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Introdução
O Manual serve de orientação em todas as fases do ciclo de vida do projeto e explica as
regras e os procedimentos do Programa Espaço Atlântico.
Ideia
Encerramento

Desenvolvimento

Implementação

Candidatura

Seleção

As regras expostas neste Manual são as regras básicas do Programa. Baseiam-se na
regulamentação europeia e foram acordadas pelos Estados-Membros (EM) do
Programa. As regras do Programa só podem ser anuladas pela legislação nacional, caso
um tema em particular não seja abrangido pelo Manual. Em todas os outros casos, as
regras do Manual aplicam-se em primeira instância.
Note que este Manual pode ser atualizado durante o tempo de vida do Programa no
sentido de o adaptar a alterações pertinentes e melhorar a implementação do
Programa.
O Manual é importante para todos os intervenientes envolvidos nas diferentes fases de
um projeto. Os Chefes de Fila e os parceiros do projeto são o principal grupo-alvo do
documento, juntamente com os responsáveis pelos controlos. Todos eles devem estar
familiarizados e atualizados com o conteúdo do Manual, em particular os Chefes de Fila
pois são responsáveis por todas as fases do projeto, desde a elaboração ao
encerramento.
O Capítulo 4 apresenta informação sobre a elegibilidade e as regras de implementação.
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1. Informação geral sobre o Programa

1.1. Área abrangida pelo Programa
O Espaço Atlântico abrange a parte ocidental da Europa banhada pelo oceano Atlântico.
Dela fazem parte as regiões a oeste do Reino Unido, Irlanda e Portugal, bem como as
regiões norte e sul situadas mais a ocidente de Espanha e oeste de França.
Comparativamente com o período do Programa 2007-2013, o atual Programa abrange
uma área alargada e passa a incluir novas regiões: Ilhas Canárias (Espanha), Regiões
autónomas dos Açores e da Madeira (Portugal). As regiões elegíveis são as seguintes:
 França: Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Bretagne, PoitouCharentes, Aquitaine;
 Irlanda: Border, Midland and Western, Southern and Eastern;
 Portugal: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma das Açores,
Região Autónoma de Madeira;
 Espanha: Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Andalucía
(Huelva, Cádiz and Sevilla), Islas Canarias;
 Reino Unido: Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside,
Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath Area, Dorset and Somerset, Cornwall
and Isles of Scilly, Devon, West Wales and the Valleys, East Wales, South Western
Scotland, Highlands and Islands, Northern Ireland
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1.2 Objetivos gerais do Programa
O principal objetivo do programa é reforçar o desenvolvimento territorial integrado e a
cooperação no Espaço Atlântico.
O Programa está estruturado em torno de 4 eixos prioritários e 7 objetivos específicos
tal como descrito no quadro abaixo

O Programa pretende responder as questões que exigem uma resposta conjunta de
parceiros, envolvendo um mínimo de 3 países do território de cooperação. As questões
estratégicas a que o Espaço Atlântico pretende dar resposta foram estabelecidas com
base numa análise SWOT, cujos resultados podem ser consultados no Programa de
Cooperação (PC).
O Programa INTERREG Espaço Atlântico 2014-2020 visa contribuir para o cumprimento
do objetivo de Cooperação Territorial da UE, em consonância com o contexto mais
alargado das estratégias e objetivos da UE.
Os candidatos a projetos devem ter presente o contexto estratégico mais alargado
quando prepararem as candidaturas e executarem os projetos. Parte da documentação
estratégica principal encontra-se listada na tabela seguinte, catalogada apenas com fins
exemplificativos, não sendo, por conseguinte, exaustiva:
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RELATIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Programa de cooperação
Disponível aqui

Descrição da estratégia geral do Programa, metas, objetivos e tipos de
ações a ser apoiadas. De notar que a versão final aprovada apresentada à
Comissão Europeia e o respetivo resumo estão disponíveis no página web
do Programa

Manual do Programa
Disponível aqui

Com uma descrição detalhada para os candidatos aos projetos e parceiros
no desenvolvimento e implementação de projetos no Espaço Atlântico.
Todas as regras e diretrizes estão explicadas neste documento.

Decisão de aprovação do
Programa
Disponível aqui

Decisão da Comissão Europeia em conformidade com o Artigo 29(4) do
Regulamento UE N. 1303/2013 que aprova o Programa (Decisão No C(2015)
8196 / 17.11.2015);

QUADRO ESTRATÉGICO
Estratégia UE 2020
Disponível aqui

Estratégia global da UE para um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo.

Agenda Territorial da UE
2020 (AT 2020)
Disponível aqui

Rumo a uma Europa mais inclusiva, inteligente e sustentável de Regiões
Diversas, maio de 2011. Documento de política estratégica sobre a Coesão
Territorial na União Europeia.

Sexto relatório de coesão
sobre coesão económica,
social e territorial
Disponível aqui

Investimento em emprego e crescimento. Promover o desenvolvimento e a
boa governação nas regiões e nas cidades da UE, Comissão Europeia, julho
de 2014. Relatório sobre a coesão económica e social na UE.

Plano de ação para a
Estratégia Marítima no
Espaço Atlântico
Disponível aqui

Plano de ação da Comissão Europeia para uma estratégia marítima da UE
no Espaço Atlântico – estimular um crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo.

Estratégia Marinha e
Diretiva sobre o
ordenamento do espaço
Marítimo
Disponível aqui

A Diretiva-quadro “Estratégia Marinha” (DQEM) e a Diretiva sobre o
ordenamento do espaço marítimo (OEM) são legislação importante para o
Espaço Atlântico, designadamente no contexto da cooperação
transnacional.

QUADRO LEGAL
Regulamento FEDER No.
1301/2013
Disponível aqui

Regulamento (UE) No 1301/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho
de 17 de dezembro de 2013 sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional e sobre as disposições específicas relativas ao Investimento no
objetivo de crescimento e emprego e que revoga o Regulamento (CE) No
1080/2006;

Regulamento das
disposições comuns (UE)
No.
1303/2013
Disponível aqui

Regulamento (UE) No 1303/2013 Parlamento Europeu e do Conselho de
17 de dezembro de 2013 sobre as disposições comuns relativas aos
Fundos da EU e que revoga o Regulamento do Conselho (CE) No
1083/2006;
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QUADRO LEGAL
Regulamento CTE No.
1299/2013
Regulamentos delegados e
os atos de implementação
Disponíveis aqui

Regulamento (UE) No 1299/2013 Parlamento Europeu e do Conselho de
17 de dezembro de 2013 sobre disposições específicas relativas ao apoio
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional ao objetivo de
cooperação territorial europeia

Regulamento delegado CTE Regulamento Delegado da Comissão (UE) No 481/2014 de 4 de março
sobre a elegibilidade das
de 2014 que complementa o Regulamento (UE) No 1299/2013 do
despesas
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita as regras específicas
sobre elegibilidade das despesas para os programas de cooperação
RELATIVOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO
Formulário de candidatura Documento legal vinculativo que descreve o projeto (relevância, objetivos,
resultados e produtos e parceria) e presta informações detalhadas sobre o
plano de trabalho e o orçamento.
Depois de o projeto ter sido aprovado, o formulário de candidatura tornase no documento de referência durante toda a implementação do projeto
até ao seu encerramento. Este último é anexado ao Contrato de subvenção
(ver abaixo).
O seu conteúdo pode ser alterado até certo ponto durante a vigência do
projeto, mas apenas em conformidade com regras e procedimentos de
alteração do projeto do Programa.
Contrato de subvenção

O contrato entre a Autoridade de Gestão do Espaço Atlântico e o Chefe de
Fila do projeto que estabelece os direitos e as obrigações relativas à
parceria.

Acordo de parceria

O contrato entre o Chefe de Fila e os parceiros que estabelece os direitos e
as obrigações de cada parceiro no contexto do projeto.

Relatório intercalar

Modelo de relatório para os projetos durante o seu período de
implementação. Este último pode ser consultado e apresentado através da
página web do Programa. Os projetos devem apresentar o seu relatório
intercalar duas vezes por ano ao Secretariado Conjunto, o não
cumprimento pode resultar no atraso do pagamento e redução do
financiamento.

Diretrizes na página web do Ajuda e orientações relativas à apresentação de pedidos de pagamento e
Programa
relatório através da página web do Programa
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1.3. Princípios horizontais
O desenvolvimento sustentável, a igualdade de oportunidades, a não-discriminação e a
igualdade entre homens e mulheres são três princípios horizontais fundamentais da
política da UE e do Programa. Os projetos apoiados terão de respeitar e promover estes
princípios nas suas atividades, produtos e resultados. Além disso, os projetos devem
descrever no formulário de candidatura as medidas específicas que pretendem tomar a
nível operacional (i.e. gestão do projeto) no sentido de assegurar o cumprimento destes
princípios. A promoção dos princípios horizontais será considerada como fator positivo
na avaliação e seleção do projeto.
Para mais informações sobre estes princípios consulte a Secção 8 do Programa de
Cooperação ou o Art. 7º do Regulamento sobre as Disposições relativas à acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência.

1.4. Abordagem integrada de desenvolvimento territorial
O Programa Espaço Atlântico apoia o desenvolvimento territorial integrado. Os projetos
devem responder aos desafios territoriais, fazer uso dos recursos territoriais e ter em
consideração as políticas de desenvolvimento territorial pertinentes.
O Programa encoraja os projetos a tirar partido das oportunidades específicas das
regiões envolvidas, por exemplo através de estratégias de especialização inteligentes,
crescimento azul, crescimento verde.
O Programa promove ainda uma abordagem multinível nos projetos, i.e. com o
envolvimento de diferentes níveis de governação pertinentes e tipos de organizações,
melhorando a eficácia das soluções territoriais.
Por fim, o Programa promove uma abordagem integrada dos projetos, associando
organizações do setor privado, público e do terceiro setor, designadamente
cooperativas, organizações sem fins lucrativos e Organizações Não-Governamentais
(ONG), na resposta a desafios comuns.
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1.5. Orçamento e cofinanciamento do programa
O cofinanciamento total do Programa do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) eleva-se a 140.013.194 euros de um orçamento total de 185.366.492 euros.
Os parceiros do projeto têm de assegurar a sua própria contribuição para beneficiarem
do cofinanciamento do Programa. O Programa garante uma taxa de cofinanciamento
FEDER máxima de 75%.
Dotação financeira total FEDER e do cofinanciamento nacional

EP
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
Total

Contrapartid
Apoio da União
a nacional
(a)
(b) = (c) + (d)
47 117 240
29 744 404
15 267 039
39 483 720
8 400 791
140 013 194

15705 748
9914802
5089014
13161 241
1482493
45 353 298

Repartição indicativa da
contrapartida nacional
Público
(c)
12 564 598
7931 842
4071211
10528993
1482493
36 579 137

