
05 de janeiro de 2018

Sessão de Esclarecimentos 
Cursos Profissionais



POCH | 2 | www.poch.portugal2020.pt

1. Portugal 2020 – Ponto de situação

2. Enquadramento Legal

3. Custos Simplificados

4. Aviso de Abertura de Concurso

5. Candidatura – Formulário de submissão

6. Execução – Reembolsos e Saldos

7. Indicadores e Monitorização

8. Outras informações

Agenda da Sessão



POCH | 3 | www.poch.portugal2020.pt

Portugal 2020 – Ponto de situação geral (31.12.2017)

 90% da dotação do eixo prioritário 1 do POCH, onde se insere o financiamento dos cursos profissionais e cursos de educação e formação de 
jovens, absorvida pelo projetos aprovados, com a dotação indicativa da programação para os cursos profissionais a estar praticamente toda alocada em 
projetos aprovados…

 …o que implicou que os novos Avisos tivessem de ser abertos com autorização específica das tutelas para a AG poder ultrapassar a dotação desse 
eixo prioritário.

 Valores já pagos atingem 65% do aprovado e 58% face ao programado para esse eixo prioritário.

Eixo 1 – Formação de JovensPO CH
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Enquadramento Legal

DL 159/2014, de 27/10, na sua atual 
redação

Estabelece regras gerais de aplicação dos PO financiados por fundos europeus, no período de programação 
2014/2020.

Portaria 60-A/2015, de 02/03, na sua 
atual redação

Estabelece o regime jurídico do FSE em matéria de elegibilidade de despesas e custos máximos, bem como 
regras de funcionamento das respetivas candidaturas.

Portaria 60-C/2015, de 02/03, na sua 
atual redação Estabelece regras aplicáveis ao cofinanciamento do FSE e do FEDER às operações do domínio do capital humano.

Legislação Geral

continua
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Enquadramento Legal

Portaria 74-A/2013, de 15/02, na sua 
atual redação

DN nº1-B/2017, de 17/04

Estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação dos cursos profissionais.

Regula o regime de matricula e de frequência dos Cursos Profissionais, bem como a constituição e 
funcionamento de turmas.

Portaria 341/2015, de 09/10, na sua 
atual redação

Cria e regulamenta as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação da oferta formativa de 
cursos vocacionais de nível Básico e de nível Secundário.

Despacho Conjunto n.º 453/2004, de 
27/07, na sua atual redação Cria e regulamenta os cursos de educação e formação de jovens (CEF).

Decreto-Lei nº176/2012, de 02 de 
agosto Regula o regime de matrícula e fequência no âmbito da escolaridade obrigatória

Legislação Específica
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A. Cursos Profissionais
 Os apoios ao funcionamento das operações (Rubrica 9) têm por base o valor curso/turma/ano letivo repartindo-se pelos seguintes 

escalões:

 O valor curso/turma/ano letivo é objeto de redução nas seguintes situações:
 Turmas com menos de 22 alunos ou 18 no caso de operações inseridas em territórios de baixa densidade - redução de 

3,33%/aluno;
 Turmas com menos de 14 alunos nos cursos de Música, Interpretação e Animação Circense, Intérprete de Dança Contemporânea 

e nas turmas que integrem alunos NEE (reduz turma) - redução de 3,33%/aluno;
 Turmas com menos de 8 alunos - não há lugar a apoio.

Escalões Custo/Turma/Ano letivo

1 76.076 €

2 81.890 €

3 87.258 €

4 93.974 €

5 113.715 €

Nota: os apoios diretos aos formandos (R1) são financiados em regime de custos reais

Custos simplificados – Grupo de trabalho POCH
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(continuação do modelo)

Regime de financiamento
 Adiantamentos anuais de 30% (valor aprovado para o ano civil);

 Fim do 1.º período letivo: 1.º Pedido Pagamento - 50% do valor apurado em função do n.º de alunos em formação (deduzido o 

adiantamento para o ano civil);

 Fim do 2.º período letivo: 2.º pedido Pagamento - 30% do valor apurado em função do n.º de alunos em formação;

 Fim do 3.º período letivo: 3.º pedido Pagamento - 20% do valor apurado em função do n.º de alunos em formação;

 Pagamentos limitados ao valor aprovado para o ano civil e a 85% da operação;

 O recurso à pauta e à ata da reunião constitui a evidência de que o aluno permanece em formação no final de cada período letivo.

