
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO AVISO 

 N.º 01/C06-i01.01/2022 

CENTROS TECNOLÓGICOS 

ESPECIALIZADOS 

 

C06-i01: Modernização da oferta e dos 

estabelecimentos 

de ensino e da formação profissional 
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1. OBJETIVOS E PRIORIDADES VISADAS 

O presente Aviso tem como objetivo criar 365 Centros Tecnológicos Especializados (CTE), entre 2022 e 2025, 

em estabelecimentos de ensino/escolas com oferta de ensino profissional. 

Deste modo, pretende-se: 

• Reequipar e robustecer a infraestrutura tecnológica dos estabelecimentos de ensino/escolas com 

oferta de ensino profissional; 

• Reforçar a atratividade das formações de nível secundário de dupla certificação em domínios de 

especialização que requerem mão-de-obra muito qualificada e se inserem num processo de mutação 

tecnológica acelerada pelos desafios da transição climática e da transição digital; 

• Modernizar a oferta formativa em linha com as evoluções do tecido produtivo, através da criação de 

centros especializados; 

• Aumentar o número de jovens diplomados em ofertas de dupla certificação de nível secundário e pós-

secundário não superior, em especial, em áreas emergentes; 

• Investir no desenvolvimento de qualificações/competências para a inovação e renovação industrial; 

• Melhorar a articulação vertical entre os vários níveis de educação e formação profissional. 

 

2. CONDIÇÕES DE ACESSO E DE ELEGIBILIDADE DOS 

BENEFICIÁRIOS FINAIS 

Os beneficiários terão de assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos: 

a. Estarem legalmente constituídos; 

b. Terem a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração 

fiscal e a segurança social, a verificar até ao momento da assinatura do Termo de Responsabilidade; 

c. Terem a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito de financiamentos nacionais e 

comunitários, incluindo os FEEI; 

d. Terem a sua situação regularizada em matéria de exercício da sua atividade, quando aplicável; 

e. Possuírem ou poderem assegurar os meios técnicos, físicos e financeiros e os recursos humanos 

necessários à implementação e realização dos investimentos contratualizados; 

f. Disporem de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 

g. Declararem que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação; 

h. Cumprirem as obrigações decorrentes do Código dos Contratos Públicos; 

i. Não deterem nem terem detido capital numa percentagem superior a 50%, em empresa que não 

tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada por fundos 

europeus, se aplicável; 

j. Cumprirem os requisitos de informação, comunicação e publicidade relativos à origem do 

financiamento, conforme disposto no n.º 2 do artigo 34.º do Regulamento (EU) 2021/241 do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021; 

k. Poderem legalmente desenvolver as atividades no território abrangido pelo âmbito geográfico 

previsto no ponto 5; 

l. Não terem apresentado a mesma candidatura, no âmbito de outros instrumentos de financiamento 

nacional ou comunitário, da qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão 

sobre o pedido de financiamento tenha sido favorável, exceto nas situações em que tenha sido 

apresentada desistência; 

m. Assegurarem a obtenção dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos investimentos, 

quando aplicável. 
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3. BENEFICIÁRIOS FINAIS 

São beneficiários finais do presente Aviso os estabelecimentos de ensino público com oferta de cursos 
profissionais e as escolas profissionais, públicas ou privadas. 
 
 

4. REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

Para efeitos de apresentação de candidaturas e de apreciação do seu mérito, serão observadas as seguintes 

regras: 

 

• Criação de um máximo de 365 Centros Tecnológicos Especializados (CTE), entre 2022 e 2025, 
com a seguinte distribuição por Área de Especialização Tecnológica: 
 

Centros Tecnológicos Especializados  Nº total  2022  2023  2024  2025  

Centro Tecnológico Industrial  115  34  35  29  17  

Centro Tecnológico das Energias Renováveis  30  9  9  8  4  

Centro Tecnológico Informática  195  58  58  49  30  

Centro Tecnologias Digitais  25  7  7  7  4  

Total  365  108  109  93  55  

  

• O presente Aviso compreende o Período total de execução da medida, sem prejuízo dos limites 
anuais e totais estabelecidos para o número de CTE a criar ou das dotações anuais e totais. 
As candidaturas são apresentadas em períodos específicos de cada ano civil compreendido: 
 

1ª Fase de Abertura de Candidaturas: 

Período de apresentação de candidaturas: 20 de junho a 18 de agosto de 2022 

Período de análise de candidaturas: 19 de agosto a 16 de novembro de 2022 

2ª Fase de Abertura de Candidaturas 

Período de apresentação de candidaturas: 1 de março a 29 de abril de 2023 

Período de análise de candidaturas: 30 de abril a 28 de julho de 2023 

3ª Fase de Abertura de Candidaturas: 