Privado
(d)
3 141 150
1 982 960
1 017 803
2 632 248
0
8 774 161

Financiamento
Taxa de
total
cofinanciamento
(e) = (a) + (b)
(f) = (a)/(e)
62 822 988
39 659 206
20 356 053
52 644 961
9 883 284
185 366 492

75%
75%
75%
75%
85%
76%

1.6. Órgãos do programa
O Programa é gerido e implementado por diferentes órgãos, alguns dos quais são
também responsáveis por prestar assistência aos projetos.
Na preparação de candidaturas, ou na implementação de um projeto, poderá ser usado
o apoio disponibilizado pelo Secretariado Conjunto (SC) e pelas autoridades nacionais,
através dos seus Correspondentes Nacionais (CN) ou Pontos de Contato Nacionais (PCN)
beneficiando de informação e assistência útil ao desenvolvimento desses processos.
A informação de contactos dos órgãos do Programa pode ser consultada na página web
do Programa: www.atlanticarea.eu.
Autoridade de Gestão (AG)
A AG é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte),
localizada na cidade do Porto (Portugal). A AG é responsável pela gestão e
implementação do Programa em representação dos EM participantes de acordo com as
legislações nacionais e europeias pertinentes.
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Secretariado Conjunto (SC)
O SC é responsável pela implementação quotidiana do Programa e por prestar
assistência ao processo de desenvolvimento de projetos, em estreita colaboração com
as autoridades nacionais, bem como pela monitorização e acompanhamento dos
projetos, logo após a sua aprovação.
O SC apoia os candidatos e parceiros em todas as fases do ciclo do projeto (desde o
desenvolvimento ao pós-encerramento).
Deverá contatar o SC se pretender obter:
 Informação detalhada sobre o Programa Espaço Atlântico;
 Informação sobre a forma de desenvolver uma proposta de projeto (da ideia de
projeto à submissão da candidatura);
 Informação sobre os procedimentos de avaliação;
 Assistência durante o período de implementação do projeto;
 Informação sobre questões relativas à comunicação.
Autoridades Nacionais
As autoridades nacionais em Espanha, França, Irlanda, Portugal e Reino Unido
designaram um CN e/ou PCN para apoiarem o Programa e os parceiros de projeto nos
seus países respetivos.
Correspondentes Nacionais - ajudam a promover o Programa e a assegurar uma ampla
disseminação de informação relativa ao mesmo nos respetivos EM. Os CN dão
igualmente apoio à AG e ao SC em relação ao funcionamento do Programa, incluindo
contribuições sobre as modalidades de implementação e informação sobre legislações
nacionais, regulamentos e políticas que devem ser tidas em consideração durante a
implementação do Programa. Os CN poderão ainda, em certos países, servir de ponto
de contato para candidatos potenciais.
Pontos de contato nacionais: assessoram e dão orientações aos candidatos sobre o
processo de candidatura, apoiam na identificação parceiros potenciais e prestam
informação especializada sobre o desenvolvimento dos projetos.
São organizadas reuniões entre AG/SC e os CN para avaliar a situação do Programa,
discutir problemas levantados pelos parceiros do projeto e divulgar boas práticas no
âmbito do Programa
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Comité de Acompanhamento (CA)
O CA fornece orientações estratégicas ao Programa e aprova o planeamento, as
orientações e as dotações financeiras das convocatórias de projetos. O CA é responsável
pela seleção e aprovação dos projetos apresentados. O CA é composto por
representantes dos EM do Programa e representantes das partes interessadas, na
qualidade de membros consultivos. A lista dos membros do CA está disponível na página
web do Programa.
Autoridade de Auditoria (AA) e Grupo de Auditores (GdA)
A AA é a Inspeção Geral de Finanças (IGF), organismo localizado em Lisboa (Portugal). A
principal tarefa da AA é assegurar a realização de auditorias no âmbito do sistema de
gestão e de controlo. As auditorias de projetos são realizadas ao longo do período de
programação. A AA 1 é assistida por um GdA, que inclui representantes dos órgãos
responsáveis pelos processos de auditoria de cada Estado-Membro que participa no
Programa.
Autoridade de Certificação (CA)
A AC é a Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), entidade localizada em
Lisboa (Portugal) responsável pelos pagamentos aos parceiros do projeto e por reunir e
submeter pedidos de pagamento à Comissão Europeia (CE) após a certificação das
despesas efetuadas pelos projetos e órgãos do Programa (assistência técnica).

1.7. Idiomas do Programa
Os principais documentos do Programa serão em inglês, contudo os idiomas oficiais do
Programa Espaço Atlântico são inglês, francês, português e espanhol. O público em
geral, as várias partes interessadas, os chefes de fila e parceiros de projetos podem usar
qualquer um dos quatro idiomas na comunicação com o SC e a AG.
As Manifestações de Interesse e as candidaturas completas do projeto devem ser
apresentadas em inglês, devendo o título e uma breve síntese do Projeto ser fornecidos
nos quatro idiomas.

1

Em conformidade com o Artigo 25º(2) da legislação CTE
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Os seguintes documentos chave do Programa para o público, candidatos e parceiros do
projeto são disponibilizados em inglês, francês, português e espanhol:
 Programa de Cooperação Espaço Atlântico;
 Anúncios de convocatórias de projetos;
 Resumos de projetos acessíveis na plataforma de comunicação;
 Manual do Programa;
 Guias de apoio;
 Sistemas de ajuda na plataforma de comunicação;
 Contratos de subvenção;
 Acordos de parceria;
 Formulário de candidatura;
 Modelo de relatórios de implementação;
 Modelos de alterações a projetos.
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2. Geração e desenvolvimento de projetos

2.1. Como desenvolver o seu projeto
Os Programas INTERREG 2014-2020 têm um enfoque temático claro e são orientados
para os resultados. O Programa de Cooperação evidencia claramente o que pretendem
melhorar no Espaço Atlântico.
Os projetos financiados ao abrigo do Programa Espaço Atlântico devam contribuir para
os seus objetivos, impactos e mudanças que se pretendem alcançar.
Que alteração positiva é que o seu projeto trará à cooperação territorial?
A resposta à pergunta ajudará no desenvolvimento do projeto, que deve:
 Contribuir para os resultados do Programa;
 Candidatar-se ao abrigo de apenas um objetivo específico do Programa;
 Estabelecer metas claramente alinhadas com os objetivos específicos do
Programa;
 Programar atividades, produtos e indicadores relacionados com o objetivo
específico em questão;
 Identificar os grupos-alvo em questão no âmbito da área temática do objetivo a
que se candidata.
Os Resultados do Programa são alcançados graças a projetos de qualidade que devem
estar claramente relacionados com a estratégia e lógica de intervenção do Programa.
Um projeto corresponde a um plano de atividades que deve ser estruturado de acordo
com uma lógica de intervenção particular.
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O Programa utiliza a seguinte lógica de intervenção do projeto:

Necessidades
Quais são as mudanças
necessárias?

Lógica
Até que ponto as mudanças
se identificam com os
obejtivos do Programa?

Objetivos
Como se efetuarão as
mudanças?

Contribuições
Qual o orçamento,
duração e
competências?ills?

Boa relação
qualidade-custo
Os custos do projeto
respeitam o valor de
mercado?
As intervenções do
projeto são
-eficientes, conseguem
tirar partido da maioria
dos recursos
disponíveis
-efetivas, cumprem os
objetivos e ajudam a
alcançar os resultados
pretendidos?

Atividades
Qual o plano de
trabalho e atividades?

Avaliação
Os resultados
conduziram às
alterações desejadas

Resultados
Quais sãos os benefícios
dos resultados para a
sociedade?

Capitalização
Como divulger e
promover os resultados

Execução
Que produtos, serviços e
soluções?

2.2. Quais as caraterísticas de um projeto de qualidade?

2.2.1. Cooperação de acordo com a regulamentação CTE de base
A regulamentação da UE estabelece quatro critérios de cooperação que caracterizam
de forma específica os projetos de cooperação territorial 2 . Os quatro critérios de
cooperação fornecem as linhas diretrizes e ajudam os candidatos a melhorar a sua
proposta:
1. Desenvolvimento conjunto: a ideia e o âmbito do projeto são desenvolvidos
conjuntamente pelos parceiros;
2. Implementação conjunta: as atividades, produtos e resultados são realizados
conjuntamente pelos parceiros;

2

Artigo 12.4 do Regulamento (UE) No. 1299/2013
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3. Pessoal conjunto: todos os parceiros partilham uma responsabilidade igual pelo
papel do pessoal conjunto e pelas suas candidaturas no interior do projeto;
4. Financiamento conjunto: todos os parceiros contribuem financeiramente para os
recursos do projeto.
Os projetos do Espaço Atlântico devem respeitar cada um dos quatro critérios.
Uma das condições de financiamento de um projeto é o de contribuir para melhorias no
território de cooperação e que pelo menos um segmento da população venha a
beneficiar dos seus resultados a longo prazo. O projeto deve demonstrar de que forma
os parceiros irão cooperar para alcançar um objetivo comum. Se o projeto puder ser
realizado sem essa cooperação não poderá se apoiado pelo Programa.

2.2.2 Elaborar uma proposta: alguns conceitos e orientações
1. Definição das necessidades e da relevância estratégica
Os projetos devem responder a um desafio comum transversal a toda a área abrangida
pelo Programa. Devem ainda explicar a forma como deverá ser feita uma melhor
utilização dos recursos disponíveis na área abrangida pelo Programa: as necessidades a
que o projeto pretende dar resposta devem ser demonstradas. Os projetos devem ainda
explicar a forma irão concretizar estratégias num plano mais alargado
(UE/nacional/regional/local), incluindo estratégias de especialização regionais
inteligentes, se for caso disso. Os projetos devem ilustrar de que maneira pretendem
usar o conhecimento, a experiência e as capacidades transversais ao Programa. Os
projetos deverão assim demonstrar tanto as necessidades a que pretendem dar
resposta, bem como a pertinência estratégica que os qualifica a financiamento do
Programa. O Programa não irá apoiar projetos meramente de investigação ou puras
redes académicas.
2. Relevância transnacional e territorial
Este conceito representa um dos principais requisitos para que um projeto seja
financiado. Cada projeto deve contribuir de forma clara para o objetivo específico
escolhido do Programa, deve responder às necessidades de desenvolvimento e aos
desafios territoriais partilhados pelas regiões que participam no projeto. O que significa
que:
 Os problemas identificados não podem ser resolvidos de forma eficiente pelas
regiões a título individual ou pelos países por si sós. Pode tratar-se de:
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o Um problema que afeta uma zona geográfica transnacional claramente
definida (por ex. gestão de risco ambiental), ou
o Uma questão de interesse comum em relação à qual a cooperação
transnacional conduz a soluções mais eficientes e inovadoras;
 As soluções, produtos, serviços e processos são desenvolvidos em conjunto pelas
organizações de diferentes Estado-Membros (EM), que se organizam para
trabalhar em conjunto, constituindo um claro valor acrescentado transnacional
que ultrapassa uma mera soma de resultados alcançados de forma independente
nas regiões envolvidas.
 Os projetos se baseiam numa abordagem integrada do desenvolvimento regional,
sempre que possível, combinando dimensões temáticas e territoriais;
 Quando for o caso, deve ser estabelecida a relação com as estratégias de
especialização regionais inteligentes.
Os outputs do projeto devem estar inseridos numa abordagem de trabalho
transnacional. Todos os parceiros têm que participar ativamente no projeto de acordo
com as suas funções e competências, contribuindo para se alcançarem resultados
coletivos significativos.
Uma abordagem transnacional verdadeira implica a atribuição de um papel específico a
cada parceiro do projeto, um envolvimento equilibrado dos parceiros, tanto do ponto
de vista financeiro, como da atividade desenvolvida pelos diferentes EM da área
abrangida pelo programa.
Os projetos não são considerados transnacionais se consistirem apenas num conjunto
de ações ligadas somente através de uma vaga relação temática e/ou um intercâmbio
ex-post de experiências entre parceiros, sem uma implementação conjunta.
Os projetos que não responderem a uma questão de importância transnacional ou que
abranjam apenas questões regionais ou transfronteiriças não serão apoiadas pelo
Programa Espaço Atlântico.
O caráter de cooperação transnacional e a relevância territorial devem ser
claramente demonstrados durante toda a duração do projeto (incluindo a
abordagem do projeto e o plano de trabalho)