B. Outras Tipologias - criado grupo de trabalho para abranger os Cursos de Educação e Formação; Cursos de Aprendizagem; Cursos com Planos Próprios 
(em fase de discussão com as entidades), Cursos de Educação e Formação de Adultos e TeSP (em elaboração - draft já apresentado à ADC)

Custos simplificados – Grupo de trabalho POCH
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Aviso n.º POCH – 71-2017-16

• Abertura de candidaturas: 13 de dezembro de 2017 

• Fim do período de candidatura: 18h do dia 12 de janeiro de 2018

• Plano de aviso de abertura de candidaturas e avisos disponíveis em www.poch.portugal2020.pt

• Modo de apresentação das candidaturas: submissão de 

formulário eletrónico no Balcão do Portugal 2020 

Aceda a https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020

http://www.poch.portugal2020.pt/
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Aviso n.º POCH – 71-2017-16

3 anos letivos -

• TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES E AÇÕES ELEGÍVEIS
− Cursos profissionais conferentes do nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ);
− Cursos com a duração de três anos, que atribuam diploma de escolaridade básica e confiram certificação profissional de nível 2, dirigidos a
jovens que, tendo concluído o 2.º ciclo do ensino básico, manifestem aptidão e interesse por áreas artísticas;
− Cursos de nível secundário com planos de estudo próprios, ao abrigo do estatuto do Ensino Particular e Cooperativo;
− Cursos profissionais ministrados pelas escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal, I. P.

Financiamento do ciclo formativo para os cursos com início em 2017/2018 e término previsto em 2019/2020  

• DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO

• DESTINATÁRIOS

− Jovens que tenham concluído o 3.º ciclo do ensino básico (9º ano), desde que observados os requisitos de ingresso nos cursos profissionais
de nível secundário;

− Jovens que tenham concluído o 2.º ciclo do ensino básico (6º ano), no que se refere ao ingresso nos cursos profissionais de música de nível
básico.



POCH | 13 | www.poch.portugal2020.pt

Aviso n.º POCH – 71-2017-16

• BENEFICIÁRIOS ELEGÍVEIS e MODALIDADES DE FINANCIAMENTO

Entidades Beneficiárias Modalidade de Financiamento

- Entidades proprietárias de escolas profissionais privadas, quando 
desenvolvam cursos profissionais conferentes do nível 4 do QNQ; 
− Entidades proprietárias de estabelecimentos de ensino particular e 
cooperativo, quando desenvolvam cursos profissionais conferentes do nível 
4 do QNQ; 
− Turismo de Portugal, I.P.

CUSTOS SIMPLIFICADOS
- Apoios diretos a formandos (R1) - Custos reais (reembolso de custos 

elegíveis efetivamente incorridos e pagos);

- Custos operacionais de funcionamento (R9) - Custos simplificados
(tabela normalizada – Anexo I do Aviso) 

Outras Entidades
- Entidades que ministrem cursos de nível secundário com planos de 

estudos próprios 
- Escolas profissionais públicas.

CUSTOS REAIS
Custos reais (R1 a R6) - reembolso de custos elegíveis efetivamente 
incorridos e pagos
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• São elegíveis operações que decorram nas regiões: 
Norte                               Centro                               Alentejo

Turismo de Portugal, I.P. 1 Candidatura por Escola de Hotelaria e Turismo

Entidades que ministrem, em simultâneo, cursos 
profissionais conferentes do nível 4 de QNQ e cursos 
de nível secundário com planos de estudos próprios 

1 Candidatura para cursos profissionais 
+ 

1 Candidatura para cursos com planos próprios

1 Entidade Beneficiária 1 Candidatura

Exceções:

•

•

• LIMITES AO NÚMERO DE CANDIDATURAS A APRESENTAR

• ÂMBITO GEOGRÁFICO

Aviso n.º POCH – 71-2017-16
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 É obrigatório o preenchimento dos campos referentes aos Responsáveis (Financeiro e da Operação);

 É fundamental fornecer os dados corretos e atuais, mantendo os mesmos atualizados no decorrer da operação.

