na perspetiva da sinalização de resultados 

promissores ou já efetivos, face à experiência de anteriores períodos de programação.  

Esta lógica de interação entre os beneficiários e o Secretariado Técnico do PO CH exige uma 

maior interação no terreno entre ambos, com por exemplo mais visitas de acompanhamento a 

projetos na perspetiva da aprendizagem conjunta e não apenas para efeitos de controlo e 

auditoria (que terão, naturalmente, que continuar a existir). Para esse reforço das interações 

com os beneficiários é decisiva a concretização do princípio da simplificação, enquanto um dos 

princípios orientadores do PT 2020 e sem quebra do rigor na aplicação dos recursos, seja 

efetivamente concretizado. 

Relatórios e Publicações 

Divulgação proactiva de relatórios anuais ou periódicos, onde se inclui os balanços anuais de 

execução, balanços intercalares e publicações temáticas periódicas, entre outros. Prevê-se 
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privilegiar a produção de publicações para divulgação dos resultados obtidos, nomeadamente 

com base em projetos que se destaquem pelo seu carácter inovador e pelo seu efeito 

demonstrativo, para difusão em multiplataformas (áudio e vídeo]. 

O relato e a avaliação das ações de comunicação PO CH farão ainda parte integrante do relatório 

anual e final desta estratégia de comunicação, a serem apresentados em sede de Comissão de 

Acompanhamento (como previsto na regulamentação comunitária e nacional nesta área), 

podendo vir a ser uma componente do relatório anual de execução do PO. 

Estas publicações deverão ser disponibilizadas também através do portal e devem pautar-se por 

uma apresentação gráfica cuidada e moderna, de leitura fácil para todos os stakeholders, com a 

inclusão sistemática de uma nota síntese de apresentação/divulgação das mesmas. 

Está ainda previsto já nesta fase a conclusão de relatórios de avaliação específicos ligados à área 

de intervenção do PO CH, incindido nas seguintes temáticas e cujos resultados devem depois 

ser adequadamente comunicados, em função dos públicos-alvo anteriormente identificados e 

nos termos previstos no PGA e, posteriormente, no Plano de Avaliação deste PO. 

Avaliação intercalar 

Visa a consolidação e melhoria dos mecanismos de comunicação implementados, com base 

numa avaliação intermédia do impacto dos que foram implementados até à data. Assim, 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, junto de todos os 

beneficiários e destinatários diretos, tutela, órgãos de soberania, comunicação social e público em 

geral. 

 Monitorização da estratégia de comunicação do PO CH e 

3ª Fase divulgação alargada das atividades desenvolvidas junto dos 

diferentes públicos-alvo (2019-2022), com dados referentes 

aos resultados atingidos nos primeiros anos do PO, incluindo-se 

a divulgação sistemática de projetos e casos concretos considerados como Boas Práticas de 
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Sucesso. Nesta fase a comunicação incidirá assim nos resultados atingidos pelo PO ao nível do 

cumprimento das suas metas. 

Campanha de publicidade (Tv, rádio, imprensa e outros meios) 

Conteúdos publicitários para televisão, rádio e Internet, para todo o público-alvo, em articulação 

com a estratégia de comunicação do Portugal 2020 e que assentará na biblioteca de conteúdos 

a desenvolver (ver descrição dessa ação). O objetivo é reforçar a campanha nacional iniciada na 

fase anterior, focados em resultados e que se deseja de grande impacto e que será fundamental 

para a criação da identidade positiva do PO, bem como a uma associação mais imediata ao 

conceito da marca PO CH.  

Recorde-se que no âmbito do QREN, como do PO PH, e de acordo com os relatórios finais de 

avaliação elaborados sobre os respetivos planos de comunicação, a televisão, a imprensa e os 

portais corporativos, foram os meios de comunicação que mais contribuíram para a notoriedade 

dos PO. A aposta neste domínio implica também níveis de investimento na comunicação mais 

relevantes, atendendo a que a mobilização de alguns desses instrumentos de comunicação 

implica custos tendencialmente acrescidos, para que possam produzir os resultados 

pretendidos. 