3. Estrutura das parcerias
Para alcançar resultados tangíveis é essencial envolver os parceiros relevantes que
melhor se adequem às necessidades e metas do projeto. Todos os parceiros devem
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contribuir para o projeto sobretudo nas áreas em que detêm competências de
especialização (no desenvolvimento e na implementação do projeto).
A parceria deverá ser multidisciplinar e intersectorial, adequada a uma abordagem
territorial integrada de desenvolvimento regional:
 Todos os parceiros têm ser envolvidos no projeto, demonstrando o seu
desenvolvimento e implementação conjunta e o valor acrescentado da
cooperação transnacional;
 Os parceiros devem deter competências complementares e refletir uma
representação relevante equilibrada em termos de: EM envolvidos, níveis de
governação (p. ex. europeu, nacional, regional e local) e setores (por ex. público,
privado e setor terciário).

4. Sistema de gestão
As estruturas e procedimentos de gestão devem estar adaptados à dimensão financeira
do projeto e ao número de parceiros. É crucial um envolvimento eficiente e efetivo de
todos os parceiros.
Os procedimentos devem estar claramente definidos, descrevendo os direitos e
obrigações dos parceiros e do Chefe de Fila e os instrumentos disponíveis, incluindo um
plano de gestão de riscos visando prevenir situações de dificuldade no cumprimento dos
objetivos do projeto. O Chefe de Fila deve ter experiência anterior de gestão de fundos
da UE ou de projetos semelhantes e prever a criação de um adequado sistema de
comunicação interna com a parceria.
Um dos princípios de boa gestão do projeto é a monitorização dos seus processos de
implementação e de resultados. O plano de ação deve prever avaliações contínuas
(internas ou externas) como parte da gestão do projeto, para que se retirem conclusões
e recomendações suscetíveis ser aplicadas durante o ciclo do projeto.
É considerado vital que o projeto implemente um adequado
sistema de gestão de riscos e qualidade
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5. Comunicação dos resultados
Uma comunicação adaptada às atividades programadas e com objetivos claros
constituirá um fator determinante para a implementação do projeto e o cumprimento
das metas previstas e para assegurar transparência na utilização dos fundos da UE. As
atividades de comunicação são uma parte importante e integral da implementação do
projeto e exige um planeamento cuidado, bem como recursos adequados.
Desde a fase da proposta, os projetos devem poder demonstrar de que forma a
comunicação contribui para uma implementação bem-sucedida.
Os projetos terão que preparar um plano de comunicação, que deve refletir a
abordagem estratégica definida em relação às atividades, produtos, públicos-alvo e
responsabilidades dos parceiros no respetivo plano de trabalho.
Na elaboração do plano de comunicação e descrição das respetivas ações, os candidatos
deverão assegurar uma adequada consistência face aos objetivos do projeto, o plano de
trabalho proposto e os principais produtos e resultados previstos.
Divulgação: com vista a ampliar o impacto, todos os projetos devem incluir um plano de
divulgação dos resultados e produtos, com clara e ampla orientação para as partes
interessadas e público relevante das regiões que integram o Programa.

Os grupos-alvo e as partes interessadas relevantes devem ser
alcançados e informados sobre os produtos e resultados do
projeto
de fila chefes de fila chefes de fila chefes de fila chefes de fila chefes
de fila chefes de fila chefes de fila chefes de fila chefes de fila chefes
de fila

6. Orçamento e relação qualidade-preço
O projeto deve ser adequadamente financiado para garantir uma efetiva execução das
suas atividades e concretizar os produtos e resultados programados. A gestão do projeto
deve assegurar uma boa relação qualidade-preço durante todo o processo de
implementação. O orçamento deve evidenciar objetivamente a relação entre os
recursos utilizados e os produtos realizados em termos de quantidade, qualidade e
tempo utilizado para alcançar os objetivos e resultados previstos. Em síntese, o
orçamento do projeto deverá utilizado de acordo com os princípios da economia,
eficiência e eficácia.
O orçamento de cada parceiro deve ser apropriado face às atividades a realizar. Os
recursos necessários a cada parceiro para realizar as suas atividades devem estar
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disponíveis em devido tempo, na quantidade e qualidade devidas e de forma a garantir
o melhor preço.
Devem ser garantidos os princípios da economia, eficiência e eficácia,
minimizando custos, maximizando resultados com os recursos disponíveis e
concretizando objetivos

7. Plano de trabalho
A distribuição das tarefas pelos parceiros deve ser adequada e razoável tendo em
consideração a experiência dos parceiros e equilibrada face ao orçamento disponível. O
calendário deve ser realista e ter em conta as contingências potenciais. As atividades
propostas devem ser relevantes e adequadas aos resultados que se pretendem alcançar.
Para mais informações, consulte a Secção 2.7
8. Sustentabilidade dos projetos
O Programa Espaço Atlântico visa financiar projetos que concretizem outputs
mensuráveis e resultados tangíveis e duradouros. Neste sentido, os projetos devem
demonstrar o potencial da operação proposta para se perpetuar para além do ciclo de
programação, capitalizando benefícios de longo prazo e maximizando o impacto
territorial.
Podem ser consideradas três dimensões de sustentabilidade:
 Sustentabilidade financeira: estarão disponíveis recursos financeiros para dar
seguimento às atividades e ou para financiar investimentos ou custos operacionais
e de manutenção futuros?
 Sustentabilidade institucional: que estruturas irão permitir que os resultados do
projeto persistam depois do encerramento? E de que forma?
 Sustentabilidade política: Qual o impacto estrutural que se espera atingir com o
projeto? Permitirá o projeto influenciar políticas, legislações, planos, códigos de
conduta, métodos, …?
9. Projeto inovador
A inovação é uma questão transversal aos projetos mas também um eixo prioritário
(EP1) do Programa. É uma dos principais fatores de desenvolvimento regional e
económico. Pode ser descrita como um processo pelo qual é criado conhecimento que
em seguida é traduzido em novos produtos, serviços ou processos, nos setores público
e privado. A inovação é concebida numa variedade de contextos, designadamente
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tecnológico, económico, de sistemas sociais e de desenvolvimento de políticas. Pode ser
orientada para o processo, para os objetivos ou para o contexto. A inovação deve ser
um dos elementos chave dos projetos apoiados pelo Programa.
Neste âmbito, o Programa pretende exercer uma influência em etapas intermédias da
cadeia de inovação, que vai desde a investigação básica, à comercialização de um
produto ou serviço, ou à implementação de um novo processo. Os projetos devem
concentrar-se na investigação aplicada e incluir uma fase de testes ou de
implementação, ao passo que a comercialização deve ser deixada ao mercado.
É fundamental estar atualizado e a par dos desenvolvimentos mais recentes e dos
resultados alcançados no setor ou domínio ligado ao projeto, resultados que
constituirão a base de desenvolvimento das respetivas atividades. Na formulação do
projeto deverá ser explicado objetivamente a razão pela qual a cooperação
transnacional é fundamental para dar desenvolver tais processos de inovação.
10. Indicadores
O sistema de indicadores do programa irá permitir aos projetos demonstrar o nível de
concretização dos seus objetivos e dos objetivos do Programa, tanto em termos de
realizações (o que foi feito e com que qualidade?) como de resultados (o que é que
melhorou?).
A informação sobre o sistema de indicadores encontra-se no Anexo VI do Programa de
Cooperação e no Anexo II do presente manual. Os projetos terão que quantificar os
respetivos inputs, atividades e resultados no formulário de candidatura.
11. Capitalização
A experiência mostra que os projetos não se desenvolvem necessariamente do zero,
mas tendo em conta a experiência e aprendizagem realizadas em projetos anteriores
aos níveis regional, nacional ou europeu que demonstram constituir um valor
acrescentado.
Os projetos são encorajados a aproveitar experiências anteriores. Um dos objetivos do
Programa de Cooperação é o de implementar ou aplicar soluções existentes procedendo
à sua otimização, adaptação ou melhoria.
De notar que a duplicação de atividades que já foram ou estão a ser desenvolvidas por
outros projetos ou Programas não será apoiada.
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2.3 Parceria (princípios, funcionamento e elegibilidade geográfica)
2.3.1 Princípios gerais
Regra geral, todos os parceiros devem contribuir para a implementação do projeto. O
âmbito e a dimensão da parceria deve ser consistente com os objetivos do projeto.
Todos os parceiros devem possuir as competências e a experiência na área do projeto
para poder participar plenamente e contribuir para realizar os produtos e/ou serviços
pretendidos.
A qualidade da composição da parceria está igualmente relacionada com o
envolvimento relativo dos diferentes parceiros. Os projetos devem assegurar uma
participação equilibrada dos parceiros tendo por base as competências específicas
pertinentes de cada um.
No Programa Espaço Atlântico, os projetos devem reunir parceiros localizados nas
regiões do território de cooperação de pelo menos três países diferentes
2.3.2 Tipos de parceiros
Os parceiros que participam nos projetos e que recebem financiamento do Programa
Espaço Atlântico devem fazer parte de uma das categorias seguintes:
A. Organismos públicos nacionais, regionais ou locais
B. Instituições de educação ou de investigação
C. Organizações sem fins lucrativos
D. Empresas privadas
E. Organizações internacionais, transnacionais e transfronteiriças
Categorias
A. Organismos públicos

nacionais, regionais ou
locais

Exemplos
Autoridade pública local: Município, etc.
Autoridade pública regional: conselho regional, etc.
Autoridade pública nacional: Ministério, agências
governamentais etc
Agência setorial: agência de desenvolvimento local ou
regional, agência para o meio ambiente, agência para a
energia, agência de emprego, etc.
Infraestrutura ou serviço público: transporte público, empresa
de serviços públicos (abastecimento de água, eletricidade,
saneamento, gás, recolha de lixo, etc.), aeroporto, porto,
caminhos de ferro, etc.
Ensino superior e investigação: faculdade, instituto superior,
instituição de investigação, IDT, cluster de investigação, etc.