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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CARACTERIZAÇÃO
• Resumo;
• Calendarização prevista – preenchimento 

automático após a inserção dos cursos;
• Região da Operação;
• Agregação de turmas;
• Formação à distância – não é editável;
• Perfil da Entidade
• Contratação Pública.

PRIORIDADES TEMÁTICAS
• Promoção da Igualdade entre Homens e

Mulheres

• Igualdade de Oportunidades e da Não
Discriminação

ACOMPANHAMENTO
• Acompanhamento da Operação

• Avaliação da Operação

Dúvida comum: Qual o perfil que a Entidade assume na Operação ?
Entidade beneficiária  =  entidade formadora                Entidade formadora
Entidade beneficiária  ≠ entidade formadora                Outro operador

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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Um ciclo formativo =  inserção 3 cursos em Balcão 2020 (um curso para cada ano letivo)

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 Atualizações automáticas no formulário de 
candidatura, de acordo com a informação em SIGO

 Inserção do Código SIGO do curso (obrigatório) 

 Separador “Cursos”:
- Separador “Caracterização”;
- Separador “Carga Horária” - Horas 

de desdobramento;
- Separador “Turma” - Entidades 

formadoras.
 Separador “Formadoras”.

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 “Turmas”:
− Identificação da turma – designação dada pela entidade;
− Data de início e de fim do curso (1 curso = 1 ano letivo);
− N.º de formandos + N.º de formandos com NEE’s (reduz 

turma) e de acordo com o aprovado em SIGO;
− Agregação;
− N.º de formadores internos e externos;
− Horas de monitoragem.

“Carga Horária”:
– Inserir manualmente a carga horária do
curso de acordo com o aprovado em SIGO:

- Horas de Formação Teóricas;
- Horas de Formação PCT.

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 Agregações de Turmas:
• Têm de estar aprovadas em SIGO;

•

• Devem ser indicadas as horas de monitoragem conjuntas (apenas horas de Formação Teórica)
• Turmas do mesmo ano letivo e ano curricular.

 Horas de Monitoragem:
Turma que agrega – Principal

Carga horária do curso
+

Horas de Desdobramentos

Turma agregada – Secundária

Carga horária do curso
+

Horas de Desdobramentos
-

Horas de Monitoragem Conjuntas

Turma sem agregações

Carga horária do curso
+

Horas de Desdobramentos

CANDIDATURA – Formulário de Submissão

Turma Principal Turma agregada

Nº de formandos Diferente Turma com mais alunos Turma com menos alunos

Nº de formandos Igual Turma de escalão mais baixo Turma de escalão mais alto
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 “Organização da formação”

V.F. em Horas – carga horária total do curso x n.º de formandos;

V.F. em Dias – V.F.Horas ÷ Horas de formação diárias (média)

 Erros comuns:
– Não atualização do volume de horas de formação após alteração do n.º de
formandos ou correção da carga horária do curso;

– Volume de dias de formação a “0”.

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 Separador que não deve ser preenchido no âmbito das Tipologias de Operação 1.3 e 1.6
(Critérios de seleção efetuados pela DGESTE com emissão do parecer técnico-pedagógico, integrado na plataforma SIGO)

Formas de visualização  possíveis do separador:

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 Custos Simplificados:
• Encargos com formandos – Rubrica 1 (por subrubricas);
• Custos operacionais de funcionamento – Rubrica 9 (Tabelas

normalizadas de custos unitários);

• Receitas Próprias – por ano civil;

• Montante solicitado por ano civil.

Nota:

Os montantes solicitados devem ser justificados na
memória descritiva dos encargos financeiros da operação
a colocar em upload na candidatura.

CANDIDATURA – Formulário de Submissão



POCH | 25 | www.poch.portugal2020.pt

 Distribuição do financiamento solicitado por concelho. 