Boas práticas: PROJETOS COM PESSOAS 

Prossecução desta ação e do(s) prémio(s) PROJETOS COM PESSOAS nos termos previstos nas 

fases anterior, sem prejuízo das adaptações decorrentes do balanço da experiência dessa fase e 

da necessidade de foco ainda mais reforçado nos resultados e na sustentabilidade dos mesmos 

nesta última fase da estratégia de comunicação do PO CH.  

Evento Anual do PO CH – resultados PO CH e perspetivas para o futuro 

Tal como previsto anteriormente, o evento nacional terá um enfoque nos resultados ainda mais 

acentuado, com o reforço de mobilização de projetos, ou casos de sucesso individual, 

decorrentes dos apoios concedidos e que ilustrem o que está a ser alcançado com o PO. 
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Open Days e outros eventos 

Continuação destas ações nos termos previstos nas fases anterior, sem prejuízo das adaptações 

decorrentes do balanço da experiência dessa fase e da necessidade de foco ainda mais reforçado 

nos resultados e na sustentabilidade dos mesmos nesta última fase da estratégia de 

comunicação do PO CH.  

Biblioteca de Conteúdos  

Prosseguimento da metodologia adotada nas fases anteriores, sem prejuízo de melhoramentos 

que se considerem necessários para uma melhor cobertura e divulgação de conteúdos que se 

enquadrem nesta última fase da estratégia de comunicação do PO CH.  

Relatórios e Publicações 

Manutenção da metodologia adotada nas fases anteriores, com um aprofundamento da 

divulgação proactiva de relatórios anuais ou periódicos, onde se inclui os balanços anuais de 

execução, balanços intercalares e publicações temáticas periódicas, entre outros. Prevê-se 

privilegiar ainda mais a produção de publicações para divulgação dos resultados obtidos, 

nomeadamente com base em projetos que se destaquem pelo seu carácter inovador e pelo seu 

efeito demonstrativo, para difusão em multiplataformas (áudio e vídeo]. 

6.3  Quadro síntese da estratégia de comunicação externa 

Sintetizamos no quadro seguinte os principais objetivos e as ações programadas para o período 

de programação do PO CH, numa perspetiva de calendarização em termos de produto final 

estabilizado, que será alterada sempre que se ao nível da monotorização de resultados se 

identifiquem falhas ou ações pouco geradoras de êxito. Aponta-se ainda no mesmo para um 

conjunto de principais indicadores de realização e resultado que servirão para monitorizar e 

avaliar a implementação desta estratégia de comunicação, estabelecidos em função dos que se 

encontram previstos na estratégia de comunicação Portugal 2020. 
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Marca e imagem Notícias no portal do PO CH Notícias no portal do PO CH

Portal do PO CH Newsletter Newsletter

Newsletter Campanha de publicidade TV, rádio e imprensa Biblioteca de Conteúdos 

Redes sociais Boas práticas: PROJETOS COM PESSOAS Boas práticas: PROJETOS COM PESSOAS

Brochuras e folhetos Feiras e eventos externos Feiras e eventos externos

Merchandising Monotorização e avaliação Campanha TV, rádio e imprensa

Vídeos corporativos Relatórios e publicações Relatórios e publicações

Nº de visitas ao portal do PO CH Nº de visitas ao portal do PO CH Nº de visitas ao portal do PO CH

Nº de seguidores nas redes sociais Nº de seguidores nas redes sociais Nº de seguidores nas redes sociais

Nº de subscritores da Newsletter Nº de subscritores da Newsletter Nº de subscritores da Newsletter

Nº folhetos distribuídos Nº folhetos distribuídos Nº folhetos distribuídos

Nº de brochuras distribuídas Nº de brochuras distribuídas Nº de brochuras distribuídas