INTERREG ATLANTIC AREA PROGRAMME
atlanticarea.eu

24

Categorias
B. Instituições de

educação ou de
investigação
C. Organizações sem
fins lucrativos

D. Empresas privadas
F. Organizações

internacionais,
transnacionais e
transfronteiriças

Exemplos
Centro de ensino/formação e escola: básico, secundário, préescolar, formação profissional e educação, etc.
Grupos de interesse: ONG, sindicato, fundação, instituição de
caridade, associação voluntária, clube, etc.
Organizações sem fins lucrativos: setor voluntário,
organizações de caridade, cooperativas, etc.
Organizações de apoio às empresas: Câmara de Comércio,
Câmaras de Empresas de Artesanato e Comércio, incubadoras
de empresas ou centro de inovação, cluster de empresas, etc.
Micro, pequenas e médias empresas
AEIE (Agrupamento europeu de interesse económico),
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT),
Duero-Douro AECT; etc.
Organização internacional: ao abrigo da legislação nacional ou
de direito internacional

Os organismos de direito público (em conformidade com o Artigo 2.1 (4) da Diretiva
2014/24/UE sobre contratação pública) são parceiros elegíveis ao abrigo da categoria
“A” descrita acima, desde que cumpram os critérios seguintes:
 Foram criados para o fim específico de responder às necessidades de interesse
geral, sem possuir um caráter industrial ou comercial;
 Dispõem de personalidade jurídica;
 São financiados, em grande medida, pelo Estado, autoridades regionais ou locais,
ou por outros organismos de direito público; ou cuja gestão está sujeita a controlo
por parte das dessas autoridades ou órgãos; ou possuem um conselho
administrativo, de gestão ou de supervisão, no qual mais de metade dos membros
são nomeados pelo Estado, autoridades regionais ou locais, ou por outros
organismos de direito público.
Os parceiros do setor privado, incluindo entidades com fins lucrativos (por ex. PME),
podem participar no Programa Espaço Atlântico. Contudo, apenas as entidades privadas
sem fins lucrativos (não só as atividades relacionadas com o projeto, mas a atividade
geral da entidade não tem fins lucrativos) podem ser Chefes de Fila.
As atividades económicas realizadas pelos parceiros têm uma influência sobre a
relevância do auxílio do Estado ao projeto. Se as atividades do projeto forem entendidas
como relevantes em termos de auxílio de Estado, poderão aplicar-se restrições
adicionais (menor taxa de cofinanciamento, limite máximo da contribuição FEDER, etc.).
(para mais informações, consulte o Capítulo 4).
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Os parceiros do setor privado devem ainda ter presente que:
 Terão que respeitar os princípios da contratação pública (transparência, nãodiscriminação e igualdade de tratamento);
 Poderão ter que fazer face a algumas limitações relativas à manutenção dos
direitos de propriedade intelectual (DPI). Ver o Capítulo 4
 Para serem reembolsados, os custos precisam de cumprir as regras de
elegibilidade descritas no Capítulo 4
 Os parceiros que participam não podem agir enquanto peritos externos para
outros parceiros no mesmo projeto.
 Poderão surgir questões devidas á lentidão dos processos de pagamento, já que
poderão ser feitos controlos, procedimentos de auditoria legais, etc. Nessas
circunstâncias, os parceiros (e não apenas os privados) devem ter em
consideração a necessidade de possuírem níveis de liquidez suficientes.
 Serão alvo de um controlo de capacidade financeira antes da aprovação da
candidatura na FASE 2. Os chefes de fila deverão ter em atenção os aspetos
específicos do envolvimento de parceiros do setor privado. Ver par o efeito
Capítulo 4.
 As organizações sem fins lucrativos que atuem como Chefes de Fila devem cumprir
com os critérios mínimos relativos à capacidade financeira, tal como descrito no
Capítulo 4.
Importa notar que as entidades de consultadoria privada e/ou de gestão, prestadores
de serviços, etc., cujo âmbito principal de atividades e o seu papel no projeto, consista
apenas na coordenação, gestão, comunicação, gestão de conhecimentos do projeto ou
outras atividades de caráter meramente executivo ou de apoio (prestadores de
serviços), não podem participar enquanto parceiros do projeto. O cumprimento deste
requisito será verificado durante a avaliação da qualidade das propostas de projeto que,
caso a caso, poderá conduzir à exclusão destes parceiros.
As organizações internacionais que atuem ao abrigo do direito internacional só podem
participar nos projetos se aceitarem explicitamente todos os requisitos derivados do
Tratado 3 e dos regulamentos aplicáveis no quadro do Programa Espaço Atlântico,
incluindo os seguintes:
 Observância das políticas comunitárias aplicáveis, incluindo o respeito pelas regras
sobre concursos públicos;
3

Tratado sobre o funcionamento da União Europeia, que pode ser consultado em http://eurlex.europa.UE/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT.
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 Aceitação dos controles e auditorias por parte de todos os órgãos com direito para
realizarem tais missões no âmbito do Programa Espaço Atlântico, incluindo a AG e
o SC, a AA e o Tribunal de Contas Europeu, bem como as autoridades nacionais
pertinentes do EM, no qual está localizada a organização internacional que atua
como parceira do projeto.
 Assegurar um acesso a todos os documentos exigidos para efeitos de auditoria
que devem estar armazenados dentro da área geográfica abrangida pelo
Programa Espaço Atlântico.
 Responsabilidade financeira final por todos os montantes pagos indevidamente.

2.3.3 Funções dos parceiros
Chefe de Fila
O “princípio do Chefe de Fila” aplica-se ao Programa Espaço Atlântico, em conformidade
com o Artigo 13º do Regulamento (UE) 1299/2013. A parceria nomeia uma organização
que atua como Chefe de Fila. O Chefe de Fila assume plena responsabilidade financeira
e jurídica pela implementação de todo o projeto.
As organizações que atuam como Chefe de Fila podem ser organismos públicos,
universidades, organizações de ensino e investigação, instituições privadas (sem fins
lucrativos) e organizações internacionais ao abrigo do direito nacional.
O Chefe de Fila deve estar localizado na área abrangida pelo programa. (ver 2.3.5
Localização geográfica dos parceiros).
O Chefe de Fila é responsável por:
 Entregar o formulário de candidatura;
 Assinar um Contrato de subvenção com a AG (CCDR-N) que define as
responsabilidades do Chefe de Fila. Este procedimento deve realizar-se no espaço
de um mês a seguir à notificação da aprovação do CA enviada pelo SC ao Chefe de
Fila;
 Preparar o Acordo de Parceria que define as responsabilidades mútuas dos
parceiros entre eles;
 Coordenar o projeto durante a fase de implementação e assegurar uma boa
gestão financeira do projeto. Tal inclui a apresentação de relatórios intercalares e
pedidos de pagamento relativos a despesas elegíveis, tal como exigido pelo
Programa;
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 Manter um bom canal de comunicação no interior da parceria para permitir um
bom cumprimento dos resultados do projeto;
 Assegurar uma boa comunicação com os órgãos do Programa, em especial com o
SC.
Antes de assinar o Contrato de subvenção, as organizações sem fins lucrativos que
atuem como Chefes de Fila deverão apresentar provas da sua viabilidade financeira.
Parceiros do projeto
Os parceiros do projeto são instituições ou organizações envolvidas de forma ativa e
direta na realização do projeto e que fornecem a sua própria contribuição financeira.
Os parceiros do projeto têm os seguintes deveres:
 Realizar as ações e contribuir para as atividades previstas no formulário de
candidatura;
 Realizar os produtos do projeto descritos no formulário de candidatura e
acordados no Acordo de Parceria;
 Assegurar a durabilidade dos principais produtos e resultados;
 Assumir a responsabilidade por qualquer irregularidade nos pedidos de
pagamento de despesas;
 Contribuir para elaborar os relatórios intercalares;
 Realizar atividades de informação e comunicação de acordo com o plano de
comunicação e com os requisitos de publicidade do Programa.
Parceiros associados
Os parceiros associados são organizações que atuam como observadores, e que não
auferem de qualquer direito ao FEDER, ou que atuam como financiador externo,
fornecendo cofinanciamento sem qualquer participação concreta na implementação
das atividades do projeto.

2.3.4 Dimensão e equilíbrio da parceria
A parceria deve envolver pelo menos três parceiros localizados regiões do território de
cooperação de pelo menos três distintos EM que compõem o Programa Espaço
Atlântico.
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Muito embora não existam limites máximos relativamente ao número de parceiros, a
sua dimensão depende do desafio e do impacto pretendidos pelo projeto para contribuir
para os objetivos do Programa. A dimensão da parceria deve refletir uma capacidade
otimizada de realização dos seus objetivos, uma distribuição equilibrada dos papéis e do
financiamento entre os parceiros, e ainda abranger os vários países do Espaço Atlântico.
A dimensão da parceria é flexível e deve refletir o âmbito do projeto, mas deve também
facilitar o processo de gestão. Em relação aos aspetos de gestão deverá ser tido em
conta que a dimensão tem um impacto direto sobre a eficiência da implementação do
projeto. Quanto maior for a parceria mais complexas serão algumas tarefas como a
elaboração de relatórios de execução, ou a gestão a gestão financeira do projeto.
Deve ainda ser enfatizado o facto das grandes parcerias exigirem mais recursos para
assegurar a sua gestão, afetando os custos do projeto, para além de tornar mais
complexas as atividades de comunicação entre parceiros, factos que podem terem um
impacto sobre a estabilidade do projeto. A título indicativo, de referir que no Programa
Espaço Atlântico 2007-2013, as parcerias envolveram em média 9 parceiros.
2.3.5 Localização geográfica dos parceiros
O Programa Espaço Atlântico apoia a cooperação entre organizações localizadas nas
regiões abrangidas, na condição de os benefícios do projeto serem relevantes para a
área.
Contudo, 20% do financiamento total do Programa poderá ser utilizado para financiar a
atividade de parceiros localizados fora da área abrangida pelo, desde fique demonstrado
que contribuem para o projeto da seguinte maneira:
 Competências adicionais que não podem ser encontradas no interior da área
abrangida pelo Programa;
 Justificação sobre a necessidade de envolver um parceiro fora da área abrangida
pelo Programa;
 Benefícios claros que poderão ser realizados com o envolvimento dos parceiros
fora da área abrangida pelo Programa.
Os Chefes de Fila não poderão estar localizados fora das regiões do Programa.
A participação de organizações localizadas fora do Espaço Atlântico fica condicionada á
celebração de um acordo com a AG, garantindo que os procedimentos de controlo de
gestão pertinentes podem ser aplicados nos respetivos países de origem.
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A AG é responsável pela elaboração, aprovação e obtenção das assinaturas necessárias
para o acordo, devendo tal ocorrer antes da assinatura do Contrato de Subvenção com
o Chefe de Fila.
A AG é responsável pela fiscalização da dotação do FEDER fora da área elegível abrangida
pelo Programa, a qual não pode ultrapassar 20% da contribuição total FEDER do
Programa, previsto no Artigo 20º do Regulamento (UE) N° 1299/2013.
No caso das atividades a serem realizadas pelos parceiros situados num dos EM fora da
área abrangida pelo programa, sejam consideradas auxílios de Estado, a participação
destes parceiros não será autorizada devido à impossibilidade do CA do Programa poder
validar o resultado da avaliação ao auxílio de Estado em nome de um EM que não
participa no Programa.