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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A indicar pela entidade:

 Indicador de realização - correspondente ao número de participantes propostos na candidatura   cada participante é contabilizado apenas 1 vez ;

 Indicadores de resultado - compromisso assumido pela Entidade

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 Documentos obrigatórios como definido no AAC
Entidades Documentos

Entidade adjudicante, nos termos 
do artigo 2º do Código dos 
Contratos Públicos

Lista dos contratos afetos à operação, com
- datas de realização,
- natureza dos bens/serviços
- montantes contratualizados.

No caso de contratos acima do limiar comunitário, deverá 
ser remetido todo o procedimento.

Entidade que declare não estar 
abrangida pela legislação 
nacional referente à contratação 
pública, nos termos estabelecidos 
no CCP

- Balancetes da Contabilidade Geral do ano fiscal 
anterior ou, 
- Cópia da Certidão Permanente

 Documentos relativos à validação em matéria de CCP

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 Apenas o SUPERUTILIZADOR pode proceder à submissão a candidatura

CANDIDATURA – Formulário de Submissão
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 Identificação errada do “Perfil da Entidade”  (separador Operação → Caracterização);

 Não inserção de agregações aprovadas em SIGO;

 Inserção de horas de monitoragem conjuntas, em formação PCT, no caso de turmas agregadas;

 Inserção de horas de monitoragem superiores à carga horária total do curso (incluindo desdobramentos);

 Divergência entre o n.º de formandos inseridos em candidatura e a informação constante em SIGO;

 Divergência entre o n.º de formandos com NEE (reduz turma) inseridos em candidatura e a informação constante em SIGO;

 Incorreta distribuição do financiamento por ano civil;

 Contabilização incorreta do n.º de formandos no Indicador de Realização;

 Problemas na submissão quando efetuada por outro perfil que não o perfil “Superutilizador”.

ERROS FREQUENTES - candidatura
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 Documentos para validação dos requisitos dos formandos (amostra física) e documentos fiscalmente aceites e outros na despesa
selecionados na amostra (amostra financeira);

 Mapa de cálculo da Rubrica 9 e pauta de avaliação de final de período respetivo;

 Balancete da contabilidade analítica com evidência das contas da classe 7 detalhadas, referente ao período do reembolso, com
identificação de proveitos que constituam receitas no âmbito da operação;

 Memória descritiva com nota justificativa para os documentos selecionados na amostra.

EXECUÇÃO – Reembolsos e Saldos

• DOCUMENTOS A ANEXAR NA SUBMISSÃO DO REEMBOLSO

• DOCUMENTOS AMOSTRA FÍSICA 
 Ficha de Inscrição assinada pelo participante e verificada/validada pela entidade beneficiária com:

N.º CC ou equivalente;
Data de nascimento; 
Nacionalidade;
Morada;

 Comprovativo de Habilitações Literárias;

 Frequência do plano curricular: síntese da avaliação modular ou pauta de avaliação do ano letivo/final.
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 Comprovativo do escalão do abono de família do formando emitido pela Segurança Social (com assinatura válida)

 Transferência bancária para o formando no estado “efetuada”

Nota: Valores previstos no âmbito da ação social escolar da responsabilidade do MEdu

• SUB-RUBRICA 1.1 – BOLSAS PARA MATERIAL DE ESTUDO (alínea b), do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 60-A/2015)

• SUB-RUBRICA 1.2 – BOLSAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO (alínea a), do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 60-A/2015)

 Comprovativo de frequência de prática em contexto de trabalho (exemplo: registo de assiduidade) 

 Transferência bancária para o formando no estado “efetuada”

Base de cálculo para a atribuição da bolsa:

* nos termos do disposto no nº7, art.º3º, Portaria nº74 – A/2013, de 15 de fevereiro na sua atual redação                   

Custo horário = 10% 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 x 12𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
52 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚 x 35 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚 ∗

IAS - Indexante de Apoios Socias:  2016 => 419,22 €
2017 => 421,32 €

EXECUÇÃO – Reembolsos e Saldos
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 Subsídio de alimentação (de forma pecuniária):
 Base de cálculo para atribuição do subsídio 
 Transferência bancária para o formando no estado “efetuada”