Nº produtos de merchandising distribuídos Nº produtos de merchandising distribuídos Nº produtos de merchandising distribuídos

5 vídeos corporativos 2 filmes campanha publicitária (resultados) 1 filmes campanha publicitária e 2 spot de rádio (resultados)

10 tuturiais 1 spot rádio campanha publicitária (resultados) Nº de boas práticas divulgadas (Open Day  e biblioteca de conteúdos)

Nº de participantes no evento anual Nº de participantes no evento anual Nº de participantes no evento anual

1 relatório anual 2 relatórios anuais de execução e um de avaliação 2 relatórios anuais de execução e um de avaliação

Nível de perceção sobre a existência de informação suficiente sobre o POCH 

e a sua implementação

Nível de perceção sobre a existência de informação suficiente sobre o POCH 

e a sua implementação

Nível de perceção sobre a existência de informação suficiente sobre o POCH 

e a sua implementação

Indíce de notoriedade da marca PO CH Indíce de notoriedade da marca PO CH Indíce de notoriedade da marca PO CH

Indíce de favorabilidade NET AEV Indíce de favorabilidade NET AEV Indíce de favorabilidade NET AEV

Nível de perceção sobre a contribuição do PO CH para o desenvolvimento 

das qualificações nas regiões

Nível de perceção sobre a contribuição do PO CH para o desenvolvimento 

das qualificações nas regiões

Nível de perceção sobre a contribuição sobre a aplicação dos fundos 

disponibilizados pelo PO CH

Nível de perceção sobre a contribuição sobre a aplicação dos fundos 

disponibilizados pelo PO CH

Métricas  

Consolidação/Avaliação

Objetivos Criar condições de acesso universal Notoriedade pública Boas práticas e avaliação final 

Janeiro de 2019 a Dezembro de 2022

Fases

Período Até Dezembro 2016 Janeiro de 2017 a Dezembro de 2018

Passos da 

implementação

Lançamento Divulgação

Relações públicas (contatos constantes com a imprensa)

Relações institucionais (contatos permanentes com agentes da administração pública)

Transversal

Evento Anual

Principais 

resultados  
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6.4  Articulação com os media e o seu papel na comunicação externa 

do POCH 

Como referido no ponto 3 desta estratégia de comunicação, o segmento dos jornalistas foi o 

principal intermediário entre a comunicação do QREN e os seus destinatários, consideramos que 

estes devem ser estrategicamente abordados.  

Deve o PO CH, seguindo as recomendações inscritas no referido relatório, e em estreita 

colaboração com a rede de comunicação do Portugal 2020, apoiar a realização de ações de 

sensibilização, a nível nacional e regional, para os profissionais da comunicação social, 

procurando nomeadamente envolver interlocutores com competências técnicas para a 

divulgação dos temas relacionados com os Fundos, com a preparação de visitas a projetos 

considerados inovadores e sinónimo de boas-práticas. Deve ainda promover uma intervenção 

pedagógica e devidamente sustentada sempre que surjam notícias menos favoráveis sobre a 

intervenção do PO CH, visando uma comunicação clara e transparente sobre as situações 

concretas que venham a surgir ao longo da sua vida. 

É necessário desenvolver mecanismos para um fácil acesso à informação sobre o PO, numa ótica 

de simplificação da informação, da linguagem e da proximidade. 

A produção de conteúdos que privilegiem resultados [micro ou macro] são facilitadores da 

produção de conteúdos mais noticiáveis, numa perspetiva positiva e de sucesso, contrariando a 

propensão natural para notícias com ângulo crítico.  

A difusão da informação considerada relevante será, sempre que possível, produzida em 

multiplataformas, como áudio e vídeo, procurando a inovação e assim responder à vocação 

dinâmica e rápida dos Órgãos de Comunicação Social.  

