FORMULÁRIO DE CANDIDATURA COMPLETA
Pré-preenchido a partir da MI ---- VERMELHO
Automaticamente preenchido/calculado – CINZENTO
Editar Texto (máx. XXX caracteres) – VERDE
PERCORRER LISTA (lista pendente) – AZUL
Marcar caixa – amarelo
NÚMERO 1.987,75

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.0 Número de código
1.0 Número de código

Número de código automático da MI (1.0)

1.1 Acrónimo
1.1 Acrónimo

Pré-preenchido a partir da MI (1.1)

1.2 Área de intervenção
1.2.1 Prioridade do Programa

Pré-preenchida a partir da MI (1.5.1)

1.2.2 Objetivo específico do Programa

Pré-preenchido a partir da MI (1.5.2)

1.2.3 Campos de intervenção

Pré-preenchidos a partir da MI (1.5.3)

Esta informação é exigida pelo Regulamento de Execução (UE) n.º 184/2014 da Comissão, de 25 de fevereiro de 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1474304135430&uri=CELEX:32014R0184

1.3 Orçamento total
1.3.1 FEDER

Calculado automaticamente a partir da secção do orçamento

1.3.2 Contribuição dos parceiros

Calculada automaticamente a partir da secção do orçamento

1.3.3 Custos elegíveis

Calculados automaticamente a partir da secção do orçamento

1.3.4 Custos totais

Calculados automaticamente a partir da secção do orçamento

1.4 Título
1.4.1 Título em inglês

Pré-preenchido a partir da MI (1.2)

1.4.2 Título em francês

Pré-preenchido a partir da MI (1.2)

1.4.3 Título em português

Pré-preenchido a partir da MI (1.2)

1.4.4 Título em espanhol

Pré-preenchido a partir da MI (1.2)

1.5 Duração do projeto
1.5.1 Data de início

Pré-preenchida a partir da MI (1.3.1)

1

1.5.2 Data de conclusão

Pré-preenchida a partir da MI (1.3.2)

1.5.3 Duração do projeto em meses

Calculada automaticamente (Máximo de 48 meses. Bloqueada)

1.6 Contexto do projeto
1.6.0 O projeto já arrancou?

Pré-preenchido a partir da MI (1.6)

1.6.1 O projeto baseia-se em projetos SIM / NÃO
anteriores do EA?
1.6.2 Em caso de resposta afirmativa, Detalhes (TEXTO máx. 300 caracteres)
descreva o modo como este projeto tira
partido dos resultados de projetos anteriores.
1.6.3 O projeto baseia-se nos resultados de SIM / NÃO
outros programas/políticas?
1.6.4 Em caso de resposta afirmativa, p.f. Detalhes (TEXTO máx. 300 caracteres)
detalhar.
1.6.5 Candidata-se com o mesmo projeto a SIM / NÃO
outros programas de financiamento da UE?
1.6.6 Em caso de resposta afirmativa, explique Detalhes (TEXTO máx. 300 caracteres)
quais.
1.6.7 Alguma vez foi beneficiário do Programa SIM / NÃO
Espaço Atlântico?
1.6.8 Em caso de resposta afirmativa, Detalhes (TEXTO máx. 300 caracteres)
descreva os projetos em questão.
1.7 Recomendações relativas à MI
Como pretende abordar as recomendações feitas pelos Estados-Membros e pelo Secretariado Conjunto
relativamente à manifestação de interesse (MI)?
[1500 caracteres]
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2. PARCERIA DO PROJETO
NÚMERO DO
PARCEIRO
1

ENTIDADE

POSIÇÃO

PAÍS

REGIÃO

NOVO
PARCEIRO
SIM/NÃO

Pré-preenchido a
partir de 2.2

Prépreenchido a
partir de
2.3.1

Prépreenchido a
partir de 2.3.2

2

Pré-preenchido a
partir de 2.2

SIM/NÃO

Pré-preenchido a
partir de 2.2

Prépreenchido a
partir de
2.3.1
Prépreenchido a
partir de
2.3.1

Prépreenchido a
partir de 2.3.2

Pré-preenchido
a partir de 2.0

Prépreenchido a
partir de 2.1
CHEFE DE
FILA
Prépreenchido a
partir de 2.1
PARCEIRO
Prépreenchido a
partir de 2.1

Prépreenchido a
partir de 2.3.2

SIM/NÃO

Pré-preenchido
a partir de 2.0

….

