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AGENDA 

1| Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020

2| Contratação Pública

3| Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas

4| Monitorização, Avaliação e Comunicação
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1 | Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020

Aviso 71-2019-08 (CP) e Aviso 66-2019-10(CEF) 

Alertas importantes

 Submeter uma única candidatura, no aviso correto e até à data limite 

16.09.2019 até às 18:00 H;

 Apenas o Perfil de Superutilizador permite a submissão de 

Candidaturas;

 Procedimentos de CCP em conformidade;

 Garantir que todos os CCP estão publicados na BASE Gov.

Não aguardar pelos 

últimos dias para 

submissão, garantindo 

assim que qualquer 

eventual constrangimento 

possa ser identificado e 

resolvido 

atempadamente
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1 | Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020

Aviso 71-2019-08 (CP) e Aviso 66-2019-10(CEF) 

Principais alterações face a avisos anteriores

 Financiamento CP: Apenas 1º ano do Ciclo Formativo 2019/2020;

 Financiamento CEF: Ciclo Completo 2019/2020 e 2020/2021;

 Nº mínimo de alunos/turma: 20 alunos (16 alunos – para entidades em regiões de 

baixa densidade); 

 Indicadores Cursos Profissionais a contratualizar: realização=apoiados e 

resultados=transitados.
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1 | Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020

Aviso 71-2019-08 (CP) e Aviso 66-2019-10(CEF) 

Checklist - Garantir uma correta submissão para uma célere análise

 Aviso correto para as Entidades Privadas, Escolas Profissionais Públicas e Planos Próprios: 71-2019-08 (Cursos Profissionais) 66-

2019-10 (CEF)

 Período de submissão: 02.08.2019 a 16.09.2019 (45 dias corridos)

 Data início da Operação: entre 01.09.2019 e 13.09.2019

 Data Fim da Operação: 31.08.2020 (Cursos Profissionais) e 31.08.2021 (CEF)

 Situação regularizada perante FEEI/SS/AT

 Certidão CASES atualizada – Cooperativas e outras situações aplicáveis

 Entidade Formadora = entidade beneficiária → Entidade Certificadora: Ministério da Educação

 Entidades Formadoras Externas (à entidade beneficiária) → Entidade Certificadora e nº certificação 

 TODOS os Formadores têm que deter Habilitações Profissionais para a docência ou CCP (Certificado de Competências Pedagógicas)
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1 | Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020

Aviso 71-2019-08 (CP) e Aviso 66-2019-10(CEF) 

Checklist - Garantir uma correta submissão para uma célere análise (cont.)

 Todos os Cursos têm que estar Homologados no SIGO

 Dados físicos - nº alunos, cargas horárias, horas formadores - deve ser igual aos dados que constam no SIGO

 Agregação de turmas em conformidade com o aprovado em SIGO

 Turma (sem agregações)

 Horas de Monitoragem (Formadores) = Carga Horária Curso (Formação em Sala + Formação em PCT ) + Desdobramentos 

 Turmas Agregadas 

 Horas de Monitoragem (Formadores) do curso agregado = Carga Horária Curso (Formação em Sala + Formação em PCT ) + 

Desdobramentos - Horas Conjuntas

 Horas de Monitoragem (Formadores) do curso que agrega (principal) = Carga Horária Curso (Formação em Sala + Formação 

em PCT ) + Desdobramentos 
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1 | Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020

Aviso 71-2019-08 (CP) e Aviso 66-2019-10(CEF) 

Checklist - Garantir uma correta submissão para uma célere análise (cont.)

 Identificar apenas os alunos que reduzem turma (MITR - Medida de Integração em Turma Reduzida) – Conforme SIGO

 Valor a considerar na Rúbrica 9, em turmas agregadas, é sempre o de maior escalão

 Indicador de Realização - alunos só contam um vez por operação/projeto

 Selecionar regime de custos correto (Reais / Custos Unitários)

 Garantir uma distribuição adequada do financiamento entre anos civis

 Upload obrigatório: 

 Memória Descritiva da operação com apuramento dos custos por sub-rubrica

 Lista de Contratos (CCP)

 Procedimentos de CCP para contratos acima do limiar comunitário (221m€)
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1 | Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020

Respostas 

Perguntas

e
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AGENDA 

1| Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020 

2| Contratação Pública

3| Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas

4| Monitorização, Avaliação e Comunicação
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O Controlo Preventivo e Sucessivo e as Tabelas COCOF (Decisão da comissão C(2013), de 19/12/2013)