 

Ações de 
formação 
sobre os 
Fundos

Jornalistas
Informação 

de +
qualidade
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6.5  O papel da comunicação interna 

A comunicação interna entre os diferentes colaboradores de uma organização como o 

Secretariado Técnico do PO CH, é unanimemente reconhecida como sendo um instrumento 

fundamental ao serviço de uma gestão moderna, capaz de potenciar os recursos ao nosso 

dispor, constituindo nessa perspetiva uma base indispensável para uma eficaz comunicação 

externa. À comunicação interna estão reservadas funções relacionadas com o conhecimento do 

PO e de tudo o que envolve a sua ação e, em particular, o quotidiano deste programa, para além 

de ser igualmente um instrumento de motivação, incentivando o espirito de equipa e 

promovendo a integração de novos colaboradores, quando aplicável. 

A comunicação interna é uma ferramenta central para o aumento da transparência de uma 

organização, mobilizando assim os colaboradores da mesma. Se o público interno estiver 

motivado e informado sobre o PO, a mensagem chegará de forma mais eficaz aos diferentes 

públicos externos (sobretudo aos beneficiários), de forma mais clara e transparente. Isto porque 

os comunicadores são todos os que diariamente, no PO CH, se relacionam com as entidades e 

pessoas que nos contactam pelos mais diversos meios, formais e informais, sendo decisivo que 

sejam bons executantes e exigentes na arte de comunicar, com o objetivo de serem os melhores 

embaixadores da nossa organização e, consequentemente, no exterior da mesma. 

Neste contexto, a comunicação sendo bem articulada e trabalhada, a nível externo e interno, 

exerce um efeito positivo sobre a imagem da organização e deverá ser consistente com a 

imagem que o PO pretende transmitir não só para o exterior, mas também para o seu público 

interno. Em síntese, esta estratégia de comunicação externa terá igualmente como suporte uma 

estratégia de comunicação interna, com os seguintes objetivos principais: 

 os colaboradores são um motor muito relevante da divulgação externa do PO, devendo 

por isso ser os primeiros a ser informados, para assim fomentar e dinamizar o seu 

envolvimento com o PO e com o mundo exterior. 

 deve existir uma articulação estreita e permanente entre a comunicação interna e a 

comunicação externa, para que a mensagem seja coesa e coerente.  

 a organização deve envolver e motivar o público interno para uma comunicação eficaz 

com o seu público externo, em especial com os beneficiários (potenciais e efetivos) dos 

apoios que concedemos. 
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 Envolvimento dos colaboradores em VISITAS AOS PROJETOS APOIADOS 

Em termos práticos, as principais ações de carácter mais geral já desenvolvidas e a desenvolver 

para atingir os objetivos acima referidos são as que a seguir se apresentam, sem prejuízo de 

outras que se venham a revelar úteis para o efeito ao longo da vida do PO CH:  

 Informaç@o Capital – Traduz-se na divulgação interna dos principais aspetos que 

resultam da participação de colaboradores do PO CH em eventos, feiras, seminários, 

workshops, reuniões de trabalho ou outras iniciativas relevantes no âmbito da área de 

intervenção do PO e que sejam de interesse geral (com ligações para os locais onde 

poderão aprofundar a informação sobre os mesmos), podendo ainda passar pela 

apresentação síntese de estudos e dados de monitorização relevantes que sejam 

publicados nessa área, visando a partilha de conhecimento. 

 Divulgação de legislação e outros documentos orientadores de gestão, 

acompanhamento, controlo e avaliação da aplicação dos fundos europeus – divulgação 

da legislação, comunitária e nacional, relevante para os colaboradores do PO CH, no 

âmbito das funções que desempenham, bem como de outros documentos técnicos de 

orientação que venham a ser produzidos internamente ou por outras entidades (em 

particular da ADC, pelas suas funções de coordenação técnica) com responsabilidades 

neste domínio,  

 Realização de reuniões ou eventos internos de balanço e prospetiva – dinamização de 

sessões de trabalho internas, de geometria variável, para balanço da atividade do 

Secretariado Técnico do PO CH e perspetivas de desenvolvimento no curto prazo, tendo 

em vista a melhoria contínua da sua ação em prol de uma gestão mais eficaz e eficiente 

dos recursos do PO, na ótica sobretudo da focalização em resultados. 