2.0 Número do parceiro
2.0 Número do parceiro

Número de ordem sequencial

2.1 Posição na parceria
2.1 Posição na parceria

Chefe de Fila / parceiro / parceiro associado (MI 2.1)

2.2 Entidade
2.2.1 Acrónimo da organização, quando Título MI a partir da MI 2.2.1
aplicável
2.2.2 Nome da organização

Pré-preenchido a partir da MI 2.2.2

2.2.3 Nome da organização em inglês

Pré-preenchido a partir da MI 2.2.3

2.2.4 Departamento

Pré-preenchido a partir da MI 2.2.4

2.2.5 Tipo de organização

Pré-preenchido a partir da MI 2.2.5

2.2.6 Estatuto jurídico

Pré-preenchido a partir da MI 2.2.6

2.2.7 Identificação fiscal

Espanha (NIF) – Portugal (NIF) – França (SIRET) / Irlanda – PPS //
Reino Unido – UTR ou VAT? – Outros países da União Europeia – Fora
da União Europeia

2.2.7.1 Recuperação do IVA

SIM/NÃO

2.2.7.2 Em caso de resposta afirmativa, TEXTO (TEXTO máx. 300 caracteres)
explique como.
2.2.8 Página web

TEXTO (TEXTO máx. 100 caracteres)

2.2.9 Dimensão da organização (número de TEXTO (TEXTO máx. 10 caracteres)
funcionários)
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2.3 Localização
2.3.1 País

Pré-preenchido a partir da MI 2.3.1

2.3.2 Sub-região (NUTS3)

Pré-preenchida a partir da MI 2.3.2 / EDITAR 100 caracteres

2.3.3 Cidade

Detalhes (TEXTO máx. 100 caracteres)

2.4 Perfil do parceiro
2.4.1 Competências do parceiro

TEXTO (TEXTO máx. 300 caracteres)

2.4.2 Experiência transnacional

TEXTO (TEXTO máx. 300 caracteres)

2.4.3 Função a desempenhar no projeto

TEXTO (TEXTO máx. 300 caracteres)

2.4.4 Descreva as atividades que a sua TEXTO (TEXTO máx. 1000 caracteres)
organização irá implementar no âmbito do
projeto
2.5 Pessoa de contacto
2.5.1 Nome

Pré-preenchido a partir da MI 2.5.1

2.5.2 Email

Pré-preenchido a partir da MI 2.5.2

2.5.3 Telefone (+ 34 XXXXXXXX)

Pré-preenchido a partir da MI 2.5.3

2.5.4 Morada

TEXTO (TEXTO máx. 300 caracteres)

2.5.5 Código postal

TEXTO (TEXTO máx. 30 caracteres)

2.5.6 Cidade

TEXTO (TEXTO máx. 100 caracteres)

2.5.7 País

LISTA DE PAÍSES

2.6 Representante legal
2.6.1 Nome

TEXTO (TEXTO máx. 100 caracteres)

2.6.2 Email

TEXTO (TEXTO máx. 30 caracteres)

2.6.3 Telefone (+ 34 XXXXXXXX)

TEXTO (TEXTO máx. 20 caracteres)

2.6.4 Morada

TEXTO (TEXTO máx. 300 caracteres)

2.6.5 Código postal

TEXTO (TEXTO máx. 30 caracteres)

2.6.6 Cidade

TEXTO (TEXTO máx. 100 caracteres)

2.6.7 País

LISTA DE PAÍSES
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3. RESUMO
3.1 Resumo*
Curta descrição com um máximo de 500 caracteres, a fornecer nos quatro idiomas do Programa,
identificando o âmbito do projeto, os seus principais objetivos e resultados esperados com relevância
para o Espaço Atlântico.
Pré-preenchido a partir da MI / Editável MÁX. 500 caracteres
Em inglês [500 caracteres]
Em português [500 caracteres]
Em francês [500 caracteres]
Em espanhol [500 caracteres]
* Recordamos que esta informação deve estar acessível ao público em geral, sendo de evitar a utilização
de acrónimos.
3.2 Justifique eventuais alterações relativamente à MI originalmente apresentada
TEXTO MÁX. 500 caracteres