Período de apresentação de candidaturas: 1 de março a 29 de abril de 2024 

Período de análise de candidaturas: 30 de abril a 28 de julho de 2024 

 

• Os 365 CTE distribuem-se por NUT III/CIM/AM, por tipologia de estabelecimento de ensino e 
por tipologia de CTE/Área de Especialização Tecnológica, de acordo com o estabelecido no 
ANEXO 2 do Aviso; 

 

• Cada estabelecimento de ensino/escola pode apresentar candidatura para a criação de um ou 
mais CTE (um por cada Área de Especialização Tecnológica); 

 

• Quando um estabelecimento de ensino/escola pretenda apresentar candidatura para a criação 
de mais do que um CTE, deverá formalizar a submissão de candidaturas autónomas para cada 
um dos CTE que pretenda criar; 
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• A candidatura é apresentada e titulada por um único beneficiário final; 
 

• As  candidaturas devem identificar o responsável pela operação e o responsável financeiro ou 
o Contabilista Certificado (CC), podendo ainda identificar outro pessoal afeto ao 
acompanhamento técnico, administrativo e financeiro do projeto de investimento; 
 

• Os equipamentos a adquirir devem respeitar a legislação em vigor; 
 

• A análise de candidaturas respeita os princípios de mérito absoluto e de mérito relativo;. 
 

• A análise de mérito das candidaturas incide sobre a experiência e desempenho, contexto 
territorial, oferta formativa proposta e sustentabilidade e, ainda, sobre o projeto de 
investimento, de acordo com os critérios definidos no ponto 9, os quais são demonstrados e 
aferidos ao nível do beneficiário final; 

 

• As entidades devem apresentar uma estimativa orçamental para cada CTE discriminando as 
várias componentes do projeto de investimento; 
 

• As entidades devem anexar às candidaturas, quando aplicável, a documentação de suporte e 
evidencie a fundamentação e o projeto apresentado, nomeadamente: 

o Evidência de certificação de qualidade (EQAVET ou semelhante); 
o Protocolos de parcerias com outras escolas e/ou entidades de educação e formação, 

com Instituições do Ensino Superior, com a administração local e regional e com 
empresas e outras entidades empregadoras; 

o Documentação técnica relativa aos equipamentos propostos, plantas com layout dos 
equipamentos e mobiliário, registos fotográficos, cópias de contratos, vistorias das 
entidades licenciadoras/certificadoras, declarações e protocolos relativos às 
instalações e documentação técnica relativa ao mobiliário. 
 

• As candidaturas submetidas são obrigatoriamente complementadas com o preenchimento de 
um anexo específico por CTE, disponibilizado no endereço de submissão eletrónica de 
candidaturas. 

 

 

 

5. ÁREA GEOGRÁFICA DE APLICAÇÃO 

São elegíveis as operações de investimento que ocorram no território continental. 
 
A definição do número de CTE a criar em cada NUT III/CIM/AM, obedece ao princípio de garantia de 
cobertura territorial, atenta a dimensão demográfica de cada território. 
 
A distribuição do número de CTE por tipologia de beneficiários – estabelecimentos de ensino e formação 
públicos e privados –, obedece ao princípio de proporcionalidade. 
 
A definição do número de CTE a criar em cada NUT III/CIM/AM por tipologia de CTE, é feita tendo em 
consideração o peso percentual que cada tipo de CTE representa, face ao número total de CTE. 
 
 

6. ÂMBITO SETORIAL DO PROJETO 

Pode ser apresentada candidatura para a criação de Centros Tecnológicos Especializados nas seguintes Áreas 

de Especialização Tecnológica: 
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- Área de Especialização Tecnológica Industrial; 

- Área de Especialização Tecnológica das Energias Renováveis; 

- Área de Especialização Tecnológica Digital; 

- Área de Especialização Tecnológica Informática. 

 
As áreas de educação e formação e respetivas qualificações abrangidas pelos quatro tipos de Centros 

Tecnológicos Especializados, constam do ANEXO 3 do  Aviso. 
 

7.  CUSTOS ELEGÍVEIS E CUSTOS NÃO ELEGÍVEIS 

7.1. CUSTOS ELEGÍVEIS 
 
- Aquisição de equipamentos destinados à prática educativa e formativa;  

- Modernização da infraestrutura tecnológica, diretamente relacionada com a instalação e funcionamento dos 
equipamentos destinados à prática educativa e formativa;  

- Apetrechamento e requalificação de espaços e oficinas, diretamente relacionados com a prática educativa e 
formativa.  

 
O prazo de execução para efeitos de contratualização e execução total dos custos elegíveis incorridos, é 
no período compreendido entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025. 
 