 Subsídio de Alimentação em espécie:
 Gestão direta: Centro de custos (extrato contabilidade analítica) e método de cálculo do custo unitário da refeição
 Gestão indireta: Fatura e recibo emitidos pela empresa que explora o refeitório, e respetiva transferência bancária para a 

empresa, no estado “efetuada”
 Comprovativo de usufruto da refeição pelo formando

Nota: Limite máximo diário em montante igual ao atribuído aos trabalhadores com vínculo de trabalho em funções públicas apenas nos dias em que a frequência seja igual ou superior a 3 horas  

• SUB-RUBRICA 1.5 – ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO (alínea h), do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 60-A/2015)

01.01.2016 01.01.2017 01.08.2017

Valor máximo 
diário 4,27€/dia 4,52€/dia 4,77€/dia

EXECUÇÃO – Reembolsos e Saldos
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 Passes escolares adquiridos pelos formandos:
 Documento fiscalmente aceite (fatura, recibo, venda a dinheiro) relativo à aquisição dos títulos de transporte (com NIF e 

nome do formando)

 Cópia do passe escolar

 Transferência bancária para o formando no estado “efetuada”

 Passes escolares adquiridos pela entidade beneficiária:
 Documento fiscalmente aceite (fatura e recibo) referente à aquisição dos títulos de transporte, com lista de formandos e 

montantes por formando

 Transferência bancária para a transportadora no estado “efetuada”

 Comprovativo do usufruto do passe escolar

• SUB-RUBRICA 1.6 – ENCARGOS COM TRANSPORTE (alínea g), do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 60-A/2015)

EXECUÇÃO – Reembolsos e Saldos
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 Subsídio de transporte (de forma pecuniária):
 Documento emitido pela Junta de Freguesia, que ateste a inexistência ou impossibilidade de utilização de transporte coletivo 

para a frequência da formação por incompatibilidade de horários

 Transferência bancária para o formando no estado “efetuada”

 Limite máximo mensal 15% IAS, não cumulativo com despesa de transporte (passe escolar) ou sub. alojamento

 Subsídio de transporte (em espécie):
 Centro de custos com detalhe das despesas associadas (extrato da contabilidade analítica) e método de cálculo do custo 

mensal do transporte, com detalhe do montante mensal e formandos abrangidos

 Comprovativo de usufruto do transporte pelo formando

 Limite máximo mensal 15% IAS, não cumulativo com despesa de transporte (passe escolar) ou sub. alojamento

• SUB-RUBRICA 1.6 – ENCARGOS COM TRANSPORTE (continuação)

EXECUÇÃO – Reembolsos e Saldos
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 Limite máximo mensal 30% IAS, podendo acrescer o custo com as viagens em transporte coletivo, no início e no
fim de cada período de formação, e ainda o pagamento do 2ª subsídio de alimentação

 Documento emitido pela Junta de Freguesia, com a morada do formando, que ateste a distância da residência ao
local da formação e, se aplicável, referência à inexistência de transporte coletivo compatível (com horário da
formação)

 Protocolo ou Contrato de Formação em contexto de trabalho (se aplicável)

 Subsídio de alojamento de forma pecuniária: Transferência bancária para o formando no estado “efetuada”

 Subsídio de alojamento em espécie: Centro de custos com detalhe das despesas associadas e comprovativo do
cálculo do custo mensal do alojamento, com detalhe do montante mensal e formandos abrangidos.