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.1 Objetivo geral
4.1 Objetivo geral

Pré-preenchido a partir da MI – secção 4.1 Objetivo geral

4.2 Desafio comum
4.2.1 Desafio comum

Pré-preenchido a partir da MI – secção 4.2 Desafio comum / Editável
(1500 caracteres)

4.2.2
Justifique
eventuais
alterações Comparação com a MI [1000 caracteres]
relativamente à MI (Manifestação de
interesse) originalmente apresentada
4.3 O que há de inovador?
4.3.1 O que há de inovador?

Pré-preenchido a partir da MI – secção 4.4 O que há de inovador /
Editável (1500 caracteres)

4.3.2
Justifique
eventuais
alterações Comparação com a MI [1000 caracteres]
relativamente
à
MI
originalmente
apresentada
4.4 Abordagem transnacional
4.4.1 Abordagem transnacional

Pré-preenchida a partir da MI – secção 4.3 Abordagem transnacional /
Editável (1500 caracteres)

4.4.2
Justifique
eventuais
alterações Comparação com a MI [1000 caracteres]
relativamente
à
MI
originalmente
apresentada
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4.5 Intensidade da cooperação
4.5.1 Desenvolvimento conjunto (obrigatório)

Descrição [500 caracteres]

4.5.2 Implementação conjunta (obrigatório)

Descrição [500 caracteres]

4.5.3 Pessoal conjunto (obrigatório)

Descrição [500 caracteres]

4.5.4 Financiamento conjunto (obrigatório)

Descrição [500 caracteres]

4.5.5 Capitalização conjunta

Descrição [500 caracteres]

4.5.6 Efetivação conjunta de efeitos a longo Descrição [500 caracteres]
prazo
4.5.7 Outros

Descrição [500 caracteres]

4.6 Consistência da parceria
4.6.1 Consistência da parceria

Pré-preenchida a partir da MI – secção 4.5 Consistência da parceria /
Editável (1500 caracteres)

4.6.2
Justifique
eventuais
alterações Comparação com a MI [1000 caracteres]
relativamente
à
MI
originalmente
apresentada
4.7 Principais realizações e resultados em consonância com o plano de trabalho. Síntese dos pacotes
de trabalho. Grupos-alvo
4.7.1 Principais realizações e resultados

Pré-preenchido a partir da MI / Editável (1500 caracteres)

4.7.2
Justifique
eventuais
alterações Comparação com a MI
relativamente
à
MI
originalmente
apresentada
4.7.3 Quem beneficiará das principais
realizações?

Lista pendente de valores com grupos-alvo predefinidos (possibilidade
de seleção múltipla)

4.7.4 De que modo pretende envolver os
grupos-alvo (e outros interessados) no
desenvolvimento das principais realizações
do pacote de trabalho?

(1000 caracteres)

4.8 Efeitos a longo prazo
4.8.1. Efeitos a longo prazo

Pré-preenchido a partir da MI – secção 4.7 Efeitos a longo prazo /
Editável (1500 caracteres)

4.8.2
Justifique
eventuais
alterações Comparação com a MI [1000 caracteres]
relativamente
à
MI
originalmente
apresentada
4.8.3 Os efeitos estão previstos para os 5 anos / 10 anos
próximos 5 ou 10 anos
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4.9 Princípios horizontais
4.9.1
Desenvolvimento 4.9.1.1 Efeitos para o desenvolvimento Negativos / Neutros / Positivos
sustentável
sustentável
Medidas concretas e reais
Texto
4.9.1.1 Descrição dos efeitos esperados
que contribuam para um
desenvolvimento e ambiente
sustentáveis
4.9.2 Igualdade de
oportunidades e nãodiscriminação
Ações específicas
previstas para evitar
a discriminação e
promover a
igualdade de
oportunidades