 Recortes de Imprensa – disponibilização de notícias aos colaboradores, utilizando o 

correio eletrónico, procurando incrementar o nível de partilha da informação que 

surge no clipping diário, complementado pela pesquisa interna efetuada pelo GEC. 

 Formação “on the Job” – implementação de ações de formação a disponibilizar aos 

colaboradores envolvidos ou interessados, no âmbito de novos processos a 

implementar no PO ou da necessidade de consolidar ou melhorar processos que já são 

desenvolvidos. 
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Estas ações de âmbito mais geral são complementadas pelas ações de comunicação interna 

realizadas ao nível de cada unidade orgânica que compõe o Secretariado Técnico do PO. 
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7. Financiamento da estratégia de comunicação 

O montante global de investimento previsto para implementação da estratégia de comunicação 

deverá ser calculado com base na verba global do Eixo 5- Assistência Técnica, que é de 77,5 

milhões de euros (FSE+Contrapartida pública nacional) e do valor indicativamente programado 

para esta área no contexto da respetiva categoria de intervenção (informação e comunicação) 

e que ultrapassa os 9,8M€ (FSE), correspondendo a cerca de 15% do total. 

Para o financiamento das atividades inscritas nesta estratégia, será alocada indicativamente 

44% do valor do FSE previsto para esta categoria de intervenção, o que perfaz um valor global 

de 4,3 M€ do FSE para o período de 2014-2020 (0,13% do total do FSE do PO). A restante verba 

indicativamente alocada a esta área na programação financeira do POCH por categorias de 

intervenção no contexto do seu eixo 5 ficará reservada quer para suportar os custos do GEC 

associados à mesma, quer para apoiar o envolvimento do PO CH em atividades de comunicação 

mais alargadas desenvolvidas no quadro da estratégia de comunicação do Portugal 2020 e que 

beneficiem claramente também este PO ou para iniciativas de comunicação de OI ou grandes 

beneficiários do PO (em particular os beneficiários responsáveis pela execução de políticas 

públicas, nos termos do previsto no artigo 37.º do Decreto-lei n.º 137/2014, de 12 de setembro), 

não sendo ainda possível nesta fase prever as mesmas, atendendo ao período de vigência deste 

período de programação.  

 

 
 
 
 

Dotação 

PO Capital Humano Eixo 5 – assistência Técnica Plano de comunicação 

3.096 MM€ 65,8 M€ 4,3 M€ 

 

Este valor será dividido indicativamente pelas três fases já identificadas de implementação desta 

estratégia, pretendendo-se que essa distribuição das verbas disponíveis esteja de acordo com 

os objetivo delineados para cada momento, podendo haver alterações dos montantes por 

necessidades específicas ou alteração de objetivos. De qualquer modo, na perspetiva do 
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enfoque em resultados, a ideia de fundo é concentrar mais os recursos quando o PO CH terá 

mais resultados para apresentar, o que ocorrerá sobretudo na última fase prevista, sem prejuízo 

de se prever investimentos relevantes nas fases anteriores, mas menos pesados atendendo ao 

perfil de intervenção de cada uma dessas fases. 

Fases Montantes 

 Lançamento 1M€ 

Divulgação 1,5 M€ 

 Consolidação/Avaliação 1,8 M€ 

 

Assim, na fase de lançamento entendemos que a mesma deverá ser sobretudo focalizada nos 

beneficiários e destinatários potenciais do PO, visando dar conhecimento das oportunidades e 

dos novos desafios e exigências colocadas no acesso e gestão dos recursos disponíveis, pelo que 

não exigirá em regra a mobilização de instrumentos de comunicação de banda mais larga, 

designadamente em matéria de comunicação mediática e que em regra são mais exigentes em 

matéria de mobilização de recursos financeiros. Já à medida que seja possível a apresentação 

de resultados devidamente consolidados no tempo, exigir-se-á crescentemente a mobiliação 

desse tipo de instrumentos, tendo em vista dar a conhecer esses resultados a públicos mais 

alargados e crescentemente mais distantes da ação do PO CH. 
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8. Obrigações de informação e publicidade 

A divulgação e a publicitação do apoio concedido pelo PO CH, em termos do cofinanciamento, 

constituem uma responsabilidade de todas as entidades beneficiárias, consagrada na legislação 

comunitária e nacional. 