2.3.6 Localização geográfica das atividades
Em linha com os requisitos relativos à localização geográfica dos parceiros, e como
princípio de base, o Programa Espaço Atlântico apoia as atividades do projeto que se
realizam na área abrangida pelo Programa. Este princípio aplica-se aos Chefes de Fila e
aos parceiros. Assim as atividades principais do projeto devem ser executadas nas
regiões da área abrangida pelo programa, à exceção das atividades de gestão.
Contudo, até 20% do financiamento do Programa pode ser utilizado no financiamento
de atividades fora do território de cooperação, na UE ou em países terceiros, incluindo
a participação em missões, visitas de estudo e eventos – que poderão, a título
excecional, ser aceites, desde que devidamente justificados. Relativamente a essas
atividades, devem ser respeitados todos os requisitos seguintes:
1. As atividades são para benefício da área abrangida pelo programa;
2. As atividades são essenciais para a implementação do projeto;
3. As atividades estão descritas no formulário de candidatura ou, se não for o caso,
foram previamente autorizadas pela AG/SC.

2.4 Dimensão do orçamento e financiamento
Não existe um limite máximo ou mínimo pré-estabelecido para o orçamento dos
projetos. A título indicativo pode referir-se que o montante médio total aprovado por
projeto no Programa Espaço Atlântico 2007-2013 foi de € 2.300.000. Os orçamentos
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devem ser proporcionais às atividades e ao número de parceiros, e devem
simultaneamente apresentar uma boa relação qualidade/preço.
Os parceiros devem assegurar que o orçamento do projeto reflete de forma adequada
as atividades previstas no plano de trabalho e que se baseia nos princípios da boa gestão
financeira.
Para assegurar que as operações têm um forte caráter transnacional, os projetos devem
procurar uma cobertura sólida e equilibrada de parceiros e de financiamento no
conjunto de EM do Programa.
As despesas são consideradas elegíveis se respeitarem as regras da UE, nacionais e do
Programa, bem como os limites legalmente estabelecidos, estiverem diretamente
relacionadas com o projeto, respeitarem os princípios de eficiência económica e a
relação custo-benefício e ocorrerem durante o período de elegibilidade. Para mais
informações, consulte o Capítulo 4.

2.5 Duração do projeto
A duração média de um projeto varia entre 18 e 36 meses. No entanto, se for justificado
pelo âmbito e pelas atividades planeadas, poderá ser aceite um período de
implementação até um máximo de 48 meses. Durante a preparação do calendário do
plano de trabalho e da duração do projeto, os candidatos devem ter em conta o período
de tempo necessário para a elaboração do relatório final e encerramento do projeto,
que será de dois meses.

2.6 Cofinanciamento do projeto
O Programa Espaço Atlântico é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER). Independentemente da localização dos paceiros, a taxa de
cofinanciamento poderá atingir 75% dos custos elegíveis do projeto.
A contribuição do FEDER para os Chefes de Fila e parceiros do projeto poderá ser
reduzida no seguimento da aplicação das regras relativas aos auxílios de Estado. Para
mais informação, consulte o Capítulo 4.
A contrapartida financeira nacional deve ser garantida pelo chefe de fila e parceiros do
projeto através do cofinanciamento, que pode realizar-se da seguinte maneira:
1. Cofinanciamento público - financiamento público a nível nacional, regional ou
local, obtido graças a formas de cofinanciamento específicos criados pelo EM ou
fornecidos diretamente através de fundos próprios dos parceiros com estatuto
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público. O cofinanciamento das organizações internacionais também é abrangido
por esta categoria.
2. Cofinanciamento privado - o montante dos fundos próprios fornecidos como
cofinanciamento por parte das instituições privadas.

2.7 Organização do plano de trabalho
O projeto será implementado de acordo com um plano de trabalho que engloba um
conjunto de atividades. Cada atividade é dividida em ações relacionadas com a
realização de produtos ou serviços que contribuem para a concretização dos objetivos
do projeto.
Os produtos e serviços realizados no contexto do plano de trabalho devem contribuir de
forma clara para os indicadores de realização do Programa, contributo esse que deve
ser quantificado no formulário de candidatura.
Um projeto pode ter um máximo 8 atividades, e deve incluir as 3 atividades obrigatórias
seguintes:
1. Gestão do projeto
2. Comunicação
3. Capitalização
O projeto pode ainda definir até 5 atividades temáticas cujos títulos são decididos pela
parceria.
Uma atividade extra pode ser dedicada à preparação do projeto.
Para cada atividade, será designado um dos parceiros como responsável pela
coordenação da realização das ações relativas a essa atividade.
O projeto poderá incluir alguns investimentos de capital, designadamente a título de
ações piloto ou de demonstração necessárias ao cumprimento dos objetivos do projeto.
Contudo, o Programa Espaço Atlântico não é primordialmente um programa de
investimento em infraestruturas, consequentemente os investimentos são limitados em
termos de dimensão e de orçamento e devem ser orientados para uma temática
específica. Esta informação deverá ser comunicada ao Programa pelo projeto aprovado
no momento da contratualização e aprovada pelo CA.
Para mais informações, consulte o Capítulo 3 “Candidatar-se a um projeto Espaço
Atlântico”.
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2.7.1 Plano de trabalho
O plano de trabalho caracteriza-se por vários aspetos e está estruturado de acordo
com:
 O objetivo;
 A definição dos papéis e responsabilidades dos parceiros;
 Um conjunto de atividades e ações (no máximo 6 ações por atividade);
 Realizar pelo menos um output por atividade (atividades temáticas);
 Uma data de início e de conclusão.
O diagrama seguinte ilustra a relação entre as atividades do projeto, os produtos e as
realizações (aplicável às atividades temáticas).

Realizações
Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3

Produto 1.1

Produto 2.1

Produto 3.1

Produto 1.2

Produto 2.2

Produto 3.2
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2.7.2 Realizações, atividades e produtos

RELIZAÇÕES
Correspondem aos outputs concretizados no contexto da execução das
atividades do projeto (i.e. estratégia, plano de ação, instrumento, ação
piloto, etc.). Cada output deve estar relacionado com um indicador de
realização do Programa e contribuir para os objetivos do projeto. Cada
atividade temática deve prever pelo menos um output.

ATIVIDADES
Cada atividade deve ser dividida em ações (no máximo 6). As ações devem
conduzir ao desenvolvimento de um ou mais produtos. Para cada atividade,
deve especificar-se a data de início e de conclusão, bem como o custo
indicativo.

PRODUTOS
Cada ação deve incluir um ou mais produtos (por ex. relatório de análise,
estudo de viabilidade, etc.) que contribuem para alavancar as realizações do
projeto. As evidências de realização das ações de menor dimensão como os
documentos das reuniões do projeto ou de grupos de trabalho não precisam
de estar listados como produtos separados, mas devem sim estar agregados
num só produto (por ex. relatório qualitativo que sitetize essa
documentação).

2.7.3 Tipos de realizações
O Programa Espaço Atlântico pré-definiu cinco categorias de realizações de projetos que
colocam uma ênfase no apoio às políticas e às abordagens orientadas para a
implementação:
 Estudos de casos e ações piloto;
 Publicações técnicas e científicas;
 Política, estratégia e instrumentos operacionais;
 Ações de divulgação e capitalização dos resultados;
 Participantes em ações de divulgação e capitalização dos resultados.
Para cada objetivo específico do Programa foi criado uma outra série de indicadores de
realização do Programa. Para uma orientação prática e melhor entendimento da
definição dos indicadores de realização, deverá ser consultado o Anexo VI do Programa
Operacional e no Anexo II.
As realizações do projeto devem ser quantificados e no formulário de candidatura deve
ser indicado o calendário previsto para essas entregas. Cada atividade temática deve ter
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pelo menos uma realização. Ainda assim, uma atividade pode ser composta por várias
realizações do mesmo tipo (por ex. 7 ações piloto em 7 regiões diferentes que
participam num projeto).
Deve ser prestada atenção à forma como as realizações podem ser utilizados pelos
grupos-alvos a quem se dirigem, bem como à sua durabilidade e possibilidade de
transferência, para que estes sejam preparados para facilitar a concretização dos
resultados pretendidos.
Neste contexto, os principais grupos-alvo das realizações das atividades têm que ser
escolhidos a partir de uma lista de grupos-alvos pré-definidos. Deve ainda ser descrito a
perspetiva quanto á forma como esses grupos-alvos e outras partes interessadas farão
uso dessas realizações tendo em vista a concretização dos resultados esperados.
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3. Candidatar-se a projetos do Espaço Atlântico

3.1. Assistência do Programa à geração e desenvolvimento de propostas
A geração de projetos refere-se ao processo de criação de ideias de projeto, com vista a
sistematizar as necessidades e os desafios comuns e encetar discussões sobre as
respostas de ordem estratégica. A elaboração e divulgação de ideias de projetos é a base
para se iniciarem as discussões entre as diferentes regiões e as partes interessadas que
enfrentam problemas e desafios comuns, e se desenvolverem as respostas mais
apropriadas e efetivas.
A qualidade das ideias de projetos são um dos elementos chave para se puderem
desenvolver projetos de elevada qualidade. Um segundo fator chave é a mobilização
dos principais agentes, com a mobilização de todos os intervenientes relevantes e o
envolvimento equilibrado das regiões adequada distribuição geográfica. A participação
de um grupo de organizações amplo e diversificado é um dos elementos fundamentais
para uma implementação efetiva e bem-sucedida do Programa. A parceria deve
envolver organizações relevantes do setor público, privado e do setor terciário
(associações, instituições de caridade, cooperativas, etc.), desde instituições de
investigação ao setor empresarial.
Os projetos devem ser desenvolvidos de acordo com os tipos de ações que o Programa
pretende apoiar e estarem concentrados nos resultados, na tangibilidade, impacto
territorial e económico no Espaço Atlântico.
O Programa disponibiliza uma plataforma web para os candidatos apresentarem ou
pesquisarem ideias de projetos e perfis de potenciais parceiros. É também possível
solicitar parecer e recomendações sobre as ideias de projeto junto do SC.
Workshops para promotores de projetos

Ao longo da vida do Programa, o SC e as autoridades nacionais/pontos de contato
organização workshops e eventos de informação endereçados aos potenciais
candidatos sobre as prioridades do Programa e sobre requisitos, procedimentos e
calendários de convocatórias de projetos.
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3.2 Frequência das convocatórias de projetos
O Programa pretende organizar convocatórias de projetos numa base anual a partir de
2016 e até 2020. Os potenciais candidatos são aconselhados a apresentar as suas
propostas de projeto após uma preparação cuidada e no momento apropriado para
maximizar a implementação do projeto.