4.9.2.1 Efeitos para a Negativos / Neutros / Positivos
igualdade
de
oportunidades

4.9.3 Igualdade de
género
Ações
específicas
para assegurar a
igualdade
entre
homens e mulheres

4.9.3.1 Efeitos para a Negativos / Neutros / Positivos
igualdade de género

4.9.2.2 Descrição dos Texto
efeitos esperados

4.9.3.2 Descrição dos Texto
efeitos esperados

4.10 Estratégia para a Região Atlântica *
4.10.1 O projeto baseia-se num dos objetivos SIM/NÃO
específicos da Estratégia para a Região
Atlântica?
4.10.2 Em caso de resposta afirmativa, ASSO_0101: partilhar conhecimentos entre instituições de ensino
superior, empresas e centros de investigação
selecione um
ASSO_0102: reforçar a competitividade e as capacidades de inovação
na economia marítima da Região Atlântica
ASSO_0103: estimular a adaptação e a diversificação das atividades
económicas, promovendo o potencial da Região Atlântica
ASSO_0201: melhorar a proteção e segurança marítima
ASSO_0202: explorar e proteger as águas marinhas e as zonas
costeiras
ASSO_0203: gestão sustentável dos recursos marinhos de
ASSO_ 0204: explorar o potencial do meio marinho e costeiro da
Região Atlântica em matéria de energias renováveis
ASSO_0301: promover a cooperação entre portos
ASSO_0401: promover um melhor conhecimento dos desafios sociais
na Região Atlântica
ASSO_0402: preservar e promover o património cultural do Atlântico

* Para obter mais informações sobre a Estratégia para a Região Atlântica, visite a página:
http://www.atlanticstrategy.eu/pt/themes
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5. PLANO DE TRABALHO
Quadro de resumo das atividades (trata-se de uma visão geral das atividades definidas no plano de
trabalho, automaticamente preenchido com informação proveniente das diversas Atividades criadas)
Tipo de atividade (número)

Nome da atividade

Data de início

Data de conclusão

Preparação

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Inserido
automaticamente
a partir de A.1
início do projeto)

Inserido
automaticamente
a partir de A.1
conclusão do
projeto)

Inserido
Atividade n.º 2 Comunicação automaticamente a partir
da Atividade

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Atividade n.º 3 Capitalização

Inserido
automaticamente a partir
da Atividade

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Atividade n.º 4 a 8 (ordem
sequencial) Atividades
temáticas

Inserido
automaticamente a partir
da Atividade

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Inserido
automaticamente
a partir da
Atividade

Atividade n.º 0 Preparação
do projeto (se relevante)

Atividade n.º 1 Coordenação
do projeto

Gestão

Cronograma
(Gráfico Gantt gerado automaticamente pelo sistema a partir do plano de trabalho, que permite visualizar
as atividades, incluindo realizações e resultados)
Atividade n.º 0 Preparação do projeto (Atividade não obrigatória)
Atividade n.º 0
(Número de ordem
sequencial)

Duração em meses
(automática a partir
do seguinte
calendário) (não
relevante para esta
atividade, mas
obrigatória para as
seguintes)

Atividade

Ano e mês
de início da
atividade

Ano e mês
de conclusão
da atividade

Preparação
do projeto

Editar data
(MM.AAAA)

Editar data
(MM.AAAA)

Orçamento da atividade (deve
ter em consideração o número
de parceiros envolvidos e pode
ser automaticamente
preenchido a partir da Secção 6)

Automática a partir da secção 6
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Envolvimento dos parceiros
Parceiro responsável

Parceiro relevante envolvido – automaticamente inserido a partir de
Parceiros

Parceiros envolvidos

Lista pendente

Resumo da implementação
Caso o projeto pretenda pedir o montante global relativo ao custo de preparação, a atividade
correspondente deve ser preenchida . É necessário fornecer informações sobre o tipo de ações,
despesas, etc. abrangidas por esta atividade. A informação financeira deve ser incluída na secção do
orçamento do parceiro relevante.
Não relevante caso esta atividade esteja incluída (este espaço pode ser eliminado apenas para esta
atividade)

Atividade n.º 1 Coordenação do projeto
Atividade
n.º 1

Atividade

A atividade ou
Ano e mês de
alguma das ações
início da
tem relevância em
atividade
matéria de auxílios
de estado?
(sim/não/qual/quais)

