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CENTROS TECNOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS



Robustecer a infraestrutura destes estabelecimentos
através da modernização dos espaços e
equipamentos, amplificando a capacidade instalada;
Reforçar a atratividade das formações de nível
secundário de dupla certificação em domínios de
especialização que requerem mão de obra
qualificada e se inserem num processo de mutação
tecnológica;
Modernizar a oferta formativa através da criação de
centros especializados em áreas tecnológicas com
grande potencial na criação de valor acrescentado;
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, contribuindo
para a aprendizagem ao longo da vida.

Objetivo:

Criação de 365 Centros Tecnológicos Especializados
(CTE), entre 2022 e 2025, em estabelecimentos de
ensino e escolas com oferta de ensino profissional. 

Pretende-se:

Situação contributiva e fiscal regularizadas perante as
entidades competentes;
Situação regularizada em matéria de exercício de
atividade, quando aplicável;
Poderem assegurar os meios técnicos físicos e
financeiros e os recursos humanos necessários à
implementação e realização dos investimentos
contratualizados;
Assegurarem a obtenção dos licenciamentos e
autorizações prévias à execução dos investimentos,
quando aplicável;
Cumprimento do Princípio Do No Significant Harm;
Candidaturas que obtenham uma pontuação total
inferior a 50% da pontuação máxima atribuível em cada
conjunto de avaliação, não serão consideradas para
efeitos de apoio.

Beneficiários:

Estabelecimentos de ensino público com oferta de cursos
profissionais e as escolas profissionais, públicas ou
privadas.

Os beneficiários deverão cumprir as seguintes condições de
elegibilidade:
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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.

Despesas Elegíveis

As despesas são elegíveis a partir de 1 de janeiro de
2021, sem prejuízo das regras de Auxílio de Estado,
quando aplicável:
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Evidência de certificação de qualidade (EQAVET ou
semelhante); 
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;
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.

Requisitos da Candidatura

Cada estabelecimento de ensino pode apresentar uma
candidatura por cada Área de Especialização
Tecnológica para a criação de um ou mais CTE.

Quando aplicável, deve ser anexado à candidatura a
documentação de suporte do projeto, nomeadamente:

1.

2.

3.



Financiamento: 

Os apoios a conceder no âmbito destas medidas revestem a natureza de subsídio não reembolsável. A taxa de
comparticipação do apoio é de 100%.
As candidaturas a cada CTE apenas serão consideradas elegíveis se o montante de investimento proposto corresponder a
pelo menos 50% do montante máximo de apoio por Centro. Os investimentos e infraestruturas financiados devem ser
mantidos afetos à atividade e na localização geográfica definida na operação pelo menos durante 5 anos após o pagamento
final.
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As candidaturas apresentadas em 2022 devem ter data de fim a 31/12/2024, candidatura submetidas em 2023 ou 2024
deverão ter data de fim a 31/12/2025.



A. Centro Tecnologias Digitais (Digital): 

Programação; Web e Design Gráfico; Realidade Virtual
Aumentada; Simuladores e Equipamentos Didáticos;
Turismo (qualificações que poderiam utilizar plataformas
digitais, como por exemplo visitas virtuais).

B. Centro Tecnológico Industrial (Indústria 4.0 e
modernização setorial):

Robótica; Drones; Impressão 3D; Eletrónica;
Mecatrónica; Automação; Metrologia; Aeronáutica;
Agricultura; Transportes e Logística; Construção Civil,
Cerâmica; Metalurgia e Metalomecânica, Reparação e
Manutenção de Veículos Automóveis; Calçado; Cortiça;
Têxtil e Vestuário; Restauração e Turismo.

C. Centro Tecnológico Informática: 

Programação; Informática; Redes e Segurança
Informática; Simuladores.

CTE E ÁREAS DE QUALIFICAÇÃO

D. Centro Tecnológico das Energias Renováveis
(Ambiente, Energias Renováveis e Eficiência
Energética): 

Energias Renováveis; Produção/Gestão da Água; Eólico;
Fotovoltaico; Hidrogénio; Mobilidade Elétrica; Domótica.

1ª FASE DE CANDIDATURAS
até dia 18 de Agosto de 2022

2ª FASE DE CANDIDATURAS
dia 1 de março até dia 29 de abril de 2023

3ª FASE DE CANDIDATURAS
dia 1 de março até dia 29 de abril de 2024



BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


