Nota Explicativa AVISO n.º POCH-67-2017-03
Formação contínua de docentes e gestores escolares

1. Enquadramento
O Anexo I do AVISO n.º POCH-67-2017-03 apresenta referenciais indicativos do potencial
número de docentes a abranger nas formações submetidas a co-financiamento por cada
Centro de Formação de Agrupamento de Escolas (CFAE), tem em conta a dimensão de cada
CFAE, aferida pelo número de docentes alocados a escolas que integram a respetiva
associação no último ano letivo, nas regiões elegíveis ao POCH (Norte, Centro e Alentejo).
A apresentação deste referencial em sede de Aviso procura, por um lado, dar resposta às
necessidades sentidas pelos CFAE nas sessões de esclarecimento e, por outro lado, contribuir
tanto quanto possível para as metas definidas com a Comissão Europeia do POCH financiar,
até 2018, 34.000 docentes com formação acreditada em didáticas específicas.
2. Racional para o exercício “Valores de referência para atingir a meta de 34.000
docentes em formação em didáticas específicas”
Visando maximizar o contributo de cada CFAE para a meta de 34.000 docentes com formação
acreditada em didáticas específicas, o AVISO apresenta três cenários com valores de referência
para possível nº de docentes a abranger por CFAE das regiões Norte, Centro e Alentejo.
Exemplo CFAE Mértola:
• Nº de docentes que integram o CFAE = 587
• Peso do CFAE 0,7% (587docentes CFAE Mértola /82.389 docentes dos CFAE das regiões
Norte, Centro e Alentejo)

 Cenário A – A entidade compromete-se a abranger 484 participações na formação
submetida a financiamento.
Pressupõe que 50% dos docentes/participantes nas ações frequentem formação em
didáticas específicas

Racional: peso 0,7 * 68.000 docentes/participações (50% da meta de 34.000
docentes/participantes em didáticas específicas)
 Cenário B – A entidade compromete-se a abranger 363 participações na formação
submetida a financiamento.
Pressupõe que 75% dos docentes/participantes nas ações frequentem formação em
didáticas específicas
Racional: peso 0,7 * 51.000 docentes/participações (75% da meta de 34.000
docentes/participantes em didáticas específicas)
 Cenário C – A entidade compromete-se a abranger 242 participações na formação
submetida a financiamento.
Pressupõe que 100% de docentes/participantes nas ações frequentem formação em
didáticas específicas
Racional: peso 0,7 * 34.000 docentes/participações (100% da meta de 34.000
docentes/participantes em didáticas específicas)

3. Efeitos práticos da aplicação ou não do referencial de nº de docentes a abranger na
candidatura por CFAE
Conforme referido no anexo I ao Aviso, em sede de submissão de candidatura ao PO CH cada
CFAE poderá assumir o compromisso de cobertura do pessoal docente que considere razoável,
atendendo ao seu histórico e/ou capacidade instalada.
Neste contexto, cada CFAE não está obrigado a comprometer-se a abranger o número de
docente/participantes constante nesse mesmo Anexo.
O referencial trata-se de um exercício para maximizar o contributo das candidaturas dos CFAE
para a meta definida entre o POCH e a Comissão Europeia. Oportunamente o PO CH avaliará o
nível de proximidade das participações com as metas estabelecidas e, em função disso,
ponderará o lançamento de novos Avisos de Abertura de Concurso para garantir o alcance das
metas, se necessário.
4. Informação sobre o entendimento de “docentes/participantes”
O nível de compromisso que os CFAE assumirão com o POCH em matéria de indicadores de
realização “Participantes em ações de formação de docentes e outros agentes de educação”
deverá ter em conta que uma pessoa é contabilizada tantas vezes quantas as formações que
realizar.
Neste sentido um docente que participe em três ações de formação dentro da mesma
operação será contabilizado três vezes como participante.