Duração em
meses
(automática
Coordenação do projeto
a partir do
seguinte
calendário)

Editar data
(MM.AAAA)

Ano e mês de
conclusão da
atividade

Orçamento
da atividade

Editar data
(MM.AAAA)

Automática a
partir da
secção 6

Envolvimento dos parceiros
Parceiro responsável

Parceiro relevante envolvido – automaticamente inserido a partir de
Parceiros

Parceiros envolvidos

Lista pendente
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Resumo da implementação
Descreva o modo como o sistema de gestão e coordenação será implementado durante a vigência do
projeto, tendo em conta os seguintes pontos, se relevantes:







Estrutura, responsabilidades e procedimentos para a gestão e coordenação diária, com
definição clara e divisão de tarefas e envolvimento efetivo dos parceiros;
Gestão financeira e sistema de seguimento;
Sistema de comunicação com a parceria;
Procedimentos de comunicação e avaliação de com vista a monitorizar o desempenho do
projeto;
Indique se está previsto externalizar a gestão;
Indique se a atividade tem relevância em matéria de auxílios de estado. Em caso de resposta
afirmativa, descreva a sua relevância.

[2000 caracteres]


Gestão de riscos e qualidade: Quais são os procedimentos previstos no âmbito da gestão de
riscos e do controlo da qualidade?

[500 caracteres]
Recursos técnicos e humanos
Parceiro 1*

Pessoal interno

Quantificação das pessoas envolvidas (em equivalente a
tempo inteiro)

Postos de trabalho a criar

Quantificação das pessoas envolvidas (em equivalente a
tempo inteiro)

Pessoal
(externalização)

Parceiro 2*

externo Quantificação das pessoas envolvidas (em equivalente a
tempo inteiro)

Recursos técnicos envolvidos

Recursos técnicos detidos pelo parceiro com utilização
prevista no âmbito da implementação do projeto

Pessoal interno

Quantificação das pessoas envolvidas (em equivalente a
tempo inteiro)

Postos de trabalho a criar

Quantificação das pessoas envolvidas (em equivalente a
tempo inteiro)

Pessoal
(externalização)

externo Quantificação das pessoas envolvidas (em equivalente a
tempo inteiro)

Recursos técnicos envolvidos

Recursos técnicos detidos pelo parceiro com utilização
prevista no âmbito da implementação do projeto
* Quadro criado automaticamente de acordo com os "parceiros" referidos na secção "Parceria do projeto"
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Ações
Descreva as ações (máx. 6) e os produtos no âmbito da Atividade (o sistema tem de permitir a criação de
um máximo de 6 ações).
Título da ação

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 1

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da ação (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Título dos
resultados
esperados

Descrição dos resultados esperados
(250 caracteres)

Produtos

Título da ação

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 2

Valor alvo
(Número)

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da atividade (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Título dos
resultados
esperados

Descrição dos resultados
(250 caracteres)

Produtos

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo
(Número)

* O sistema tem de permitir a criação de um máximo de 6 Ações.
Atividade n.º 2 Comunicação
Verifique as obrigações definidas no Regulamento (UE) n.º 1303/2013. Anexo XII, n.º 2.2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
Atividade
n.º 2

Atividade

A atividade ou
Ano e mês de
alguma das ações
início da
tem relevância em
atividade
matéria de auxílios
de estado?
(sim/não/qual/quais)

Duração em
meses
(automática
Comunicação
a partir do
seguinte
calendário)

Editar data

Ano e mês de
conclusão da
atividade

Editar data

Orçamento da
atividade

Automática a
partir da
secção 6

Envolvimento dos parceiros
Parceiro responsável

Parceiro relevante envolvido – automaticamente inserido a partir de
Parceiros

Parceiros envolvidos

Lista pendente
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Resumo da implementação
Descreva o modo como a estratégia de comunicação será implementada durante a vigência do projeto,
tendo em conta:







Uma definição clara da estratégia de comunicação e dos respetivos objetivos, incluindo todas as
ferramentas e abordagens necessárias no que diz respeito às medidas publicitárias planeadas
para a divulgação das atividades e dos resultados do projeto para além do âmbito dos parceiros
do projeto e no Espaço Atlântico;
Uma explicação do modo como os parceiros estarão envolvidos (quem fará o quê);
Inclua as abordagens/táticas escolhidas para atingir os objetivos de comunicação e
capitalização;
Não se esqueça se estabelecer uma ligação entre as atividades de comunicação e os produtos
para chegar aos grupos-alvo e aos interessados;
As atividades e ferramentas escolhidas enquadram-se nas abordagens de comunicação
definidas?