Tal obrigação tem como principal objetivo informar os beneficiários finais e a opinião pública 

em geral, sobre o papel desempenhado pela União Europeia, através dos fundos europeus, e 

pelo Estado Português, no âmbito do Portugal 2020, nos projetos e operações cofinanciados e 

nos seus respetivos impactos e resultados.  

A eficiência e eficácia no desenvolvimento e cumprimento daquela obrigação é tanto mais 

relevante quanto maior é o espaço e o potencial comunicacionais das entidades beneficiárias, 

podendo estas, no seu todo, constituir-se como o principal e mais permanente canal de 

notoriedade do Programa Operacional. 

Neste contexto, os beneficiários são considerados atores chave da comunicação, devendo 

respeitar as obrigações e procedimentos específicos em vigor no âmbito do Programa 

Operacional que cofinancia, associar-se aos esforços da sua Autoridade de Gestão na execução 

da sua estratégia comunicação e disponibilizar-se para colaborar em realizações informativas ou 

demonstrativas. Esse papel chave dos beneficiários deve ser assegurado não só o cumprimento 

dessas obrigações, mas como uma componente estratégica de gestão dos próprios projetos 

cofinanciados, na perspetiva de rentabilizar para todos os resultados pretendidos com as suas 

ações de comunicação. 

Neste contexto a Autoridade de Gestão propõe-se, em primeiro lugar, desenvolver ações 

específicas de informação e sensibilização neste domínio junto das entidades beneficiárias ao 

longo do período de programação, assegurando meios de apoio e esclarecimento adequados. 

Em segundo lugar, a Autoridade de Gestão procurará, em função dos recursos disponíveis, 

apoiar ou associar-se a ações de comunicação dinamizadas pelos seus beneficiários, em 

particular por alguns beneficiários responsáveis pela execução de políticas públicas centrais que 

apoiamos (IEFP, FCT, etc.) ou por organismos intermédios, como a ANQEP. 
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Sem prejuízo do referido, caberá ainda à Autoridade de Gestão promover a realização operações 

regulares de verificação e acompanhamento que cubram também esta área das operações que 

apoia. 

Como resultado final das ações a desenvolver nesta matéria, será elaborado um Manual de 

Identidade que será materializado através do esclarecimento presencial, telefónico e online. 

Considera-se assim que através das ações descritas neste ponto, bem como ao longo da 

descrição das diferentes fases de implementação da estratégia de comunicação do PO CH, será 

uma preocupação permanente da autoridade de gestão apoiar os beneficiários neste domínio, 

numa ótica de parceria estratégica entre as partes. 
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9. Acompanhamento, monitorização e atualização da 

estratégia de comunicação do POCH 

A estratégia de comunicação será permanentemente objeto de acompanhamento e 

monitorização tendo por base a unidade de Gestão Estratégica e Comunicação (GEC) que integra 

o secretariado técnico do PO CH, sob supervisão da sua Comissão Diretiva, tendo um papel 

fundamental na concretização dos princípios da utilidade, da transparência e da aprendizagem.  

Neste contexto, caberá à GEC a preparação de balanços regulares sobre o ponto da situação da 

implementação desta estratégia, focada igualmente nos respetivos resultados alcançados, como 

instrumento nuclear de suporte aos ajustamentos que vierem a ser considerados ajustados e a 

considerar pela Comissão de Acompanhamento do PO, a quem cabe não só aprovar esta 

estratégia, como as suas atualizações, sempre que necessário.  