2 | Contratação Pública

Controlo Sucessivo: Controlo efetuado pelas autoridades administrativas e de auditoria no âmbito da fiscalização sucessiva da 

execução física e financeira das operações

 Verificações no Local (Autoridade de Gestão): efetuadas a fim de verificar, em particular, a realidade da operação, o 

fornecimento dos produtos/bens em conformidade com os termos e as condições do contrato, o progresso físico da operação, 

o respeito pelas regras comunitárias em matéria de publicidade. As verificações no local podem também ser usadas para 

verificar se o beneficiário está a fornecer informação precisa sobre a execução física e financeira da operação (Norma 2 da 

AD&C);

 Auditorias horizontais temáticas (indicadores/contratação pública, etc…) – AD&C/ESA/IGF/CE/T.Contas/TCE.

 Auditorias AD&C/ESA/IGF/CE/TdContas/TCE.

 Fiscalização Sucessiva do Tribunal de Contas (e.g. contratos dispensados de “visto prévio”).



POCH | 11 | www.poch.portugal2020.pt

O Controlo Preventivo e Sucessivo e as Tabelas COCOF (Decisão da comissão C(2013), de 19/12/2013)

2 | Contratação Pública

Controlo preventivo: Norma 2 AD&C

Ponto 2.3

“As AG deverão proceder à verificação da conformidade das despesas com as regras nacionais e comunitárias em

matéria de contratação pública. Como princípio geral, os procedimentos de contração pública têm que ser

analisados na fase de seleção e aprovação da operação ou na fase de execução aquando da apresentação

da primeira despesa relativa ao contrato em causa, quando na primeira fase os procedimentos não têm

maturidade suficiente.

Uma boa prática é a verificação de todos os procedimentos de contratação pública. Contudo, isso pode não ser

exequível devido a um número significativo de contratos. Neste caso, as AG poderão optar por verificar uma

amostra de contratos tendo em conta o seguinte:

1) Todos os contratos acima dos limiares devem ser objeto de verificação exaustiva;

2) No limite até ao encerramento da operação, deve ser garantida a verificação de uma amostra de 30

contratos com valores abaixo dos limiares”.
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Tabelas COCOF

2 | Contratação Pública

Ponto 1.3

Cláusula Geral e subsidiária de aplicações de 

correções financeiras não previstas no ponto 2. 

Aplicada a que contratos?

Todos os contratos

Ponto 2
Principais tipo de irregularidades e 

correspondentes taxas de correções

Financeiras

Elenco taxativo ou enumerativo?

Elenco enumerativo (por analogia aos 

contratos nacionais)
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Tabelas COCOF

2 | Contratação Pública

ARTIGO 10º do Código Civil

(Integração das lacunas da lei)

1. Os casos que a lei não preveja são regulados segundo a norma aplicável aos casos análogos.

2. Há analogia sempre que no caso omisso procedam as razões justificativas da regulamentação do caso previsto na lei.

3. Na falta de caso análogo, a situação é resolvida segundo a norma que o próprio intérprete criaria, se houvesse de legislar

dentro do espírito do sistema.

Ponto 1.1(COCOF)
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2 | Contratação Pública
Tabelas COCOF

Integração da lacuna por analogia

Contratos acima dos 

limiares em função do 

tipo de irregularidade 

(seção 2)

Contratos Abaixo do 

Limiar em função do tipo 

de irregularidade e por 

referência às 

irregularidades 

aplicadas diretamente 

aos contratos acima do 

limiar (seção 2)AusênciaPonto 1.3

Ausência
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2 | Contratação Pública
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2 | Contratação Pública

Até 100%

Até 100%

Critério de 
Valor

A partir de 5% 

Até 100%

Não são cumulativas, 

mas a existência de 

várias irregularidades 

agrava a taxa de 

correção  - Aplica-se a 

taxa mais elevada 

(ponto 1.3) 
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2 | Contratação Pública

Novos Fatores de Risco

 Novo módulo de contratos públicos no SIFSE

 Novas Tabelas COCOF Decisão C (2019) 3452 (Novas correções financeiros e novas taxas de correção): A aplicar a 

procedimentos abertos (decisão de contratar) a partir de 14/05/2019.

