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PORTUGAL 2020 CONDICIONALIDADE EX ANTE 10.4 - Existência de um quadro político estratégico nacional ou 
regional para melhorar a qualidade e eficiência dos sistemas de ensino e formação profissionais

1. ENQUADRAMENTO

 Condicionalidade não integralmente cumprida no momento da 
aprovação do Acordo de Parceria, mas devido ao ECVET e não ao 
EQAVET (e, entretanto, cumprida, após a aprovação do Sistema de créditos)…

 …porque nessa data Portugal previa já a obrigatoriedade das escolas 
profissionais implementarem sistemas de Garantia de Qualidade do 
processos formativos e dos resultados obtidos pelos seus alunos
articulados com o EQAVET (artigo 60.º do Decreto-Lei nº 92/2014, de 20 de 

junho, alterado pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho)…

 …mas implicando assegurar a implementação dessa abordagem 
nacional de garantia da qualidade alinhada com o EQAVET…

 …o que justifica o apoio do PO CH a esse processo no âmbito do seu eixo 
prioritário 4 – Qualidade e inovação do sistema de educação e formação



PROPOSTA DE QUADRO REGULAMENTAR PÓS 2020

1. ENQUADRAMENTO

 Condicionalidades Ex ante do atual período substituídas por 
“enabling conditions”, em menor número e procurando 
simplificar o processo de verificação do seu cumprimento…

 …entre as quais está a necessidade dos Estados-membros 
apresentarem um quadro político estratégico para o sistema 
de educação e formação profissional, a todos os níveis…

 …incluindo nesse contexto as questões da qualidade do 
sistema…

 …pelo que a efetiva implementação de um sistema de 
garantia de qualidade em Portugal será um dos fatores que 
facilitará o cumprimento desta “enabling condition” para e 
durante o período 2021-2027



Objetivos Específicos do FSE +

Pilar 

Europeu 

dos 

Direitos 

Sociais

Semestre 

Europeu

i) Promover o acesso ao emprego

ii) Modernizar o mercado de trabalho

iii) Promover a participação das mulheres no mercado de trabalho, equilíbrio entre a vida 

profissional e privada, serviços de acolhimento de crianças, ambiente de trabalho, adaptação à 

mudança, envelhecimento ativo e saudável

iv) Promover a qualidade dos sistemas de educação e formação 
v) Promover a igualdade de acesso à educação e formação e aprendizagem ao longo da vida

vi) Promover a inclusão ativa 

vii) Promover a integração de nacionais de países terceiros e comunidades marginalizadas 

ix) Promover a igualdade de acesso a serviços; modernizar serviços de proteção social e promover 

o  acesso à proteção social e a sistemas de cuidados de saúde e de cuidados prolongados

x) Promover a integração de pessoas em risco de pobreza incluindo os mais carenciados e 

crianças

xi) Combater a privação material

1. ENQUADRAMENTO



2. CANDIDATURA E EXECUÇÃO

 Ações Elegíveis 

A. Ações de planeamento e preparação do processo 
de implementação do Sistema de Garantia de 
Qualidade, entre os quais:

A. Seminários

B. Workshops

C. Ações de capacitação interna

B. Contratação de Serviços de Consultoria, de suporte 

à implementação do sistema

C. Processos de verificação de conformidade EQAVET 
com vista à certificação e obtenção do selo de 
Garantia da Qualidade EQAVET

 Beneficiários

A. Estabelecimentos Públicos de Educação

B. Escolas Profissionais Públicas

C. Entidades Proprietárias de Escolas 
Profissionais Privadas

D. Estabelecimentos do Ensino Particular e 
Cooperativo e que ministrem Cursos 
Profissionais ou Cursos com Planos 
Próprios



2. CANDIDATURA E EXECUÇÃO

 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;

 Pagamento de adiantamento único de 15% do montante total de financiamento
público aprovado (mediante o cumprimento do requisitos previstos no AAC);

 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 ultima atividade – emissão do selo EQAVET;

 No caso de incumprimento da meta (não obtenção do selo) não será pago qualquer
montante.



2. CANDIDATURA E EXECUÇÃO

Categorias de despesas relevantes no orçamento prévio

BALCÃO 2020 AAC PO CH-67-2019-01
3. Encargos com pessoal afeto à operação a) Encargos com salários do pessoal interno afeto ao projeto

2. 3 Consultores b) Encargos com a aquisição de serviços especializados, incluindo 
serviços de assessoria, acompanhamento e monitorização de ações

c) Encargos com a produção de conteúdos técnicos especializados, 
designadamente serviços de assessoria para a organização do processo, 
acompanhamento, avaliação e revisão das ações que o mesmo implica

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

e) Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação



 Critérios de referência na apreciação do orçamento, até ao limite 
máximo de 26 000 €

 Dimensão da oferta de cursos profissionais ou de cursos com planos próprios no conjunto da oferta
formativa na entidade beneficiária, no ultimo ano letivo concluído (2017/2018) – para ponderação
das despesas relevantes no orçamento prévio