[1500 caracteres]
Ações
Descreva as ações (máx. 6) e os produtos no âmbito da Atividade (o sistema tem de permitir a criação de
um máximo de 6 ações).
Título da ação

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 1

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da ação (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Título dos
resultados
esperados

Descrição dos resultados esperados
(250 caracteres)

Produtos

Título da ação

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 2

Valor alvo
(Número)

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da atividade (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Produtos

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo
(Número)

Título dos
Descrição dos resultados
resultados
(250 caracteres)
esperados
* O sistema tem de permitir a criação de um máximo de 6 Ações.

12

Atividade n.º 3 Capitalização
Atividade
n.º 3

Atividade

A atividade ou
Ano e mês de
alguma das ações
início da
tem relevância em
atividade
matéria de auxílios
de estado?
(sim/não/qual/quais)

Duração em
meses
(automática
Capitalização
a partir do
seguinte
calendário)

Editar data
(MM.AAAA)

Ano e mês de
conclusão da
atividade

Orçamento
da atividade

Editar data
(MM.AAAA)

Automática a
partir da
secção 6

Envolvimento dos parceiros
Parceiro responsável

Parceiro relevante envolvido – automaticamente inserido a partir de
Parceiros

Parceiros envolvidos

Lista pendente

Resumo da implementação
Descreva o modo como a estratégia de capitalização será implementada durante a vigência do projeto,
incluindo uma explicação do modo como os parceiros estarão envolvidos (quem fará o quê).
[1500 caracteres]
Explique o modo como pretende garantir que as realizações do projeto serão aplicadas a outras regiões,
Estados-Membros, políticas públicas ou decisores políticos fora do âmbito da parceria. [1500 caracteres]
Ações
Descreva as ações (máx. 6) e os produtos no âmbito da Atividade (o sistema tem de permitir a criação de
um máximo de 6 ações).
Título da ação

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 1

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da ação (500 caracteres)
Título das realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Título dos resultados
esperados

Descrição dos resultados esperados
(250 caracteres)

Produtos

Título da ação

Indicadores
(percorrer o menu
com 'Indicadores')

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 2

Valor alvo
(Número)

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da atividade (500 caracteres)
Título das realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Título dos resultados
esperados

Descrição dos resultados
(250 caracteres)

Produtos

Indicadores
(percorrer o menu
com 'Indicadores')

Valor alvo
(Número)

* O sistema tem de permitir a criação de um máximo de 6 Ações.
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Atividade n.º 4 Temáticos
(adicione até 5 PT temáticos seguindo um número de ordem sequencial)
Atividade
n.º 4 a 8

Atividade

A atividade ou
Ano e mês de
alguma das ações
início da
tem relevância em atividade
matéria de auxílios
de estado?
(sim/não/qual/quais)

Duração em
meses
(automática Título da atividade temática (editável
a partir do 100 caracteres)
seguinte
calendário)

Editar data
(MM.AAAA)

Ano e mês de
conclusão da
atividade

Orçamento
da atividade

Editar data
(MM.AAAA)

Automática a
partir da
secção 6

Envolvimento dos parceiros
Parceiro responsável

Parceiro relevante envolvido – automaticamente inserido a partir de
Parceiros

Parceiros envolvidos

Lista pendente

Resumo da implementação
Breve descrição da atividade, incluindo uma explicação do modo como os parceiros estarão envolvidos
(quem fará o quê), tendo em conta os seguintes pontos, se relevantes:






Apresentação das ações segundo uma sequência temporal lógica;
Relevância das atividades e dos produtos que conduzem às principais realizações e aos
resultados esperados;
Distribuição adequada das tarefas pelos parceiros;
O modo como a gestão de riscos e da qualidade será implementada no âmbito específico desta
atividade;
Se relevante, uma indicação clara da atividade, das ações e do investimento realizados fora da
área elegível e o benefício que representam para o Programa.