 Relatório de Supervisão da IGF à Estrutura Segregada de Auditoria:

 Procedimento inadequado/incorreto: 100% de correção financeira: Ex: Enquadramento errado ao nível da decisão de 

contratar; Ajuste Direto adotado ilegalmente (violação de limites do art.113.º/utilização abusiva de critérios materiais/violação 

de valores de contrato);

 Fracionamento de despesa: 100% (violação do art.22.º ou recurso ilegal ao ajuste direto simplificado);

 Não publicação de Ajustes Diretos ou Consultas Prévias (e Consultas Prévias ao abrigo de Acordo Quadro) no Portal 

dos Contratos Públicos (BASE.GOV): 100% (todos os valores pagos até à publicação).
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2 | Contratação Pública

Fracionamento de despesa

Contratação de prestações do mesmo tipo em diferentes procedimentos

1 - Quando prestações do mesmo tipo (CPV), suscetíveis de constituírem objeto de um único contrato, sejam contratadas através

de mais do que um procedimento, a escolha do procedimento a adotar deve ser efetuada tendo em conta:

a) O somatório dos valores dos vários procedimentos, caso a formação de todos os contratos a celebrar ocorra em simultâneo;

ou

b) O somatório dos preços contratuais relativos a todos os contratos já celebrados e do valor de todos os procedimentos ainda

em curso, quando a formação desses contratos ocorra ao longo do período de um ano, desde que a entidade adjudicante,

aquando do lançamento do primeiro procedimento, devesse ter previsto a necessidade de lançamento dos procedimentos

subsequentes.

2 - As entidades adjudicantes ficam dispensadas do disposto no número anterior relativamente a procedimentos de bens e

serviços cujo valor seja inferior a (euro) 80 000, ou a empreitadas de obras públicas cujo valor seja inferior a (euro) 1 000 000,

desde que o valor do conjunto dos procedimentos não exceda 20% deste limite (96 000).

3 - (Revogado.) 
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2 | Contratação Pública

Dezembro

CPrev 25 000

Junho

CPrv 10 000

Março

AD 18 000

Janeiro

AD 

5000

Março

CPrev 74 000

Março

CPrv 50 000

Março

AD 18000

Janeiro

AD 

19000

Cada um 

>80.000

Acumulado 

>96.000

(58.000)

Cada um 

>80.000

Acumulado 

>96.000

(161.000)

100%
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2 | Contratação Pública

Respostas 

Perguntas 

e
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AGENDA 

1| Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020 

2| Contratação Pública

3| Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas

4| Monitorização, Avaliação e Comunicação
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3 | Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas

Folhetos – Guias de apoio à submissão de P. Pagamento Vídeo tutorial  – Submissão de Pedidos de pagamento

NOVO
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 Documentos para validação dos requisitos dos formandos (amostra física) e documentos fiscalmente aceites e 

outros na despesa gerados 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

3 | Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas

Documentos a anexar na submissão do reembolso
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3 | Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas

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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Alertas importantes

 Confirmar e manter atualizados os dados relativos aos formandos: idade, habilitações, situação face ao 

emprego e situação do participante na operação

 Situação do participante na operação atualizada – registar sempre os formandos desistentes e a respetiva 

data de desistência no período em que ocorre.

 Confirmação do número de alunos que reduzem turma, conforme SIGO

 Alimentação (centro de custos): Cálculo do valor unitário com base nas refeições confecionadas, com 

imputação apenas das consumidas

 A imputação da despesa deve estar alinhada com o limite do financiamento aprovado

 Despesas imputadas: têm que estar pagas dentro do período de reporte do reembolso respetivo

3 | Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas
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Alertas importantes (continuação)

 Estrangeiros - Verificar sempre a Circular Normativa nº 1/2018 (disponível no Portal do POCH). Em caso de 

dúvida na elegibilidade de formandos, devem remeter a documentação para o respetivo gestor de projeto para 

análise.