Uma comunicação sistemática entre todos os intervenientes ao longo do processo de avaliação 

permite que as tomadas de decisão sejam informadas e refletidas, para que a aprendizagem 

continua se reflita na melhoria do processo avaliativo. Permite igualmente uma maior 

responsabilização dos decisores das políticas e programas relativamente aos resultados 

alcançados face aos objetivos inicialmente estabelecidos. 

Neste quadro um dos instrumentos regulares de apoio a essa monitorização permanente são os 

produtos que têm origem no clipping do Portugal 2020 e que também abrange este PO, no 

quadro da estratégia global de comunicação, mas terá de ser complementado por outros 

instrumentos de recolha e análise de informação, em função das ações de comunicação 

efetivamente desenvolvidas ou em que participarmos. 

A concretização desta estratégia irá passar pela contratualização com entidades especializadas 

na área da comunicação de parte relevante dessas ações, mas sempre sob orientação da 

Comissão Diretiva do PO CH e com o apoio técnico do GEC. Isto implica uma capacidade de 

interlocução e acompanhamento técnico na prestação desses serviços especializados que 

potencie os seus produtos na afirmação de uma estratégia de comunicação que consiga alcançar 

mais e melhores resultados, com o menor custo possível. Também por esta razão a opção da 

Comissão Diretiva deste PO em ter na sua estrutura organizacional interna uma unidade com 

especiais responsabilidades nesta área. 
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O GEC integra no máximo seis colaboradores, para além do respetivo secretário técnico e 

responsável a esse nível pela comunicação do PO CH (e nos termos também exigidos na 

regulamentação comunitária e nacional neste domínio, tal como referido anteriormente), sendo 

que pelo menos dois desses colaboradores estão afetos de forma privilegiada a esta área da 

atuação, embora os restantes possam também colaborar, no quadro designadamente das suas 

funções em matéria de monitorização e avaliação estratégica e operacional do PO, que cabem 

também a esta unidade dinamizar. 

De referir que a opção por integrar numa mesma unidade estas duas áreas visou promover uma 

articulação clara entre as mesmas, na perspetiva de que os produtos da monitorização e 

avaliação estratégica e operacional do PO CH são instrumentos decisivos para uma maior e 

melhor comunicação sobre o mesmo. Trata-se, de novo, de colocar em ação aquele que é 

porventura o princípio basilar ou mais estruturante deste período de programação – o da 

orientação para resultados – ancorando a comunicação na divulgação de resultados que só um 

adequado sistema de monitorização e avaliação pode identificar de forma eficaz. 
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QUADRO PÚBLICO-ALVO PT 2020 
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Orientações de 
gestão 5 

Resultados dos 
apoios a nível 
macro 

Ferramentas de 
divulgação junto 
dos 
beneficiários 

Relatórios Finais 
dos exercícios 
de Avaliação, 
incluindo os 
Sumários 
Executivos 
 

Simplificação dos 
processos de 
candidatura 

Notificação dos avisos 
de candidatura 

Ferramentas de apoio 
à gestão dos projetos 

Como gerir de forma 
criteriosa e sem erro 

Como comunicar os 
projetos 

Resultados globais 
com benefícios para as 
pessoas e territórios 

Apoio dos fundos 
europeus significa 
oportunidade 

O processo de 
candidatura é 
agora mais 
simples 

Resultados dos 
projetos apoiados 

Resultados 
globais com 
benefícios para as 
pessoas e 
territórios 
 
 

Resultados dos 
projetos apoiados com 
benefícios para as 
pessoas e territórios 

Resultados globais da 
aplicação dos fundos 
europeus, realçando a 
contribuição para o 
crescimento inclusivo 
e sustentável de 
Portugal 

Divulgação de 
oportunidades e 
projetos dirigidos a 
estes grupos, 
designadamente nas 
áreas da educação, 
formação, desporto, 
cultura, necessidades 
especiais, etc. 