3.3 Tipos de convocatórias
As convocatórias para apresentação de propostas serão geridas com base num processo
de duas fases, suportado por formulário online disponibilizado na plataforma web do
Programa.
Na 1ª fase do processo, os candidatos deverão apresentar uma Manifestação de
Interesse (MI) que descreve os objetivos gerais e desafios a que o projeto pretende dar
respostas, juntamente com informação sobre os parceiros, o orçamento indicativo e as
linhas gerais de preparação do orçamento.
Os candidatos aprovados na Fase 1 serão convidados a avançar para a Fase 2 e ao
preenchimento de um formulário de candidatura completo o qual se for aprovado será
objeto de financiamento tendo em vista a sua implementação.
Contudo, o Programa poderá lançar processos de candidatura de projetos em uma só
fase ou outro tipo de convocatória, caso se afigure necessário.

3.4 Procedimento das convocatórias para apresentação de propostas
A abertura de uma convocatória para apresentação de propostas é uma decisão que
compete ao CA. O Programa tem como objetivo lançar uma convocatória de projetos
por ano a partir de 2016.
O Formulário de candidatura apresentado na Fase 1 (MI) e o Formulário de candidatura
completo na Fase 2, serão os únicos documentos com base nos quais o projeto será
avaliado, tanto pela elegibilidade como pela qualidade do projeto.
Depois do projeto ter sido selecionado para financiamento, o formulário de candidatura
da Fase 2, completo e aprovado, fará parte do Contrato de Subvenção e será usado
como instrumento de acompanhamento da implementação do projeto.
Os elementos exigidos para cada secção do formulário de candidatura estão descritos
nos pontos seguintes, incluindo o tipo de informação que deve ser apresentado na Fase
1 (MI), e a informação complementar a apresentar na Fase 2 para o Formulário de
candidatura completo.
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3.4.1 FASE 1 - Apresentação da Manifestação de Interesse
1. Abertura da convocatória para MI: A AG/SC publica um anúncio de convocatória
de MI na página web do Programa, definindo as condições específicas do convite;
2. Desenvolvimento da MI: a convocatória ficará aberta durante cerca de um mês
para permitir aos candidatos a preparação da MI.
3. Verificação da elegibilidade e avaliação da qualidade: o SC verifica a elegibilidade
com base em requisitos formais. As MI que não passarem na verificação de
elegibilidade serão rejeitadas e não serão avaliadas pelo SC com base nos critérios
de qualidade. O enfoque principal da avaliação da qualidade incidirá na relevância
geral, nas ações do projeto proposto e nos resultados do mesmo, no orçamento e
na parceria do projeto.
4. Comunicação dos resultados na Fase 1: Os candidatos receberão uma notificação
de aprovação ou rejeição. Serão dadas explicações sobre a rejeição da proposta.
No caso das Manifestações de Interesse aprovadas, a notificação do SC poderá
incluir uma série de requisitos com vista a melhorar a proposta de projeto que
deverão ser tidos em conta pelos candidatos quando prepararem a candidatura
completa.
Todo o processo, desde a abertura da convocatória de projetos, avaliação, decisão e
contratação, é gerido em linha. Os documentos e manuais de suporte podem ser
descarregados na página web do programa: www.atlanticarea.eu
FASE 1

Verificação da elegibilidade
e avaliação da qualidade /
decisão do CA

•Apresentação em linha da
MI

•Selecionado
•Não selecionado

Notificação do candidato

•Carta de notificação

3.4.2 FASE 1 - Modelo de Manifestação de Interesse
A secção seguinte apresenta o modelo de MI:
 O formulário de candidatura deve ser preenchido em inglês;
 O título do projeto e uma breve descrição do projeto devem ser apresentados nos
quatro idiomas Programa.
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FASE 1 – MODELO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
1 Identificação do projeto
1.1 Acrónimo

Abreviatura do título do projeto (3 a 20 carateres)

1.0 Número de código

1.2 Título

A ser fornecido nas quatro línguas do Programa com 30 a 100 carateres

1.3 Duração do projeto

1.3.1 Data de início

1.3.2 Data de conclusão

1.3.3 Número de meses

1.4 Orçamento indicativo

1.4.1 Montante (€)

1.4.2 Explicação

Montante indicativo das despesas totais previstas para o projeto

1.5.1 Prioridade do Programa

1.5.2 Objetivo do Programa

1.5.3 Palavras-chave

2.0 Código de parceiro

Número de ordem sequencial

2.1 Posição

2.2 Entidade

2.2.0 NIF

2.2.2 Nome da organização

2.2.3 Nome da organização (em inglês)

2.3 Localização

2.3.1 País

2.5 Pessoa de contato

2.5.1 Nome

1.6 O projeto já arrancou?

Código de identificação automático

1.7 Idiomas usados para preencher a candidatura?

2 Parceria do Projeto
Chefe de Fila, parceiro ou parceiro associado

2.2.1 Acrónimo da organização
2.3.2 Região

2.2.5 Tipo de organização

2.2.6 Estatuto jurídico

2.2.4 Departamento
2.4Função (desenvolvimento, implementação, pessoal e financiamento)
2.5.2 Email

2.5.3 Telefone

3 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.

4 Descrição do projeto
4.1 Objetivo geral

Descrição do objetivo geral e do impacto esperado do projeto comparativamente à situação atual (1500 carateres)

4.2 Desafio comum

O desafio comum da área abrangida pelo Programa ao qual deverá ser dada resposta de forma conjunta pelo projeto (1500 carateres)

4.3 Abordagem transnacional

Por que razão é necessária uma abordagem transnacional? Como é que será realizada? (1500 carateres)

4.4 O que há de inovador?

O que é novo/original/inovador acerca do projeto? (1500 carateres)

4.5 Consistência da parceria

Em que medida a composição da parceria planeada é relevante para se alcançarem os resultados previstos? (1500 carateres)

4.6 Principais outputs e resultados

Quais são os principais produtos e resultados que o projeto irá produzir e quem beneficiará destes (1500 carateres)

4.7 Efeitos a longo prazo

Como é que serão assegurados efeitos a longo prazo? Descreva os principais elementos da estratégia para divulgar e capitalizar resultados (1500 carateres)

4.8 Preparação do orçamento

Descreva a metodologia usada na preparação de orçamentos realistas que assegurem uma boa relação qualidade-preço? (1000 carateres)
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3.4.3 FASE 1 - Avaliação da Manifestação de Interesse
Verificação da elegibilidade da MI
A elegibilidade é uma verificação administrativa descrita mais abaixo com um enfoque nos
requisitos que cada proposta deve atender. A verificação é realizada pelo SC e cada EstadoMembro pode igualmente fornecer informação para apoiar este processo.
Critérios de elegibilidade - Fase 1
Nº

Critérios

1

A proposta foi apresentada dentro do prazo estabelecido no anúncio da
convocatória de projetos através do sistema de submissão em linha do Programa

2

Todas as secções da Manifestação de Interesse foram preenchidas

3

O projeto envolve pelo menos 3 parceiros localizados em regiões do Espaço
Atlântico de três distintos EM

4

O Chefe de Fila é uma organização localizada no território elegível do Programa

5

O Chefe de Fila é uma entidade pública, sem fins lucrativos ou equivalente a
pública

6

O Chefe de Fila e os parceiros irão cooperar no desenvolvimento, implementação,
dotação de pessoal e financiamento

7

O projeto candidata-se a uma só prioridade e objetivo específico do Programa
abertos a financiamento no âmbito da Convocatória de Projetos

8

O título do projeto e o resumo síntese do projeto foram apresentados nos quatro
idiomas do Programa

9

O resumo síntese é consistente nas quatro versões linguísticas do Programa e com
a descrição detalhada do projeto

Sim/Não

As propostas que não cumpram qualquer um destes critérios serão consideradas não
elegíveis.
Dado que todos os Formulários de Candidatura são apresentados em linha, através do website
do Programa, a maior parte dos requisitos formais/administrativos listados acima serão
verificados automaticamente pelo sistema de informação durante a apresentação da
candidatura, com vista a ajudar os candidatos a evitar erros.
No caso dos Chefes de Fila não preencherem o formulário de candidatura dentro do prazo
definido no anúncio da convocatória para apresentação de propostas, a candidatura será
considerada não elegível.
Se a proposta for considerada elegível será em seguida avaliada com base numa série de
critérios de avaliação de qualidade, pelos quais será apreciada a adequação estratégica com
o Programa e a qualidade geral da proposta de projeto.
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Critérios de avaliação da qualidade da MI
O objetivo da avaliação da qualidade é de fornecer ao CA, informação sobre o posicionamento
de cada MI face aos critérios de qualidade adotados. As MI são avaliadas pelo SC com base
nos seguintes critérios de qualidade:
Código

Fase 1 – Critério de avaliação de qualidade da
MI

Pontuação

C1

Clareza, consistência e relevância

15

C2

Transnacionalidade

15

C3

Relação qualidade-preço

15

C4

Consistência da parceria

15

C5

Relevância para a lógica de intervenção do
Programa

15

C6

Sustentabilidade e resultados

25

Pontuação da MI
Será utlizado um sistema de pontuação para classificar a MI. Com base na análise do SC que
utilizará a tabela abaixo, cada item do critério de avaliação da qualidade da MI será pontuado
numa escala de 1 a 4 de acordo com a tabela seguinte:
4

Excelente

3

Bom

2

Fraco

1

Insuficiente

A proposta cumpre o critério a um nível excelente e fornece informação clara
e coerente
A proposta cumpre o critério; contudo a informação fornecida contém
algumas lacunas
A proposta contém lacunas graves no cumprimento do critério e/ou a
informação fornecida é de baixa qualidade
A proposta não cumpre o critério ou falta a informação exigida (por ex. a MI
aborda temas que não são relevantes para o Programa de Cooperação; as
atividades propostas estão fora do âmbito do Programa, designadamente
atividades de investigação pura ou atividade de formação pura; a informação
na MI não é clara)

Para garantir um tratamento igual de todas as MI, a avaliação da qualidade é realizada pelo
SC com base na informação prestada. Não serão solicitados esclarecimentos adicionais
durante o processo de avaliação da qualidade.
Cada MI será classificada com base numa tabela de pontuação que vai dos 0 aos 100, e que
resulta da soma dos pontos atribuídos aos critérios relativos à MI.
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Processo de decisão da MI
O CA seleciona as MI que serão aceites na fase 2, de submissão de candidaturas completas. A
aprovação do CA poderá incluir requisitos que os candidatos selecionados terão que cumprir
para participarem na segunda fase. O CA pode:
1. Selecionar uma MI;
2. Não selecionar uma MI.
Será ainda fornecido um comentário geral destacando os pontos fortes e os pontos fracos de
cada MI. As autoridades nacionais/pontos de contato devem fornecer ao SC, toda a
informação relevante sobre constrangimentos resultantes da legislação nacional,
regulamentos e políticas que devem ser tomadas em consideração.
O SC apresenta um relatório sobre a avaliação da qualidade aos membros do CA que contém
a informação suprarreferida.
Mudanças entre MI e a Candidatura Completa
É permitido um grau de flexibilidade na parceria e no orçamento, desde que o equilíbrio na
transnacionalidade, competências e capacidades apropriadas à implementação do projeto
não sejam colocados em causa. Assim, a Candidatura Completa não deve ser alvo de grandes
mudanças que resultem numa alteração da natureza, âmbito e objetivos da MI. Podem ser
aceites mudanças na composição da parceria, desde que para melhorar ou completar a MI.
Alterações substanciais à candidatura completa da MI estão sujeitas a uma verificação da
elegibilidade a realizar na segunda fase e que poderá resultar na não elegibilidade do projeto.

