
 

 

 

 

FINANCIAMENTO DOS CLUBES CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA PELO POCH 

1.5 milhões de euros de candidaturas para os Clubes Ciência Viva na Escola 

 

A “Rede de Clubes Ciência Viva na Escola” é uma iniciativa conjunta da Direção-Geral 

da Educação e da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica, que pretende criar espaços de ciência abertos a toda a comunidade, para 

promover o acesso a práticas científicas inovadoras. 

No âmbito do Aviso n.º POCH-67-2019-04 foi aberto o período de apresentação de 

candidaturas a financiamento para os Clubes Ciência Viva na Escola, pertencentes a 

Agrupamentos de Escolas/Escolas Não Agrupadas e Escolas Profissionais públicas das 

zonas Norte, Centro e Alentejo. Foram submetidas 129 candidaturas o que corresponde 

a 86% das candidaturas possíveis, e solicitado o montante total de 1.515.299€, dos 

quais 1.288.004€ de Fundo Social Europeu. As candidaturas serão agora analisadas pela 

equipa do POCH, pela Direção-Geral da Educação (DGE) e pela Agência Nacional 

Ciência Viva, considerando as suas competências nesta área específica, e de acordo 

com as normas e a legislação em vigor, de forma a aferir se todos os critérios para a 

submissão das candidaturas foram cumpridos. A verba que virá s ser atribuída 

potenciará a dinamização das atividades constantes dos projetos dos Clubes até 31 de 

agosto de 2020, devendo estas ser tão abrangentes quanto possível e pensadas para 

toda a comunidade educativa. O montante máximo elegível por candidatura é 10.000€, 

com um adiantamento de 40% do montante financiado sendo os restantes 60% 

disponibilizados em pedido de pagamento de saldo final após a conclusão da última 

atividade financiada. 

As despesas elegíveis, no âmbito da atividade do Clube Ciência Viva na Escola, 

enquadram-se nas seguintes categorias: 

a) Encargos com docentes e técnicos afetos à operação; 

b) Encargos com aquisição de serviços especializados, incluindo serviços de 

assessoria, acompanhamento e monitorização das ações; 

f) Encargos com a realização de encontros, de seminários e workshops; 

g) Encargos com a realização de visitas de estudo e deslocações; 

i) Encargos com a produção de materiais informativos e de divulgação. 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Candidaturas/Documents/AAC%20POCH%20Clubes%20Ciencia%20Viva%20Escolas_POCH-67-2019-04.pdf


 

 

 

Tendo por base o compromisso da Coordenação Nacional de acompanhar o processo e 

de clarificar as dúvidas decorrentes do mesmo, numa lógica de proximidade às escolas, 

realizaram-se duas sessões de esclarecimentos, uma no Porto (Escola Secundária 

Carolina Michaelis) e outra em Santarém (Escola Secundária Ginestal Machado), 

respetivamente nos dias 2 e 4 de abril. Nestas sessões pretendeu-se apoiar as Direções 

das Escolas e a Coordenação dos Clubes nos processos de candidatura a financiamento. 

O objetivo foi garantir que todos os Clubes teriam oportunidade de preparar a 

candidatura a financiamento nas melhores condições e efetivá-la dentro do prazo. As 

sessões foram dinamizadas pela equipa de Coordenação Nacional da iniciativa “Rede 

de Clubes Ciência Viva na Escola” em conjunto com o POCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão de esclarecimento em Santarém 


