
Entidades proprietárias de
escolas profissionais privadas;
Entidades proprietárias de
estabelecimentos de ensino
particular e cooperativo;
Escolas profissionais públicas;
Turismo de Portugal, I.P.,
enquanto organismo que tutela
as escolas de hotelaria e
turismo.

BENEFICIÁRIOS

CURSOS PROFISSIONAIS
PROGRAMA OPERACIONAL DO
CAPITAL HUMANO 

AVISO n.º POCH-H8-2022-03

O objetivo geral deste aviso é a promoção do sucesso
educativo, do combate ao abandono escolar e reforço
da qualificação dos jovens para a empregabilidade.

OBJETIVO

Regiões do Norte, Centro e
Alentejo

ÁREA GEOGRÁFICA

Abertura: 20/09/2022
Encerramento: 20/10/2022

CANDIDATURAS

Tipologia do Apoio: Subvenção não reembolsável,
através das modalidades de reembolso de custos
elegíveis efetivamente incorridos e pagos e de
tabela normalizada de custos unitários

Taxa de Apoio: 
Taxa Base: 85% taxa base (contribuição
europeia mobilizada através do FSE)
Outros: 15% assegurados por contribuição
pública nacional (Exceção das entidades serem
do setor público, onde são suportados pelos
próprios)

FORMAS E LIMITE DOS APOIOS

https://www.meritocrescente.pt/
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Cursos profissionais conferentes do nível 4 de QNQ;

Cursos cujos planos de estudo tenham sido aprovados pelo Ministério da Educação, com a
duração de 3 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 conferentes do nível 4 do QNQ com planos próprios, ao abrigo do
estatuto do Ensino Particular e Cooperativo;

Cursos de nível secundário de dupla certificação ministrados pelas escolas de hotelaria e
turismo do Turismo de Portugal, I. P.

Nota: No âmbito deste aviso é elegível o 1.º ano curricular dos cursos cujo ciclo formativo se
inicia no ano letivo 2022/2023, bem como o 2.º e o 3.º ano curricular dos cursos cujo ciclo
formativo se iniciou, nos anos letivos 2021/2022 e 2020/2021, respetivamente.

TIPOLOGIAS DE PROJETO

No caso do Turismo de Portugal, I.P., atendendo à sua especificidade enquanto organismo
que tutela as escolas de hotelaria e turismo, admite-se a submissão de mais do que uma
candidatura no âmbito do presente aviso; 

Entidades proprietárias de escolas profissionais privadas ou de estabelecimentos de ensino
particular e cooperativas, autorizadas para ministrarem, em simultâneo, cursos profissionais
conferentes do nível 4 de QNQ, bem como cursos de nível secundário com planos próprios, ao
abrigo do estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, devendo apresentar nesse caso uma
candidatura para os cursos profissionais e outra para os cursos com planos próprios.

No âmbito deste aviso, cada entidade apenas deverá apresentar uma candidatura. Admitem-se,
no entanto, as seguintes exceções:

LIMITES À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

As operações a apoiar ao abrigo do presente aviso têm a duração máxima prevista para
conclusão do ano letivo 2022/2023, nos termos definidos na legislação nacional aplicável, sendo
a data-limite o dia 31 de agosto de 2023.

PRAZO DE EXECUÇÃO
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Esta modalidade de custos unitários é referente aos custos operacionais de funcionamento
dos cursos apoiados, sendo que em matéria de apoios diretos a formandos integra também
uma componente em regime de reembolso de custos efetivamente incorridos e pagos.
É aplicável a modalidade de custos unitários às candidaturas tituladas pelas seguintes
entidades beneficiárias:

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., enquanto organismo que tutela as escolas de hotelaria e turism

Relativamente às demais entidades beneficiárias, não incluídas no anterior, aplica-se a
modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos.

Modalidade de tabela normalizada de custos unitários (custos simplificados):

 

Modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos (custos reais):

Nota: Nos termos legalmente previstos, o período de elegibilidade das despesas, em ambas as
modalidades de financiamento aplicáveis, poderá estar compreendido entre os 60 dias úteis
anteriores à data de apresentação da candidatura e os 45 dias úteis subsequentes à data de
conclusão da operação que constituem a data-limite para a apresentação do saldo final.

TIPOLOGIA DE FINANCIAMENTO
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Estarem legalmente constituídos;
Terem a situação tributária e contributiva regularizada;
Poderem legalmente desenvolver a atividade no território abrangido pelo PO ou PDR e pela
tipologia das operações e investimentos a que se candidatam;
Possuírem, ou assegurarem até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos e
financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação;
Terem a situação regularizada, no âmbito dos financiamentos dos FEEI;
Apresentarem uma situação económico-financeira equilibrada ou demonstrarem ter
capacidade de financiamento da operação;
Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito da qual ainda esteja a decorrer o
processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de financiamento tenha sido
favorável /exceto desistência);
Encontrarem-se, no âmbito do FSE, certificados ou recorrerem a entidades formadoras
certificadas.