• SUB-RUBRICA 1.7 – ENCARGOS COM ALOJAMENTO (alínea l), do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 60-A/2015)

EXECUÇÃO – Reembolsos e Saldos
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Seguros:
 Cópia da apólice de seguro (condições gerais e particulares) com listagem nominal dos formandos 

segurados 
 Documento fiscalmente aceite (nota de débito, recibo) e transferência bancária no estado “efetuada”

Acolhimento:
 Elegível, até ao limite máximo mensal 50% IAS/mês, encargos com despesas com o acolhimento de 

filhos menores, filhos com deficiência e adultos dependentes a cargo dos formandos
 Cópia do assento de nascimento do descendente
 Prova de necessidade de confiar a terceiros por motivos de frequência da formação
 Documento fiscalmente aceite (recibo)
 Transferência bancária para o formando no estado “efetuada” 

• SUB-RUBRICA 1.8 – OUTROS ENCARGOS (alínea j) e k), do n.º 1 do artigo 13º da Portaria n.º 60-A/2015)

EXECUÇÃO – Reembolsos e Saldos
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 Dados relativos aos formandos (idade, habilitações, situação face ao emprego e situação do participante na operação)

 Situação do participante na operação desatualizada

 Registo de execução física e financeira díspar 

 Incorreta identificação do número de NEE’s reduz turma

 Cálculo do Centro de Custos da alimentação/transporte/alojamento

 Despesas superiores aos limites legais

 Despesas pagas fora do período de elegibilidade

 Despesas não elegíveis (ex.: despesas com formandos estrangeiros sem residência permanente ou estatuto de longa duração)

 Incumprimento do CCP   

 Incumprimento das regras de publicidade

 Omissão de Receitas 

ERROS FREQUENTES - execução 
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Agenda da Sessão

1. Portugal 2020 – Ponto de situação

2. Enquadramento Legal

3. Custos Simplificados 

4. Aviso de Abertura de Concurso

5. Candidatura – Formulário de submissão

6. Execução – Reembolsos e Saldos

7. Indicadores e Monitorização

8. Outras informações
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Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação 
de nível ISCED 3 (159 300)
Diplomados nos cursos de dupla certificação de 
nível ISCED 3 (70%)
Empregabilidade ou prosseguimento de estudos 
nos 6 meses seguintes à conclusão de um 
percurso completo (50%)

Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação 
de nível ISCED 3, na operação

Alunos Transitados para o ano de escolaridade 
seguinte nos cursos profissionais, na operação -
> = 85%

Diplomados nos cursos de dupla certificação de 
nível ISCED 3 (no tempo próprio), na operação –
atingir, progressivamente, os 70%

Empregabilidade ou prosseguimento de estudos 
nos 6 meses seguintes à conclusão dos cursos

Indicadores comuns FSE Indicadores de Realização 
e Resultado do Programa Indicadores da Operação

Preenchimento obrigatório no Balcão 2020 no 
contexto da Execução Física

FOCO EM RESULTADOS = MONITORIZAÇÃO
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o Alimentados e apurados, em regra, através dos registos de execução física, no Balcão 2020, em sede de submissão de 
reembolsos

INDICADORES COMUNS FSE
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Indicadores Comuns de Realização

o Recolhidos no sistema para todos os participantes, desde o primeiro registo em execução física

Indicadores Comuns de Resultado Imediato
o Recolhidos no sistema para todos os participantes (incluindo desistentes) até 4 semanas após a saída da operação,

mediante registo em execução física

Indicadores Comuns de Longo Prazo
o Recolhidos seis meses após a saída da operação (amostra representativa)

o Recolhidos fora do sistema de informação (Balcão 2020). Dados DGEEC e IISS

INDICADORES COMUNS FSE
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 Jovens apoiados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED3 

∑ das pessoas participantes na operação. Uma pessoa é contabilizada, à primeira entrada, apenas uma vez ao longo do percurso formativo que lhe 
permite concluir uma certificação

• Um participante conta para os indicadores a partir do momento em que é registado em execução física

• Os casos dos desistentes:

• Se desistir (depois de estar registado em execução física)  e entrar noutra entidade, conta para o indicador de realização de ambas e para o de 
resultado apenas na entidade onde conclui a formação que lhe confere a certificação

• Se desistir e mudar de curso, na mesma entidade, conta apenas uma vez e alteram-se apenas os dados à saída (dados à entrada mantêm-se)

INDICADOR DE REALIZAÇÃO

INDICADORES DAS OPERAÇÕES - CURSOS PROFISSIONAIS
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INDICADORES DE RESULTADO