 Receitas: registar em cada pedido de pagamento as receitas próprias do respetivo período

 Duplicação de Financiamento: os mesmos custos/despesas apenas podem ser imputadas a uma operação e 

a um único Programa Operacional

 Garantir as recomendações e práticas em matéria de RGPD – Sugerimos a leitura do Guião sobre 

o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, publicado no Portal do POCH

3 | Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas
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3 | Pedidos de Pagamento 

Respostas 

Perguntas

e
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AGENDA 

1| Candidaturas Cursos Profissionais e CEF | 2019/2020 

2| Contratação Pública

3| Pedidos de Pagamento – Alertas e Boas Práticas

4| Monitorização, Avaliação e Comunicação
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4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

INDICADORES COMUNS FSE

(reporte de dados Comissão Europeia - COM)

INDICADORES ESPECÍFICOS DO POCH 

(contratualização de metas com COM)

INDICADORES DE CONTRATUALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO

(contratualização de metas entre POCH e beneficiários)

TIPO DE

INDICADOR
INDICADOR

UNIDADE DE

MEDIDA
META

Realização

Jovens apoiados nos cursos de 

dupla certificação de nível 

ISCED 3, na operação
N.º

A indicar 

pelo 

candidato1

Resultado

Alunos transitados para o ano 

de escolaridade seguinte2, na 

operação

% >= 85%

1 Indicador a definir pelo beneficiário em sede de candidatura. Somatório dos alunos a abranger pela

presente candidatura

2 Nº de jovens que concluem o ano letivo e transitam para o ano letivo seguinte, conforme registo no

sistema de informação /N.º de jovens que iniciaram o curso no ano letivo em causa

POCH  71-2019-08

INDICADORES 
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INDICADORES COMUNS FSE

(reporte de dados Comissão Europeia - COM)

INDICADORES ESPECÍFICOS DO POCH 

(contratualização de metas com COM)

INDICADORES DE CONTRATUALIZAÇÃO NA OPERAÇÃO

(contratualização de metas entre POCH e beneficiários)

TIPO DE

INDICADOR
INDICADOR

UNIDAD

E DE

MEDIDA

META

Realização
Jovens apoiados nos cursos de dupla 

certificação de nível ISCED 2 na operação
N.º

A indicar 

pelo 

candidato1

Resultado

Diplomados nas ofertas formativas dirigidas 

à promoção do sucesso educativo de nível 

ISCED 2  na operação2

% >= 80%

Resultado

Empregabilidade ou prosseguimento de 

estudos nos seis meses seguintes à

conclusão do curso, na operação3

% >= 50%

1 Indicador a definir pelo beneficiário em sede de candidatura. Somatório dos alunos a abranger pela

presente candidatura

2 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) *100

3 Aplicável apenas aos que terminaram o curso com sucesso. O indicador é calculado da seguinte

forma: (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.

POCH 66-2019-10

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

INDICADORES
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Qualidade na informação dos participantes registados no SI FSE/PT2020

Os dados de identificação são 

essenciais para a contagem dos 

participantes – Indicadores de 

contratualização e Indicadores 

específicos dependem da qualidade 

destes dados. 

A identificação do género e da data de 

nascimento são essenciais para 

reporte dos Indicadores Comuns 

Comunitários  – passiveis de serem 

auditados; a data de nascimento (Idade) 

é, para algumas TO, uma variável de 

elegibilidade verificada em VA e em VL.

ICC descontinuados – de acordo 

informação enviada pelo POCH Data de início e de fim do ciclo 

educativo é independente do ciclo 

financiado e serve para determinar o 

“tempo próprio” – variável decisiva para 

apuramento dos Indicadores.

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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A qualidade destes dados é muito 

importante. Dados de localização dos 

participantes para efeitos de inquérito ao 

formando. É necessário registo imediato 

destes dados assim que o participante inicia 

uma operação 

As habilitações e a situação face ao 

emprego são variáveis de elegibilidade 

verificadas em VA e em VL e auditadas por 

outras entidades inspetivas (ESA, TC, COM)

Estes dados são obrigatórios assim que o 

participante termina a sua participação (não 

necessariamente quando a operação 

termina). Exigem sistema de recolha de 

informação sistemático ao nível da entidade 

beneficiária. 

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Qualidade na 

informação dos 

participantes 

registados no SI 

FSE/PT2020

RGPD
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Programas abrangidos: POCH; PO Norte, PO Centro, PO Lisboa, PO

Alentejo, PO Açores, PO Madeira

Grupo de acompanhamento constituído: AD&C; Autoridades de Gestão dos

Programas Operacionais Regionais do Norte, Centro, Alentejo, Lisboa,

Algarve, Madeira e Açores; Direção-Geral de Estatísticas da Educação e

Ciência (DGEEC); Direção Geral de Educação; Direção Geral dos

Estabelecimentos Escolares; Estrutura de Missão do PNPSE; Instituto do

Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP); Agência Nacional para a

Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP); Conselho Económico e

Social e Conselho Nacional de Educação

Tipo de avaliação: Impacto

Duração da Avaliação: 365 dias

Reunião de arranque: 5 de junho de 2019

1º Workshop Validação Metodológica - 2 de julho de 2019

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Intervenções Tipo em Avaliação 

TIPO 1 | Oferta Educativa (nível básico; secundário

profissionalizante e pós secundário;

TIPO 2 | Capacitação/Intervenções Territorializadas (TEIP,

PNPSE, PIICE);

TIPO 3 | Qualidade do Sistema (Formação continua de professores

e Serviços de Psicologia e Orientação.