 Existência de sistemas de garantia de qualidade na entidade beneficiária – para ponderação da
razoabilidade das despesas apresentadas no orçamento prévio

 Custo de referência para os encargos decorrentes dos processos de verificação da conformidade
EQAVET - contratação de peritos com vista à certificação e obtenção do selo de Garantia de
Qualidade

 Adequabilidade e razoabilidade do orçamento apresentado face ao projeto apresentado

2. CANDIDATURA E EXECUÇÃO



2. CANDIDATURA E EXECUÇÃO

 Valores de referência para o Montante Fixo até ao limite máximo de 26 000 €

(1) Foi considerado um salário de referência de 1300 € X 12 meses, incluindo a segurança social, arredondando os respetivos valores. Este valor de referência corresponde a um valor médio estimado das remunerações associadas ao pessoal docente

nas escolas e corresponde a funções técnicas afetas ao projeto. Considerou-se flexibilidade no modo como são afetos os recursos humanos ao mesmo, em percentagens de afetação de referência de 80%, 70%, 60%, 50%, 45% e 40%, fixadas

consoante o nº de turmas.

(2) Valor estimado após consulta ao mercado, tendo como valor de referência o pago a consultores no âmbito dos sistemas de qualidade (50€/hora), arredondando os respetivos valores. Foi considerada uma variação entre 80 horas de consultoria,

para as escolas com menor número de turmas e 140 horas de consultoria, para as que tem um maior número de turmas.

(3) Valor fixo acordado pela ANQEP com as instituições de ensino superior que designam elementos para a bolsa de peritos.

(4) Valor de referência, tendo como limite 10% do somatório dos encargos com salários do pessoal interno afeto ao projeto com os encargos com a aquisição de serviços especializados.



3. ANÁLISE

 A Entidade Beneficiária preenche os
critérios de seleção no ecrã Critérios de
Seleção

 Na avaliação de alguns critérios a AG
beneficiará do apoio da ANQEP, I.P., que
emitirá parecer (que ficará anexo ao
processo de análise)

 O critério 1 atribui pontuação superior as
beneficiários com maior atraso na
implementação de Sistemas de Garantia de
Qualidade, por merecerem por isso maior
prioridade de apoio

 O critério 2 valoriza a ambição e a
qualidade técnica do projeto



3. ANÁLISE

 Critério 3 valoriza o papel do trabalho em parceria como elemento de
promoção da qualidade da educação e formação profissional

 Critério 4 valoriza a qualidade dos recursos humanos e outros meios
previstos afetar ao projeto

 Critério 5 valoriza os instrumentos previstos para “pilotar” o projeto

 Critério 6 valoriza a capacidade anterior de execução de projetos
financiados pelo FSE como indício de maior eficácia para este.

 Critério 7 valoriza relação custo-beneficio

 Critério 8 não aplicável e 9 a promoção da igualdade

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



4. CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS

 Os Beneficiários deverão submeter o pedido de verificação de conformidade com o EQAVET no prazo
máximo de 12 meses após a data de início da operação

 A operação não poderá ter uma duração superior a 18 meses
 O término da atividade determinará o pagamento do reembolso das despesas, mediante a

apresentação do saldo, com a obtenção do selo de conformidade EQAVET, após processo de
verificação pelos peritos externos, que atesta a existência de um Sistema de Garantia de Qualidade
alinhado com o EQAVET

 Após a emissão do selo, a Entidade deverá submeter o Pedido de Pagamento de Saldo no prazo
máximo de 45 dias úteis



5. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Sub-menu – Recursos Humanos

 Listar o perfil da equipa de recursos humanos a afetar ao projeto



Sub-menu – Caracterização - Calendarização

Ecrã - Lista de Atividades – sub-menu – Lista de Atividades

5. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 18 meses no
máximo

 1 Atividade: 
Desenvolvimento, 
Implementação e 
Certificação EQAVET

 Classificação: Outras 
Atividades  

 Especifique: EQAVET 



Sub-menu - Cronograma

5. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 Data de início e fim da atividade que constitui a operação



Ecrã – Critérios de Seleção

5. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 Inscrever a fundamentação que responde a cada critério de seleção, remetendo, quando o 
necessário, para Documento em anexo 



Ecrã - Custos

5. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 Custos Estimados
3. Encargos com pessoal afeto à operação

a) Encargos com salários do pessoal interno afeto ao projeto
2. 3 Consultores

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

c) Encargos com a produção de conteúdos técnicos
especializados, designadamente serviços de assessoria para a
organização do processo, acompanhamento, avaliação e
revisão das ações que o mesmo implica
7. Encargos com a promoção de encontros e seminários

d) Encargos com a realização de encontros, seminários e
workshops

e) Encargos com a produção de materiais informativos e de
divulgação

 Regime de financiamento: Custos Simplificados - Baixo
Montante



Ecrã – Resultados a Contratualizar

5. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 Campo numérico: Inscrever 1 Obtenção da Certificação 



Ecrã – Documentos

5. ESPECIFICIDADES DO FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

 Upload dos Documentos de suporte à candidatura
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