[1500 caracteres]
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Ações
Descreva as ações (máx. 6) e os produtos no âmbito da Atividade (o sistema tem de permitir a criação de um
máximo de 6 ações).
Título da ação

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 1

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da ação (500 caracteres)
Título das realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Título dos resultados
esperados

Descrição dos resultados esperados
(250 caracteres)

Produtos

Título da ação

Indicadores
(percorrer o menu
com 'Indicadores')

Mês de início
(MM.AAAA)

Ação N.º 2

Valor alvo
(Número)

Mês de conclusão
(MM.AAAA)

Descrição da atividade (500 caracteres)
Título das realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

Título dos resultados
esperados

Descrição dos resultados
(250 caracteres)

Produtos

Indicadores
(percorrer o menu
com 'Indicadores')

Valor alvo
(Número)

* O sistema tem de permitir a criação de um máximo de 6 ações.
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6. ORÇAMENTO
6.1

Plano de financiamento por parceiro
Parceiro n.º + nome
da entidade (da
Secção 2)
valor
Explicação

Financiamento do
programa

Parceiro n.º + nome
da entidade (da
Secção 2)
valor
Explicação

… igual para todos os
parceiros

Max
75%

Max
75%

valor

Explicação

FEDER
FEDER %

Max
75%

75%

Contribuição do parceiro
TEXTO (TEXTO,
100 carateres
no máx.)
TEXTO (TEXTO,
100 carateres
no máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)
TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)
TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

Orçamento

Como poderá
beneficiar a
Área Atlântica?
TEXTO (TEXTO,
100 carateres
no máx.)

Como poderá
beneficiar a Área
Atlântica? TEXTO
(TEXTO, 100
carateres no
máx.)

Como poderá
beneficiar a Área
Atlântica? TEXTO
(TEXTO, 100
carateres no
máx.)

% do
orçamento
total
Banco
Europeu de
Investimento
Receitas
geradas pelo
projeto

TEXTO (TEXTO,
100 carateres
no máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres
no máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

Outros

TEXTO (TEXTO,
100 carateres
no máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

TEXTO (TEXTO,
100 carateres no
máx.)

Contribuição
pública
Contribuição externa
Contribuição
privada
Orçamento elegível total

Parte do orçamento
gasto fora do âmbito
do Programa

Outros financiamentos
complementares

Total

Total
Custos totais
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6.2

Explicação do orçamento

6.2.1 Explique a metodologia de preparação do orçamento (principais pressupostos e
justificações)

6.2.3 Descreva o envolvimento dos parceiros na preparação do orçamento
6.2.2 Caso se justifique, descreva o orçamento de investimento (de acordo com as
rubricas orçamentais: equipamentos/pequenas infraestruturas e obras):
 Forneça uma descrição breve e clara do investimento (especificações técnicas, se
existe mais do que um parceiro envolvido, localização)
 Explique a necessidade deste investimento para atingir os objetivos e resultados
do projeto
 Propriedade e manutenção do investimento após a conclusão do projeto
6.2.4 Descreva o modo como será assegurada a relação qualidade-preço (value for
Money), ou seja, o modo como conseguirá o equilíbrio mais vantajoso entre custo,
qualidade e sustentabilidade para atingir os resultados do projeto.
 Descreva medidas que permitam obter o melhor equilíbrio entre os "três E":
 Economia (minimizar os custos dos recursos);
 Eficiência (tirar o máximo partido dos recursos disponíveis);
 Eficácia (atingir os objetivos e resultados pretendidos)

TEXTO
(TEXTO
máx. 1000
caracteres)

TEXTO
(TEXTO
máx. 1000
caracteres)
TEXTO
(TEXTO
máx. 500
caracteres)

6.2.5 Informação complementar

6.3

TEXTO
(TEXTO
máx. 500
caracteres)
TEXTO
(TEXTO
máx. 500
caracteres)

