
AVISO n.º POCH-67-2019-04

Clubes Ciência Viva

02 e 04 de abril de 2019

02 e 04 de abril de 2019



POCH | 2 | www.poch.portugal2020.pt

AVISO n.º POCH-67-2019-04 – Clubes Ciência Viva

Agenda

1. Candidatura e execução

2. Análise

3. Contratualização de resultados

4. Especificidades do formulário de candidatura



POCH | 3 | www.poch.portugal2020.pt

1. CANDIDATURA E EXECUÇÃO

Ações Elegíveis 

 São ações dinamizadas no âmbito da promoção do 

ensino experimental das ciências na escola, 

desenvolvidos diretamente nos Clubes Ciência Viva na 

Escola, no seguimento da candidatura à “Rede de Clubes

Ciência Viva na Escola”, promovida pela DGE e pela CV-

ANCCT para os anos letivos 2018/2019 e 2019/2020. 

Beneficiários

 Nos termos estabelecidos na alínea g) do n.º 1 do

artigo 31.º do RECH, são entidades beneficiárias

elegíveis os estabelecimentos públicos de ensino,

onde existam Clubes Ciência Viva na Escola

aprovados pela Direção-Geral de Educação e pela

Ciência Viva – Agência Nacional para a CV-ANCCT.
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Localização
 Cada beneficiário apenas poderá apresentar 1 candidatura numa região

 São elegíveis as operações desenvolvidas nas regiões menos desenvolvidas (Norte, Centro e Alentejo)

 A elegibilidade é determinada pelo local onde se realiza a intervenção

Duração e cronograma
 Data limite de conclusão da operação: 31/Agosto/ 2020

 Ações promovidas nos anos letivos 2018/2019 (após rede homologada) e 2019/2020

 As ações não podem estar materialmente concluídas à data da submissão

 Não pode haver interrupção de mais de 90 dias úteis no projeto

1. CANDIDATURA E EXECUÇÃO
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Forma de Apoio – Montante Fixo (tendo por base um orçamento prévio)

 Custos elegíveis calculados com base num orçamento preestabelecido – previsão de custos detalhada pela entidade em sede de

candidatura;

 O montante máximo elegível por candidatura é fixado nos 10.000€ (custo total elegível).

 Pagamento de adiantamento único de 40% do montante total de financiamento público aprovado (mediante o cumprimento do

requisitos previstos no AAC) (40%*10.000€*85%FSE=3400€);

 Não há lugar à apresentação de pedidos de reembolso, incluindo reembolso intermédio, estando assim dispensados da

apresentação de documentos de despesa;

 Pedido de Pagamento de Saldo Final apresentado no prazo de 45 dias úteis a contar da data da conclusão física da última atividade

(DTP/Relatório de Projeto);

 O montante remanescente (60%) apenas será pago em caso de cumprimento integral das metas contratualizadas

(60%*10.000€*85%FSE=5100€);

1. CANDIDATURA E EXECUÇÃO
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Categorias de despesas relevantes no orçamento prévio

BALCÃO 2020 AVISO n.º POCH-67-2019-04

3.1. Remunerações com pessoal interno Encargos com docentes e técnicos afetos à operação

4. Deslocações e estadias Encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações

6. Encargos com informação e publicidade Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação

7. Encargos com a promoção de encontros e seminários Encargos com a realização de encontros, seminários e workshops

10. Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação da operação

Encargos com a aquisição de serviços especializados, incluindo serviços de assessoria, 
acompanhamento e monitorização das ações

 Regime de financiamento: Custos Simplificados - Baixo Montante

1. CANDIDATURA E EXECUÇÃO
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2. ANÁLISE

 A Entidade Beneficiária preenche os critérios de seleção no

ecrã Critérios de Seleção

 O critério 1 atribui pontuação superior aos beneficiários que

envolvem maior número de alunos no âmbito das atividades

colocadas a financiamento;

 A Entidade Beneficiária deverá indicar, em sede de memória

descritiva, o número de alunos envolvidos nas suas atividades,

bem como o nº total de alunos (rácio a apresentar por ano

letivo considerado no cronograma da operação)

