
Exmo. Sr. Presidente da Comissão Permanente de Educação, Ciência, Juventude e Desporto da 

Assembleia da República, 

Dr.º Firmino Marques 

Bom dia 

É com muito gosto que venho convidar a participar no seminário de apresentação dos principais 

resultados da Avaliação do Contributo de Portugal 2020 para a Promoção do Sucesso 

Educativo, Redução do Abandono Escolar Precoce e Empregabilidade dos Jovens, promovida 

pelo Programa Operacional Capital Humano no contexto do seu Plano de Avaliação, tendo a 

mesma sido adjudicada ao consórcio IESE, ISCTE-IUL e PPLL Consult, cabendo a coordenação da 

respetiva equipa de avaliação a Luis Capucha (ISCTE-IUL) e a Catarina Pereira e Rui Godinho 

(IESE). O evento terá lugar, previsivelmente, no dia 30 de Junho, entre as 10h e as 12h30 e será 

organizado em parceria com a SIC noticias/Expresso, estando prevista a emissão do evento on 

line  nos estúdios da Impresa e com moderação dos painéis pelo diretor do Expresso/SIC ou 

jornalista/pivot da SIC Notícias. 

O programa do evento prevê uma breve sessão de abertura, em que participará o Sr. Ministro 

da Educação (a confirmar), para além do próprio, enquanto Presidente da Comissão Diretiva do 

POCH, seguido da apresentação pela equipa de avaliação dos principais resultados e 

recomendações decorrente do estudo realizado. Após essa apresentação da avaliação decorrerá 

uma Mesa Redonda para debate sobre a mesma, momento para o qual gostaríamos de contar 

com participação ou de uma Sr.ª ou Sr. Deputado com assento nessa comissão, considerando 

o papel da Assembleia da República e dessa comissão em particular na monitorização das 

políticas públicas em causa e, neste caso, cofinanciadas pelos fundos europeus, em particular 

pelo Fundo Social Europeu. 

Informo ainda que para a participação nesta Mesa Redonda endereçamos idêntico convite à 

Profª. Joana brocardo e ao Prof. Pedro Lourtie, ambos conselheiros do CNE e considerando 

respetivamente as suas funções de coordenador da Comissão Especializada Permanente nesse 

órgão relativa às necessidades e desafios educativos dos crianças (10-15 anos), no primeiro caso 

e às necessidades e desafios educativos dos jovens (15-24 anos), no segundo caso, bem como 

ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. 

Esta avaliação traduz alguns dos resultados mais relevantes da implementação de políticas 

públicas no âmbito da educação e formação de jovens financiadas pelo Portugal 2020, seus 

impactos em termos de sucesso educativo, redução do abandono escolar, bem como a sua 

importância para os percursos de empregabilidade e prosseguimento de estudos desses 



mesmos jovens, após a conclusão da sua formação. Aqui poderá encontrar o Relatório Final, 

bem como o Sumário Executivo da referida avaliação, para também servir de suporte à sua 

participação na mesa-redonda, caso possa aceitar este convite, o que muito nos honraria. 

Grato antecipadamente pela atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos. 
 

Joaquim Bernardo 
Presidente da Comissão 
Diretiva 
Board President 

 

@ joaquim.bernardo@poch.portugal2020.pt      
 

Programa Operacional 

Capital Humano 
Human Capital Operational 
Programme 

Avenida João Crisóstomo - nº 
11, 1000-177 Lisboa 
www.poch.portugal2020.pt | 
www.portugal2020.pt 
Serviço de Call Center:  
21 597 67 90 

 

 
 
 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Documents/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Jovens
mailto:joaquim.bernardo@poch.portugal2020.pt
http://www.poch.portugal2020.pt/
http://www.portugal2020.pt/