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Do plano de trabalhos consta a participação dos vários atores do sistema de educação e formação 

profissional segundo vários técnicas de recolha de informação

Técnicas Stakeholders a envolver do Sistema de Educação

1. Inquérito por questionário  

Agrupamentos de Escolas / Escolas Privadas

Professores/Diretores e outros agentes abrangidos por medidas de formação contínua

Psicólogos contratados ao abrigo dos apoios FEEI

2. Estudos de Caso

Diretores de Escola e Diretores de Agrupamentos de Escola

Psicólogos/Técnicos de Orientação Vocacional
Representante da Escola Profissional (privada) situada no território

Diretores/Professores/Formadores e acompanhantes de estágio/Peritos TEIP (no caso das escolas 

TEIP)

Psicólogos/Técnicos de Orientação Vocacional

Alunos/Diplomados

Representante dos Encarregados de Educação

3. Entrevista Semi-diretiva ANESPO

4. Analise Estatística Diplomados Ensino Secundário profissionalizante (ensino Público e Privado)

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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A partir de quando é obrigatório comunicar?

As obrigações de informação e comunicação devem ser cumpridas a partir da assinatura do termo de aceitação

REGRAS DE COMUNICAÇÃO

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 



POCH | 37 | www.poch.portugal2020.pt

Todas as ações de informação e comunicação realizadas pelos beneficiários devem reconhecer o apoio dos fundos, 

apresentando a barra de cofinanciamento abaixo

Os logótipos referentes a 

outros apoios ou parcerias 

devem estar afastados da 

barra de cofinanciamento e 

nunca ter dimensão superior

Consulte a página 7 e seguintes do Guia de Informação e Comunicação para Beneficiários 

Template de barras de cofinanciamento

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Programa/Paginas/comunicacao-e-marca-poch.aspx
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Template de cartazes

 Modelos (A3) a usar durante e após a execução do projeto quando o apoio público é inferior a €500.000

Consulte o separador 

“Regras de 

Comunicação” no portal 

do POCH para 

download dos cartazes

4 | MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Template de cartazes

 Formato (1000x1500) a usar durante e após a execução do projeto quando o apoio público é superior a €500.000

Consulte o separador 

“Regras de 

Comunicação” no portal 

do POCH para 

download dos cartazes
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 Os beneficiários devem disponibilizar nas suas páginas na internet a informação relativa aos projetos apoiados e esta deve 

ser facilmente identificável (e.g. bloco de conteúdos na homepage com link de 1º nível para listagem de projetos apoiados

 Este bloco poderá ser representado por link integrado no menu ou independente, na forma de "botão/imagem”

Exemplo: “Projetos apoiados pela UE”

 Na página de acolhimento (homepage) deve também constar a barra de cofinanciamento

Regras para portal/site
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Filmes, anúncios de rádios e merchandising
 Filmes cofinanciados: A barra de cofinanciamento deve figurar antes da ficha técnica 

 Anúncios de rádio: 

Superiores a 30 seg devem conter “Projeto cofinanciado pelo Programa Operacional Capital Humano, Portugal 2020 e União 

Europeia, através do Fundo Social Europeu”

Inferiores a 30 seg devem conter “Projeto cofinanciado pela União Europeia através do Fundo Social Europeu”

 Merchandising: 

No mínimo, devem ter a bandeira da União Europeia, com referência 

por extenso à União Europeia. Sempre que possível inscrever a barra 

de cofinanciamento completa

* A altura mínima da insígnia da União Europeia é de 1 cm. Para pequenos objetos promocionais é de 5 mm
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Comunicação Pós 2020
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 Os EM poderão estar sujeitos a uma redução de financiamento até 5% em caso de incumprimento das regras 

de publicidade e comunicação por parte dos beneficiários
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Respostas e

Perguntas 
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