7.2. CUSTOS NÃO ELEGÍVEIS 
 
- Custos normais de funcionamento do beneficiário, incluindo custos fixos e variáveis de qualquer natureza; 
 
- Custos cujo pagamento seja efetuado em numerário, exceto nas situações em que se revele ser este o meio 
de pagamento mais frequente, em função da natureza das despesas, e desde que num quantitativo unitário 
inferior a 250 euros; 
 
- Custos que decorram de contratos em que o montante a pagar é expresso em percentagem do montante 
financiado ao abrigo do PRR ou custos elegíveis aprovados no âmbito do presente Aviso; 
 
- Custos relacionados com a aquisição de equipamentos em estado de uso; 
 
- o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) suportado pelos Beneficiários Finais que não seja dedutível; 
 
- Juros e encargos financeiros; 
 
- Custos relativos à preparação da candidatura, preparação da informação solicitada, elaboração da memória 
descritiva e submissão da candidatura. 
 
 
Os custos incorridos devem respeitar o “Princípio da Adicionalidade” em termos da absoluta necessidade de 
representar um adicional ao funcionamento corrente dos estabelecimentos de ensino/escolas, não podendo 
incluir a substituição de despesas normalmente financiadas por fundos nacionais ou comunitários. 
 
 
 

8. CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO FINANCIAMENTO 

Os apoios a conceder no âmbito destas medidas revestem a natureza de subsídio não reembolsável. 
 
O montante máximo de apoio a conceder para a criação dos Centros Tecnológicos Especializados:  
 

Centro Tecnológico Industrial - 1,7 M€ 
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Centro Tecnológico das Energias Renováveis - 1,2 M€ 
Centro Tecnológico Informática - 1,1 M€ 
Centro Tecnologias Digitais - 1,4 M€ 

 
 
As candidaturas a cada CTE só serão consideradas elegíveis se o montante de investimento proposto 
corresponder a pelo menos 50% do montante máximo de apoio por Centro. 
 
A taxa de financiamento dos apoios concedidos é de 100%. 
 
 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS OPERAÇÕES A FINANCIAR 

A avaliação das candidaturas será concretizada com base nos seguintes 4 critérios: 
 
Critério 1. Experiência e desempenho do estabelecimento de ensino/escola 
 

1.1. Histórico da atividade da entidade em qualificações/cursos profissionais 
1.2. Taxa de conclusão nos cursos profissionais 
1.3. Existência de sistemas de garantia de qualidade alinhados com o EQAVET 

 
 
Critério 2. Contexto territorial 
 

2.1. Relevância SANQ dos cursos profissionais a ministrar no CTE 
2.2. Articulação do CTE com a oferta de educação e formação existente a nível local 
2.3. Contributo do CTE para o desenvolvimento dos setores de atividade ou áreas de qualificação 

considerados estratégicos no plano socioeconómico local e regional 
2.4. Parcerias 

 
 
Critério 3. Sustentabilidade da oferta formativa proposta 
 

3.1. Número de Centros Tecnológicos Especializados a criar e formas de articulação 
3.2. Capacidade técnico-administrativa da entidade 
3.3. Estratégias de captação de formandos 
3.4. Adequação dos formadores, da componente tecnológica, existentes no estabelecimento de 

ensino 
3.4.1. Adequação da área de formação 
3.4.2. Experiência dos formadores 

3.5. Contributo do projeto para a inclusão (igualdade de oportunidades e igualdade de género), em 
particular, no acesso ao ensino, formação e mercado de trabalho. 
 
 
Critério 4. Projeto de investimento 
 
 

4.1. Projeto de investimento em equipamentos 
4.1.1. Relevância dos equipamentos para a área de especialização tecnológica do CTE 
4.1.2. Inovação tecnológica dos equipamentos 
4.1.3. Adequação dos equipamentos á área de especialização tecnológica do CTE 
4.1.4. Período de vida dos equipamentos (taxa de obsolescência) 
4.1.5. Sustentabilidade dos equipamentos 

4.2. Capacidade técnica instalada 
4.2.1. Adequação das instalações ao projeto de investimento e ao equipamento tecnológico 

tendo em conta a área de especialização tecnológica do CTE 
4.2.2. Modernidade e segurança das instalações 
4.2.3. Disponibilidade das instalações 

4.3. Mobiliário Educativo 
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4.3.1. Adequação do mobiliário educativo à população-alvo e a área de especialização 
tecnológica do CTE 

4.3.2. Modernidade e segurança do mobiliário educativo 
 
 
 
As candidaturas são pontuadas e hierarquizadas em função da distribuição anual, da distribuição por NUT 
III/CIM/AM dos CTE a criar e da distribuição por tipologia de estabelecimento de ensino/escola. 
 