Exemplo:

 Ano Letivo 2018/2019-> Nº Alunos abrangido / Nº total Alunos

 Ano Letivo 2019/2020 -> Nº Alunos abrangido / Nº total Alunos
Nota: No caso dos (sub)critérios com ausência de histórico, a pontuação desse 
critério será distribuída pelos restantes; 
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 Critério 2 valoriza o nível de qualidade da operação,

mediante a avaliação dos requisitos descritos. A

Entidade Beneficiária deverá incluir evidência da sua

realização/compromisso (Memória Descritiva e

Formulário de Candidatura);

 Critério 3 valoriza a diversidade dos protocolos e

articulação com os diversos stakeholders (lista de

protocolos e evidência de pelo menos um por tipo)

Nota: Os Beneficiários deverão remeter (por upload no Balcão) as evidências

necessárias à análise de cada um dos critérios

2. ANÁLISE
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 Critério 4 valoriza a liderança da operação – deverá

ser evidenciada a experiência da equipa líder

(mediante súmula curricular)

 Critério 5 valoriza os mecanismos de gestão de

qualidade na implementação do projeto, pelo que

deverão ser descritos os mecanismos de

monitorização e avaliação do mesmo

Nota: Os Beneficiários deverão remeter (por upload no Balcão) as evidências
necessárias à análise de cada um dos critérios

2. ANÁLISE
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 Critério 6 valoriza a capacidade de execução

financeira em operações POCH com Saldo Final

decidido da entidade beneficiária

 Critério 7 valoriza o compromisso da entidade com a

execução da operação, aferido em função da previsão

da taxa de realização desta

Nota: Os Beneficiários deverão remeter (por upload no Balcão) as
evidências necessárias à análise de cada um dos critérios

2. ANÁLISE
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 Critério 9 valoriza a promoção da igualdade de

oportunidades e de género, aferido em função dos

requisitos enunciados na grelha de análise de mérito

Nota: Os Beneficiários deverão remeter (por upload no Balcão) as evidências
necessárias à análise de cada um dos critérios

2. ANÁLISE
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3. CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS

 O grau de concretização dos indicadores contratualizados será tido em consideração nas operações na modalidade de

montantes fixos na medida em que a subvenção apenas é paga quando, em sede de análise do pedido de pagamento de

saldo final, se concluir que a meta contratualizada foi atingida integralmente. No caso de incumprimento da meta fixada

para o indicador, não será pago qualquer montante de subvenção, determinando-se ainda a recuperação do montante

pago a título de adiantamento.
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4. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Submenu – Recursos Humanos

 Listar o perfil da equipa de recursos humanos orçamentados a afetar ao projeto de forma coerente com a

justificação do critério 4 da grelha de mérito
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Ecrã - Lista de Atividades – submenu – Lista de Atividades

 Criar as atividades de forma coerente com as despesas elegíveis consideradas para a 

orçamentação (Apenas 1 Atividade por cada Rubrica, independentemente das 

disciplinas curriculares envolvidas)

No máximo cinco Atividades:

1. Gestão e apoio interno da Operação 

(Rubrica 3.1)

2. Visitas de estudo e deslocações (Rubrica 4)

3. Produção de materiais informativos e 

Divulgação (Rubrica 6)

4. Encontros, seminários e workshops 

(Rubrica 7)

5. Serviços especializados 

(Rubrica 10)

4. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
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Submenu - Cronograma

 Inscrever Data de início e fim da operação

 Planear temporalmente cada atividade criada

4. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
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Ecrã – Critérios de Seleção

 Inscrever a fundamentação que responde a cada critério de seleção, remetendo, quando o 

necessário, para Documento em anexo 

4. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA



POCH | 20 | www.poch.portugal2020.pt

Ecrã – Resultados a Contratualizar

4. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
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Ecrã – Documentos

 Upload dos Documentos de suporte à candidatura

 (Fundamentação dos critérios de análise, Justificação do orçamento prévio e Outros Elementos referidos no 

ponto 13 e ponto 14 do Aviso)

4. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
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Perguntas e respostas
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