Informação clara, 
atualizada e concisa 

Resposta rápida às 
solicitações 

Comunicados de 
imprensa e policy brief 
com o objetivo de 
apresentar a 
relevância e 
pertinência do objeto 
da Avaliação, os 
principais resultados e 
as principais 
recomendações 
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Reuniões 
periódicas 

Portal Portugal 
2020 

News PT2020 

Flash PT2020 

Seminários  

Workshops e 
Conferências 

Portal Portugal 2020 

Suporte PT2020 

Balcão 2020 

Portais dos PO, dos 
PDR e Portal da Rede 
Rural Nacional 

News PT2020 

Flash PT2020 

Seminários  

Workshops e 
Conferências 

Redes Sociais 

Outdoors 

Media online 

Feiras e mostras 

Eventos 

Artigos promocionais 

Ferramentas de apoio  

Portal Portugal 
2020 

Suporte PT2020 

Portais dos PO 

e dos PDR, e 
Portal da Rede 
Rural Nacional 

News PT2020 

Flash PT2020 

Seminários  

Workshops e 
Conferências 

Redes Sociais 

Rádio 

Televisão 

Media online 

Outdoors 

Feiras e mostras 

Eventos 

Artigos 
promocionais 
 

Portal Portugal 2020 

Suporte PT2020 

Portais dos PO, dos 
PDR e Portal da Rede 
Rural Nacional 

Flash PT2020 

Seminários Workshops 
e Conferências 

Redes Sociais 

Rádio 

Televisão 

Media online 

Outdoors 

Eventos 

Feiras e mostras 

Artigos promocionais 
 

Portal Portugal 2020 

Suporte PT2020 

Portais dos PO, dos 
PDR e Portal da Rede 
Rural Nacional 

News PT2020 

Workshops e 
Conferências 

Redes Sociais 

Rádio 

Televisão 

Outdoors 

Media online 

Eventos 

Feiras e mostras 
 

Fonte: Estratégia Comum de comunicação Portugal 2020 

 

                                                           
4 Na estratégia de comunicação com o público em geral, deverão merecer especial atenção os jovens, os desempregados e as 
pessoas com necessidades especiais. 
5 As orientações de gestão devem ser, preferencialmente, avaliadas pelos beneficiários e público em geral, assegurando a 
transparência. 
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QUADRO INDICADORES PT 2020 

Objetivos Prioritários Indicadores Ponto de Partida 

Aumentar a perceção positiva sobre a aplicação dos 

fundos em Portugal 

% de pessoas que consideram 

que os fundos têm sido 

razoavelmente, bem ou muito 

bem aplicados 

43% no QREN 

Aumentar a perceção da existência de informação 

suficiente sobre os fundos europeus e sobre a sua 

aplicação 

% de pessoas que consideram 

existir  informação suficiente 

sobre os fundos europeus em 

vigor e a sua aplicação 

13% no QREN 

Aumentar a visibilidade e notoriedade das políticas 

públicas, dos PO e PDR e dos projetos, com enfoque 

nos resultados, bem como do papel desempenhado 

pelos Fundos e pela União 

Número de notícias 

Índice de favorabilidade média 

anual 

Net AVE global  

Alcance médio anual 

No QREN (2008-2014): 

- 93.774 notícias  

- Favorabilidade média anual de 3,3 

- NET AVE acumulado de 45,1 

milhões de euros 

- Alcance médio anual de 1,2 

milhões de cidadãos 

Aumentar a perceção positiva sobre o impacto de 

projetos cofinanciados no desenvolvimento da 

cidade ou região de pertença 

  

% de pessoas que consideram 

que os projetos apoiados de que 

ouviram falar tiveram um 

impacto positivo no 

desenvolvimento da sua cidade 

ou região 

63% no QREN 

Aumentar a notoriedade e reconhecimento da 

marca Portugal 2020 face à marca QREN 

 29% no QREN 

Fonte: Estratégia comum de comunicação Portugal 2020 
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