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No seguimento do projeto de comunicação do PO CH - Programa Operacional Capital 
Humano 'A Minha História: União Europeia, Portugal e Capit al Humano' , divulga-se 
mais uma história sobre como os Fundos da União Europeia mudaram a vida de Marina 
Costa Lobo . 

Com o apoio dos Fundos da União Europeia a investigadora Marina Costa Lobo  lidera 
uma equipa de investigação que pretende analisar os impactos da crise da zona Euro na 
política nacional de vários países. 

A HISTÓRIA DE MARINA 

A forma como as matérias económicas de cada país importam para o voto dos seus 
cidadãos em eleições, a perceção sobre a soberania dos Governos nesse domínio e a 
indefinição que daí resulta são alguns dos temas para os quais a investigadora  e a sua 
equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa procuram respostas. "A 
democracia portuguesa foi reforçada pelo projeto Europeu", afirmou Marina Costa Lobo. 

'A Minha História: União Europeia, Portugal e Capit al Humano'  é um projeto de 
comunicação do PO CH que decorre da sua Estratégia de Comunicação e que visa 
divulgar, na primeira pessoa, o impacto da sua participação num projeto cofinanciado pelo 
FSE - Fundo Social Europeu. 

O domínio temático do Capital Humano apoia, entre outras tipologias, Cursos 
Profissionais, Bolsas individuais de Doutoramento e Pós-Doutoramento, Cursos de 
Aprendizagem, Cursos Técnicos Superior Profissionais, Cursos de Educação e Formação 
de Adultos e Centros Qualifica. 

Por esta via o PO CH associa-se igualmente às comemorações dos 60 anos do FSE que 
acontecem durante o ano 2017 e cujo mote é dar a conhecer como o referido fundo 
europeu "investe nas pessoas". 
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