 
A pontuação total de uma candidatura resulta do somatório da pontuação obtida no conjunto dos subcritérios 
transversais e da pontuação obtida no conjunto dos subcritérios específicos. As candidaturas que, no conjunto 
dos subcritérios transversais e/ou no conjunto dos subcritérios específicos, obtenham uma pontuação total 
inferior a 50% da pontuação máxima atribuível em cada conjunto, não serão consideradas para efeitos de 
apoio. 
 
Quando duas ou mais candidaturas obtenham a mesma pontuação, para efeitos de hierarquização entre si, é 
definido como critério de desempate a melhor pontuação obtida no critério 4 e, se ainda se mostrar 
necessário, a melhor pontuação obtida no subcritério 3.1. 
 
 
 

10. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS E MODO DE 

SUBMISSÃO 

  
As candidaturas são formalizadas através da submissão eletrónica de candidaturas, no seguinte endereço 

benef.recuperarportugal.gov.pt/siga-bf/app/Login.php.  
Os períodos de submissão de candidaturas decorrem durante 60 dias consecutivos. 
 
 

11. CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE E DECISÃO 

Findo o prazo de submissão de candidaturas, o processo de análise e seleção decorre nos seguintes termos e 
prazos: 

• No prazo de 90 dias consecutivos, as candidaturas são analisadas e é emitida a respetiva proposta de 
decisão; 

• No prazo de 10 dias úteis após a emissão da proposta de decisão, os proponentes pronunciam-se 
sobre os termos da mesma. Na ausência de resposta, considera-se aceite a proposta de decisão nos 
termos nela contidos; 

• No  prazo de 10 dias úteis após a aceitação da proposta de decisão, é emitido o respetivo termo de 
aceitação da candidatura; 
 

Em caso de não aceitação dos resultados da decisão, os candidatos podem exercer o direito de pronúncia, nos 
termos legais previstos no Código do Procedimento Administrativo. 
 
 

12. FORMA DE CONTRATUALIZAÇÃO 

A contratualização da concessão do apoio ao Beneficiário Final é feita através da assinatura de um Termo de 
Aceitação. 
 

13. METODOLOGIA DE PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO 

O reembolso de custos elegíveis pode efetuar-se através de pedido de pagamento a título de reembolso 
intermédio, pedido de pagamento de saldo final e pedido de pagamento a título de adiantamento, até ao 
montante máximo de 13% do investimento elegível aprovado. 

https://benef.recuperarportugal.gov.pt/siga-bf/app/Login.php
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Os pedidos de pagamento a título de reembolso (PTR) devem ser apresentados com uma periodicidade 
obrigatória de um PTR por quadrimestre, incluindo o reembolso intermédio reportado a 31 de dezembro. 
 
 

14. DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS EM MATÉRIA DE 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA, DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E 

DE GÉNERO E DE AMBIENTE 

Os estabelecimentos de ensino/escolas devem respeitar e zelar pelo cumprimento das regras e disposições 

legais aplicáveis em matéria de contratação pública, vertidas no Código dos Contratos Públicos, e ainda zelar 

pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de Igualdade de Oportunidades e de Género e em matéria 

ambiental. 

 

15. DOTAÇÃO DO FUNDO A CONCEDER  

 

 Dotação total (M€) 
2022 
(M€) 

2023 
(M€) 

2024 
(M€) 

2025 
(M€) 

Centro Tecnológico Industrial  199  59,7  60  50  29,4  

Centro Tecnológico das Energias 
Renováveis  

36  10,8  10,8  9,6  4,8  

Centro Tecnológico Informática  210  62,5  62,5  52,7  32,3  

Centro Tecnologias Digitais  35  9,8  9,8  9,8  5,5  

Total  480  142,8  143,1  122,1  72  
 
 
Sempre que os projetos de investimento aprovados não esgotem a dotação anual afeta para a criação de CTE 
numa determinada NUT III/CIM/AM, a dotação remanescente transita e acresce à dotação prevista para o ano 
seguinte na mesma NUT III/CIM/AM. 
 
Na última fase de apresentação de candidaturas, verificando-se que os projetos de investimento aprovados 
não esgotam a dotação anual afeta para a criação de CTE numa determinada NUT III/CIM/AM, a dotação 
remanescente, e respetivas quotas, podem transitar e acrescer à dotação e quotas previstas para outra NUT 
III/CIM/AM. 
 

16. PUBLICITAÇÃO DOS APOIOS 

Os beneficiários finais devem dar reconhecimento à origem do financiamento e assegurar a respetiva 

notoriedade, incluindo, se for caso disso, mediante a aposição do emblema da União e de uma 
declaração de financiamento adequada com a formulação «financiado pela União Europeia – 
NextGenerationEU», em especial ao promoverem as ações ou os respetivos resultados, 
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