Plano orçamental por parceiro e ano

Parceiros
Parceiro n.º +
nome da
entidade (da
Secção 2)
Parceiro n.º +
nome da
entidade (da
Secção 2)
… igual para
todos os
parceiros
Total

Ano
% 2020 % 2021

2017

% 2018

% 2019

% 2022

% 2023

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

%

Total
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6.4

Plano orçamental por parceiro e categoria de despesa
Categoria de despesa

Parceiros

Custos
de
preparação

Parceiro
n.º +
nome da
entidade
(da
Secção 2)
Parceiro
n.º +
nome da
entidade
(da
Secção 2)
… igual
para
todos os
parceiros
Total

6.5

Taxa fixa
para
pessoal
Sim/Não

PESSOAL

%

ADMINISTRATIVAS
E INSTALAÇÕES

%

DESLOCAÇÕES E
ALOJAMENTO

% PERITOS
E
SERVIÇOS
EXTERNOS

EQUI- % PEQUEPAMENNAS
TO
INFRAESTRUTURAS E
OBRAS

Sim/Não

0,00 €

0,00 €

15
%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sim/Não

0,00 €

0,00 €

15
%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sim/Não

0,00 €

0,00 €

15
%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

%
Total

Plano orçamental por parceiro e atividade

Atividade

Parceiro

Parceiro
n.º +
nome
da
entidade (da
Secção
2)
Parceiro
n.º +
nome
da
entida-

Atividade
0–
Preparação
do
projeto

% Atividade
1–
Coordenação
do
projeto

% Atividad
e2 –
Comunicação

% Ativida
de 3 Capit
alizaç
ão

% Atividade
4Autom
ática a
partir
da
Secção
5

% Ativida
de 5 Auto
mátic
aa
partir
da
Secçã
o5

% Atividade
6Autom
ática a
partir
da
Secção
5

% Atividade
7Autom
ática a
partir
da
Secção
5

% Atividade
8Autom
ática a
partir
da
Secção
5

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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%
Tot
al

de (da
Secção
2)
… igual
para
todos
os
parceiros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

6.6

Informação complementar

Parceiro

Parceiro n.º + nome
da entidade (da
Secção 2)
Parceiro n.º + nome
da entidade (da
Secção 2)
… igual para todos os
parceiros
Total

Parceiro
Parceiro n.º + nome
da entidade (da
Secção 2)
Parceiro n.º + nome
da entidade (da
Secção 2)
… igual para todos os
parceiros
Total

Orçamento sujeito às
regras de Auxílios
estatais
% do
Orçamento orçamento
total

Explicação

0,00 €

TEXTO (TEXTO, 100
carateres no máx.)

0,00 €

TEXTO (TEXTO, 100
carateres no máx.)

0,00 €

TEXTO (TEXTO, 100
carateres no máx.)

Contribuição em espécie
% do
Orçamento orçamento
total

Explicação

0,00 €

TEXTO (TEXTO, 100
carateres no máx.)

0,00 €

TEXTO (TEXTO, 100
carateres no máx.)

0,00 €

TEXTO (TEXTO, 100
carateres no máx.)
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6 INDICADORES DE REALIZAÇÃO
Realizações
Preenchido automaticamente a
partir de Ações
Preenchido automaticamente a
partir de Ações
Preenchido automaticamente a
partir de Ações

Valor alvo
Preenchido automaticamente a partir de Ações
Preenchido automaticamente a partir de Ações
Preenchido automaticamente a partir de Ações

7. AVISO LEGAL
Ao enviar este formulário de candidatura em nome de todos os parceiros, o Chefe de Fila confirma que:
 O projeto está em consonância com a legislação da UE, nacional e regional relevante e com as
políticas das regiões e dos países envolvidos;
 O Chefe de Fila e os parceiros do projeto irão atuar de acordo com as disposições dos
regulamentos nacionais e da UE relevantes, nomeadamente no que diz respeito a fundos
estruturais, contratação pública, auxílios estatais, igualdade de oportunidades e desenvolvimento
sustentável, bem como com as disposições específicas do programa;
 Tanto quanto é do conhecimento do Chefe de Fila, a informação constante no formulário de
candidatura é rigorosa e verdadeira.
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