3.4.4 FASE 2 – Apresentação da candidatura completa
As candidaturas selecionadas na primeira fase serão convidadas a apresentarem, na segunda
fase, uma Candidatura Completa, e serão avaliados com base num conjunto de critérios de
elegibilidade e de avaliação da qualidade:
1. Apresentação da candidatura completa: os candidatos devem apresentar a
Candidatura Completa na página web do Programa;
2. Verificação da elegibilidade e avaliação da qualidade: O SC verifica a exaustividade e a
elegibilidade da informação e documentos apresentados. Este procedimento é seguido
por uma avaliação da qualidade da candidatura;
3. Aprovação da candidatura completa: O CA seleciona os projetos. A aprovação do CA
poderá incluir condições a cumprir antes da fase contratual.
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Se a candidatura completa for aprovada, a notificação incluirá a exigência de que este seja
apresentado, no prazo máximo de 1 mês, a contar da data de aprovação pelo CA. Depois de
expirado o prazo, a aprovação será retirada após uma consulta final do CA.
O Formulário de candidatura para a fase 2 encontra-se disponível no Anexo I do Manual.

3.4.5 FASE 2 - Avaliação da candidatura completa
Verificação da elegibilidade da candidatura completa
A elegibilidade também é verificada, nesta fase, de acordo com os critérios listados abaixo. A
verificação é feita pelo SC e cada Estado-Membro também pode fornecer informações para
apoiar este processo.
Critérios de elegibilidade - Fase 2
Nº

Critérios

1

A proposta foi apresentada dentro do prazo estabelecido no anúncio da
convocatória de projetos através do sistema de submissão em linha do Programa

2

Todas as secções da candidatura completa foram preenchidas

3

O projeto envolve pelo menos 3 parceiros localizados em regiões do Espaço
Atlântico de três distintos Em

4

O Chefe de Fila é uma organização localizada no território elegível do Programa e
não foi alterado após a fase 1

5

O Chefe de Fila é uma entidade pública, sem fins lucrativos ou equivalente a
pública

6

O projeto candidata-se a uma só prioridade e objetivo específico do Programa

7

O resumo síntese do projeto foram apresentados nos quatro idiomas do Programa

8

Os objetivos (principal e específicos) do projeto não foram alterados

Sim/Não

Caso o projeto seja aprovado pelo CA, o Chefe de Fila e os parceiros deverão fornecer
declarações assinadas, seguindo o modelo do Programa, sem qualquer modificação, no prazo
de 15 dias após notificação da aprovação.
Critérios de avaliação da qualidade da candidatura completa
O objetivo da avaliação da qualidade é de fornecer ao CA, informação sobre o posicionamento
de cada MI face aos critérios de qualidade adotados. As propostas são avaliadas pelo SC com
base nos seguintes critérios de qualidade:
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Critérios de seleção Fase 2
Fase 2 – Critérios de avaliação de qualidade da candidatura completa
Critérios estratégicos (60%)
Consistência e relevância
Transnacionalidade e intensidade da cooperação
Parceria
Relevância para a lógica de intervenção do Programa
Sustentabilidade e resultados
Relação qualidade-preço
Critérios operacionais (40%)
Plano de trabalho: principais realizações
Plano de trabalho: atividades
Plano de trabalho: gestão de riscos
Plano de trabalho: comunicação
Plano de trabalho: orçamento

Pontuação

5
5
5
5
20
20
5
10
10
5
10

Pontuação da candidatura completa
Com base na análise do SC, cada critério de avaliação de qualidade da candidatura será
pontuado numa escala de 1 a 4 de acordo com a tabela seguinte:
4

Excelente

3

Bom

2

Fraco

1

Insuficiente

A proposta cumpre o critério a um nível excelente e fornece informação clara e
coerente
A proposta cumpre o critério; contudo a informação fornecida contém algumas
lacunas
A proposta contém lacunas graves no cumprimento do critério e/ou a
informação fornecida é de baixa qualidade
A proposta não cumpre o critério ou falta a informação exigida (por ex. a
candidatura aborda temas que não são relevantes para o Programa de
Cooperação; as atividades propostas estão fora do âmbito do Programa,
designadamente atividades de investigação pura ou atividade de formação
pura; a informação presente na candidatura não é clara)

Para garantir um tratamento igual de todas as propostas, a avaliação da qualidade é realizada
pelo SC com base na informação prestada. Não serão solicitados esclarecimentos adicionais
durante o processo de avaliação da qualidade.
Cada proposta será classificada com base numa tabela de pontuação de 0 a 100, e que resulta
da soma dos pontos atribuídos aos critérios relativos à candidatura.
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Processo de decisão final
O CA pode:
1. Selecionar uma candidatura;
2. Não selecionar uma candidatura;
3. Selecionar uma candidatura com condições.
Será também fornecido um comentário geral com enfase nos pontos fortes e fracos de cada
candidatura. As autoridades nacionais / pontos de contacto devem fornecer ao SC todas as
informações relevantes sobre as restrições decorrentes da legislação nacional, regulamentos
e políticas que devem ser tidas em consideração.
O SC apresenta um relatório de avaliação de qualidade aos membros do CA contendo estas
mesmas informações.
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Calendário da proposta em duas fases (indicativo)
FASE 1 – 5 meses: Manifestação de Interesse

De 26.04 a 31.05.2016

De 01.06 a 07.06.2016

Apresentação da MI

Verificação da elegibilidade

5 semanas

1 semana

08.09.2016
Decisão do CA

De 08.06 a 18.07.2016
Avaliação do SC
6 semanas

De 19 a 29.07.2016
Consolidação
2 semanas

FASE 2 – 4.5 meses: Candidatura Completa
De 31.10 a 19.12.2016

De 02 a 09.01.2017

Submissão da Cand.
Completa

Verificação da elegibilidade

7 semanas

1 semana

De 09.01 a 17.02.2017
Fim março/ início abril
2017
Decisão do CA

Avaliação SC/EM
5 semanas

De 17 a 24.02.2017
Consolidação
1 semana
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4. Elegibilidade e regras de implementação
Este capítulo apresenta informações indicativas sobre a elegibilidade e as regras de
implementação.

4.1 Regras gerais de elegibilidade
Para receber financiamento, todos os custos declarados devem estar corretamente calculados
e inseridos com precisão no sistema contabilístico da organização parceira. Estes também
devem ser elegíveis, ou seja, devem estar em conformidade com as regras aplicáveis que
regem as despesas da UE.
Existem diferentes níveis de regras de elegibilidade das despesas (hierarquia das regras):
1. A nível Europeu: regulamentos da EU;
2. A nível do Programa: regras específicas decididas pelo Programa Espaço Atlântico;
3. A nível nacional: regras nacionais aplicáveis em cada Estado-membro;
4. A nível institucional do parceiro: regras internas aplicáveis a cada organização parceira.
Se existirem diferenças entre regras a diferentes níveis, prevalece a regra mais estrita.

4.1.1 Período de elegibilidade
A data de início é a data da notificação da aprovação do CA pela AG/SC. As despesas pagas
anteriores a esta data não são elegíveis, à exceção de:
 Custos relacionados com a preparação do projeto;
 Aquisição de artigos de equipamento para os quais a amortização durante a vida do
projeto é elegível;
 Aquisição de terrenos ou equipamentos posteriormente fornecidos em espécie ao
projeto.
A data final indicada no formulário de candidatura é a data na qual:
 Todas as atividades do projeto estão concluídas.
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De um modo geral e de acordo com o ciclo de vida do projeto são elegíveis os seguintes custos:
 Custos de preparação de um projeto aprovado podem ser reembolsados através de um
montante fixo (lump sum), nos termos e condições a seguir explicados.
 Custos de implementação de um projeto aprovado são elegíveis a partir da data de
notificação da aprovação do projeto até à data de fim do projeto, tal como definido no
formulário de candidatura e revisões posteriores. Nesta base, os parceiros podem
decidir por sua conta e risco dar início à implementação do projeto antes da aprovação/
decisão de financiamento do CA.
 Custos para encerramento do projeto (por exemplo, preparação e submissão do último
relatório de implementação, relatório final e custos para controlo de despesa) são
elegíveis e devem ser pagos antes do prazo de submissão do relatório final (isto é, três
meses depois do fim do projeto).

4.1.2 Requisitos gerais de elegibilidade
Todas as despesas nas categorias orçamentais permitidas têm de estar relacionadas com o
projeto, ou seja, claramente relacionadas com atividades do projeto identificáveis no
formulário de candidatura. Além disso, a despesa tem de ser realizada, contabilizada e paga
durante o período do projeto, tal como definido no Contrato de Subvenção. Para as despesas
serem consideradas elegíveis, o procedimento para aquisição de bens e serviços tem de estar
totalmente documentado em conformidade com as regras de contratação pública aplicáveis
ou outras regras.
De forma geral, para serem elegíveis, aplicam-se os princípios a seguir apresentados. Os
custos do projeto devem:
 Estar relacionados com as atividades e incluídos no orçamento previsto definido no
formulário de candidatura e nas revisões posteriores;
 Ser necessários para a realização das atividades e concretizar os objetivos do projeto;
 Estar relacionados com itens que não receberam apoio de outros fundos da UE ou outras
contribuições de terceiros;
 Ser razoáveis, justificados, consistentes com as regras aplicáveis do parceiro, do
Programa, das regras nacionais/ regionais e da UE e estar em conformidade com os
princípios da boa gestão financeira;
 Não estar em contradição com os critérios de elegibilidade específicos aplicáveis à
respetiva categoria de despesa;
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 Estar em linha com as regras de contratação pública relevantes;
 Ser realizados e pagos pelo beneficiário em questão no período entre a data de início e
de fim do projeto, tal como definido no formulário de candidatura aprovado e revisões
posteriores;
 Ser identificáveis, verificáveis, plausíveis e determinados de acordo com os princípios
contabilísticos relevantes estabelecidos;
 Ser sustentados por evidências suficientes que permitam a identificação e a verificação;
 Estar registados numa conta separada específica do projeto ou identificados utilizando
um código contabilístico adequado definido especificamente para o projeto;
 Ser validados por um controlador nacional autorizado.
Quando as despesas são reembolsadas com base num montante fixo (lump sum) acordado ou
calculadas através de uma taxa fixa que não necessite de evidências de suporte da atual
despesa, não se aplicam os últimos três princípios.