 Alunos transitados para o ano de escolaridade seguinte
Nº de jovens que concluem o primeiro ou o segundo ano curricular de um curso profissional e transitam para o ano letivo seguinte, conforme registo no 
sistema de informação /N.º de jovens que iniciaram o curso. O indicador abrange a totalidade dos cursos com primeiros e segundos anos que integrarem 
a operação apoiada

 Diplomados nos cursos de dupla certificação de nível ISCED 3
N.º de jovens que terminaram o curso com sucesso no tempo previsto para a sua duração* /N.º de jovens apoiados que iniciaram esse mesmo 
curso*100O O indicador abrange a totalidade dos cursos que integrarem a operação apoiada

 Pessoas apoiadas empregadas ou que prosseguiram estudos 6 meses após terminarem a sua participação c/ sucesso
N.º pessoas apoiadas que estão empregadas ou prosseguiram estudos nos seis meses seguintes à conclusão com sucesso do respetivo curso /N.º de 
pessoas que terminaram o curso com sucesso *100. O indicador abrange a totalidade dos cursos que integrarem a operação apoiada

* Por tempo previsto ou tempo próprio entende-se até 31 de dezembro do ano em que é suposto terminar, com sucesso, o curso conferente de 
certificação/qualificação

INDICADORES DAS OPERAÇÕES - CURSOS PROFISSIONAIS
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FASES DE ANÁLISE E CONSEQUÊNCIAS DO DESEMPENHO

Aprovação dos 
saldos  

encerramento 
das operações

Após 31 de dezembro -
Extração e envio à 

DGEEC dos dados das 
operações encerradas

Confirmação das certificações 
no tempo próprio e aferição do 

prosseguimento de estudos 
/empregabilidade seis meses 

depois

Apuramento do grau de 
concretização das 

metas contratualizadas
e suas consequências 

sobre o saldo da 
operação
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Prémio
Por cada p.p. de superação de resultados contratualizados é constituída uma 
reserva de eficiência e desempenho de 1p.p. do valor total elegível da operação
(até ao limite de 10%) para compensar eventuais desvios negativos em futuras 
operações ou para reforçar o financiamento

Sem penalização Realizações e resultados alcançados atingem 85% do contratualizado (75% em 
territórios de baixa densidade)

Penalização
por cada p.p de desvio negativo face ao contratualizado (para além do limiar de 
não penalização), procede-se a uma redução de 0,5 p.p. sobre a despesa total 
elegível, até ao limite máximo de redução de 10% face a essa despesa.

Revogação da 
operação

Realizações e resultados alcançados não atinge 50% da média dos indicadores 
contratualizados

GR
AU

 D
E 

CO
NC

RE
TI

ZA
ÇÃ

O
(co

nc
re

tiz
ad

o/c
om

pr
om

iss
o)

Apuramento do grau de concretização das metas contratualizadas aplicando-se uma média aritmética dos resultados 
obtidos em cada indicador da operação

CONSEQUÊNCIAS DO DESEMPENHO
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CALL CENTER

Este serviço pretende assegurar um espaço de eficiência na 
informação a disponibilizar a quem nos contacta, 
aumentando a proximidade entre todos os parceiros do 
Programa e valorizando práticas centradas em linguagem 
acessível, tornando-se indutor de uma maior transparência e 
credibilidade da boa aplicação dos Fundos Europeus, em 
linha com a Estratégia de Comunicação do PO.

O número do call center é o 215 976 790

Horário de atendimento entre as 9 horas e as 18 horas.



POCH | 49 | www.poch.portugal2020.pt

GESTOR DO PROJETO

A Equipa da Gestão de Projetos 2

Marta Silva

Manuela Fonseca

Ana Fonseca

Alíria Fernandes

Carla Nobre

Catarina Duarte

Clara Moreira

Custódia Domingues

Maria Dulce Santos

Paula Duarte

Marta Rocha

Miguel Feio

Patrícia Mousinho

Mónica Estevão Emília Santos

Frederico Amoreira
Maria João Costa

Lese Costa

Ivete Pedro

Dulce Veia

Zélia Picoito
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