CONDIÇÕES DE GERAIS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS
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O número de alunos por turma é fixado pelo DN n.º 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo
Despacho Normativo n.º 16/2019 e pelo DN n.º 6/2022, podendo ser elegíveis
excecionalmente e, desde que devidamente autorizadas pelos competentes serviços, turmas
abaixo dos mínimos estabelecidos, sendo, no entanto, aplicada a devida correção financeira;
Nas turmas que registem um número inferior a 8 alunos há lugar à redução total do
financiamento atribuído, salvo se na mesma escola ou nas escolas limítrofes não for possível
integrar estes alunos noutras turmas;
São elegíveis as turmas que resultem da agregação de outras com reduzida dimensão,
havendo apenas lugar ao financiamento de uma única turma, e que partilhem a componente
de formação sociocultural e/ou científica, separando-se na componente de formação
tecnológica, desde que devidamente autorizada pelos competentes serviços;
São considerados alunos a frequentar a formação, aqueles que integrem as listas nominais
constantes do Sistema de Informação, devendo ser identificadas e registadas as situações
de formandos desistentes, logo após o fim da participação do formando na operação;
Para determinação da redução do financiamento, consideram-se alunos desistentes, tendo
presente o definido no Estatuto do Aluno e Ética Escolar;
Os alunos que vierem a renovar a matrícula em módulos e/ou UFCD de disciplinas não
concluídas ou na formação em contexto de trabalho e que excederam o período previsto para
o respetivo ciclo de formação;
Para determinação da redução do financiamento, consideram-se alunos desistentes, tendo
presente o definido no Estatuto do Aluno e Ética Escolar; 
Na modalidade de custos unitários não é exigida apresentação de documentos
contabilísticos comprovativos para efeitos do financiamento dos encargos operacionais e de
funcionamento, ficando, no entanto, as entidades beneficiárias adstritas à observância das
regras de organização contabilística que lhe sejam aplicáveis nos termos gerais;
Os valores relativos a propinas, matrículas, inscrições de alunos, produto de vendas,
prestações de serviços, alugueres, juros credores ou outras receitas equivalentes, constituem
receitas dos cursos financiados, a ser deduzidas ao subsídio anual concedido por turma e
por curso;
No que respeita aos apoios diretos a formandos aplicam-se as regras de elegibilidade e
montantes máximos estabelecidos por lei.

REGRAS DE ELEGIBILIDADE - MODALIDADE DE TABELA NORMALIZADA
DE CUSTOS UNITÁRIOS
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REGRAS DE ELEGIBILIDADE - MODALIDADE DE CUSTOS REAIS

Encargos com formandos - despesas com bolsas, alimentação, transporte e alojamento e
outras despesas, designadamente com acolhimento de dependentes a cargo destes;
Encargos com formadores e consultores, remunerações e outras;
Encargos com pessoal não docente afeto à operação (Remunerações de pessoal dirigente,
técnicos, administrativos, mediadores, outro pessoal envolvido nas fases de conceção,
preparação, desenvolvimento, gestão, acompanhamento e avaliação da operação);
Rendas, alugueres e amortizações, despesas com o aluguer ou amortização de
equipamentos diretamente relacionados com a operação, as despesas com a renda ou
amortização das instalações onde a formação decorre, e os alugueres ou amortizações das
viaturas para o transporte dos formandos e outros participantes da operação;
Encargos diretos com a preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das
operações; despesas com elaboração de diagnósticos de necessidades, divulgação, seleção,
aquisição, elaboração e reprodução de recursos didáticos, aquisição de livros e de
documentação; despesas com materiais pedagógicos; despesas com deslocações realizadas
no âmbito da respetiva ação de formação e ainda as decorrentes da aquisição de serviços
técnicos especializados;
Encargos com remunerações dos ativos em formação que decorra durante o período normal
de trabalho (Rbm x m)/(48 (semanas) x n);
Encargos com despesas de transporte dos formandos para frequência das ações de
formação, incluindo as componentes de formação em contexto de trabalho ou estágio
curricular, em montante equivalente ao custo das viagens realizadas em transporte coletivo;
Encargos com alimentação de formandos a frequentar ofertas de formação inicial de dupla
certificação;
Subsídio de alojamento, até ao limite máximo mensal de 30% do indexante dos apoios
sociais, quando a localidade onde decorra a formação distar 50 km ou mais da localidade da
residência do formando ou quando não existir transporte coletivo compatível com o horário.

PARA CONSULTAR MAIS APOIOS E INCENTIVOS CLIQUE AQUI

+351 935 423 412
merito@meritocrescente.pt

Rua Brito Capelo 810, 3 frente
4450-068 Matosinhos

MAIS INFORMAÇÕES

https://www.meritocrescente.pt/apoios-e-incentivos/