4.1.3 Despesas não elegíveis
As despesas não elegíveis estão definidas no capítulo “Categorias de despesa”. No entanto, as
seguintes despesas não são consideradas elegíveis de forma alguma:
 Contribuições em espécie que não cumpram com os requisitos definidos no Artigo 69
(1) do Regulamento (UE) No. 1303/2013;
 Multas, sanções financeiras e despesas com litígios e processos judiciais;
 Custos com ofertas não são elegíveis; promoção, merchandising, comunicação,
publicidade ou itens de informação não são consideradas ofertas;
 Bebidas alcoólicas para além das que são servidas durante as refeições e receções
organizadas pelo projeto;
 Custos relacionados com a flutuação da taxa de câmbio;
 Juros de dívidas;
 Aquisição de terrenos num montante superior a 10% ou 15% (em conformidade com o
Artigo 69 (3) (b) da Regulação sobre Disposições Comuns);
 IVA recuperável;
 Custos partilhados;
 Encargos com transações financeiras nacionais;
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 Descontos não considerados quando se apresentam os gastos (apenas se considera
elegível o valor descontado);
 Taxas entre os beneficiários de um mesmo projeto para serviços, equipamentos e
trabalhos realizados no âmbito do projeto;
 Qualquer outro custo não elegíveis de acordo com as disposições gerais de elegibilidade
(bem como disposições específicas no nível da linha de orçamento).

4.1.4 Custos de preparação
Os projetos aprovados que assinaram um contrato de subvenção com a AG têm o direito a
solicitar o pagamento de um montante fixo (lump sum) para despesas que se realizaram com
a preparação da proposta do projeto. Este montante fixo para os custos de preparação é
fixado em 16 000 Euros para o Programa Espaço Atlântico, seguindo as regras de
cofinanciamento do mesmo, pelo que o montante FEDER associado corresponde a 75% desse
valor i.e., 12 000 Euros.
Após a assinatura do contrato de subvenção e o início das atividades do projeto, os custos de
preparação podem ser solicitados através do procedimento previsto para pedidos de
reembolso.

4.1.5 Contribuição em espécie
As contribuições em espécie são elegíveis se estiverem em conformidade com as normas
aplicáveis dos Regulamentos da UE e desde que não estejam em conflito com nenhuma norma
nacional aplicável.
Contribuições em espécie que consistam no fornecimento de trabalhos, bens, serviços,
terrenos e imóveis, para os quais não tenha sido feito pagamento em dinheiro comprovado
mediante fatura ou outro documento de valor probatório equivalente, e que sejam elegíveis
nos termos do Artigo 69 do Regulamento Nº 1303/2013, que define também uma série de
condições específicas4:
1. O montante FEDER pago à operação (e não a paceiros individuais) não exceda o total da
despesa elegível menos as contribuições em espécie, no final da operação;

4

Artigo 69.1 Regulamento das Disposições Comuns 1303/2013.
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2. O valor atribuído às contribuições em espécie não exceda os custos geralmente aceites
no mercado em causa;
3. O valor e a execução das contribuições em espécie podem ser avaliados e verificados de
forma independente;
4. As contribuições em espécie, sob a forma de equipamento podem ser consideradas
elegíveis, se o item de equipamento não foi previamente pago ou cofinanciado por
fundos europeus;
5. No caso de terrenos ou imóveis, o valor deve refletir a natureza da transação
(transferência de propriedade ou arrendamento) e ser certificado por um perito
independente qualificado ou por um organismo oficial devidamente autorizado;
6. No caso de fornecimento de terrenos ou imóveis, pode ser feito o pagamento em
dinheiro para efeitos de contrato de arrendamento de um valor nominal anual não
superior a uma única unidade da moeda do EM.
No caso de contribuições em espécie sob a forma de trabalho não remunerado, o valor desse
trabalho é determinado em função do tempo efetivamente despendido e da taxa de
remuneração de trabalho equivalente.
Pista de auditoria
 Documento de verificação independente do valor de mercado da atividade /ativo
 Folhas de horas e taxas horárias para a tarefa.

4.1.6. Receitas
Definição
De acordo com o Art. 61 do Regulamento das Disposições Comuns 5 , a receita líquida
corresponde às entradas de caixa pagas diretamente pelos utilizadores por bens ou serviços
prestados pela operação, tais como taxas suportadas diretamente pelos utilizadores pela
utilização de infraestruturas, a venda ou aluguer de terrenos ou edifícios ou os pagamentos
por serviços menos os eventuais custos operacionais e os custos de substituição de
equipamento de vida curta incorridos durante o período correspondente.

5

Artigo 61 do Regulamento (UE) 1303/2013
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Como tratar as receitas dos projetos?
Na fase de candidatura do projeto:
 As despesas elegíveis devem ser previamente reduzidas, tendo em conta o potencial do
projeto para gerar receita líquida ao longo de um período específico, abrangendo tanto
a implementação do projeto como o período após a sua conclusão.
 Quando o montante de receita líquida é conhecido na fase de candidatura, deve ser
especificado no formulário de candidatura na categoria de receitas líquidas geradas pelo
projeto.
 Note-se que a receita líquida será deduzida do total das despesas elegíveis e
consequentemente irá diminuir a contribuição do FEDER. Se as receitas líquidas são
apenas parcialmente geradas devido às despesas elegíveis, devem ser apresentadas
proporcionalmente.
Na fase de implementação do projeto
 Todas as receitas (incluindo as que não estão previstas na fase de candidatura) geradas
durante a fase de implementação do projeto, tal como descrito no Art. 65 (8) do
Regulamento, devem constar dos relatórios de execução, antes do encerramento do
projeto.
 Os parceiros do projeto são responsáveis por manter a contabilidade de todas as
receitas e ter disponível a documentação necessária (por exemplo, para fins de
controlo). Serão tidas em conta as isenções previstas no Art. 65 (8) do Regulamento (UE)
1303/2013.

Após a conclusão do projeto
 Se as receitas forem geradas após a data de conclusão do projeto (por exemplo, para
garantir a durabilidade dos resultados), devem ser estimadas e deduzidas do orçamento
na fase de candidatura.
 No caso de não ser objetivamente possível calcular com antecedência as receitas, a
receita líquida gerada no prazo de 3 anos após a conclusão do projeto ou até à data de
encerramento do Programa, o que ocorrer primeiro, deve ser comunicada ao SC e
deduzida nas despesas apresentadas pelo Programa à CE.
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Por favor note:
Se o projeto está sujeito às regras aplicáveis aos auxílios de Estado (de minimis/isenção geral
por categoria/notificação efetuada) a receita líquida não será deduzida, a menos as regras
nacionais o solicitem.

4.1.7. Taxa de câmbio
De acordo com o Artigo 28 b) do Regulamento (UE) n.º 1299/2013 e em derrogação do Artigo
133 do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, as despesas efetuadas em moeda diferente do euro
serão convertidas em euros pelos beneficiários, no mês em que as despesas foram
apresentadas para verificação do controlador de primeiro nível, em conformidade com o
Artigo 23 deste Regulamento; o cálculo da taxa de câmbio deverá ser feio através da
Calculadora da CE disponível na seguinte página web:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
A conversão deve ser verificada pelo controlador do EM ou país terceiro no qual o beneficiário
está localizado.

4.1.8. Taxa de subvenção
A taxa de subvenção máxima para todos os projetos é 75%.
São permitidas diferentes taxas de subvenção entre parceiros dentro do mesmo projeto,
desde que não seja excedida a taxa de subvenção máxima de 75%, estabelecida ao nível do
projeto.
A diferença entre o orçamento total do projeto e a subvenção Interreg é designada
contrapartida nacional e deve ser indicada por cada parceiro de projeto individualmente,
como autofinanciamento ou como financiamento externo por um parceiro associado.

4.2 Categorias de despesa
O orçamento do projeto deve estar estruturado de acordo com as seguintes categorias de
despesa:
4.2.1 Custos com pessoal
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4.2.2 Despesas administrativas e com instalações
4.2.3 Despesas de deslocação e alojamento
4.2.4 Custos de peritos e serviços externos
4.2.5 Despesas com equipamento
4.2.6 Pequenas infraestruturas e obras
Por favor note
 Estas categorias de despesa aplicam-se a todas as atividades, excluindo as de gestão e
comunicação, às quais não se aplica a categoria de despesa 6.
 As despesas de investimento devem ser incluídas nas categorias de despesa 5 e/ou 6.

4.2.1 Custos com pessoal
Definição
Esta categoria abrange as despesas com colaboradores empregues pela organização parceira,
contratados formalmente para trabalhar a tempo inteiro ou a tempo parcial no projeto, em
atividades que de outra forma não se realizariam se o projeto não existisse.
Incluem custos de pessoal decorrentes de contratos de emprego/trabalho e custos das
pessoas singulares que trabalham para a organização parceira no âmbito de outro tipo de
contratos e que recebem pagamentos de salários.
As despesas gerais e qualquer outro custo com despesas administrativas e de escritório não
podem ser incluídas nesta categoria de despesa.

Os custos com pessoal podem ser calculados através de dois métodos diferentes.
Os parceiros devem escolher um dos dois métodos:
a) Taxa fixa: calculado em 20% dos custos diretos elegíveis com o projeto, excluindo os
custos com pessoal. Não serão solicitados documentos de suporte se for escolhido este
método.
b) Custos diretos: com base em despesas reais e relacionadas com os custos com pessoal
do projeto. Esta opção requere documentos de suporte de acordo com a seguinte
tabela:
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CUSTOS DIRETOS
Cálculo
Horas de trabalho
1. Atribuição a tempo inteiro
100% do tempo
de trabalho
alocado ao
projeto

Sem obrigação de
utilização de folhas de
horas

Pista de auditoria
1. Contrato de emprego/ trabalho ou uma decisão de
nomeação/ contrato considerado um documento de
emprego, demonstrando que a pessoa está a trabalhar em
exclusivo e a tempo inteiro para o projeto;
2. Descrição da função com informação sobre as
responsabilidades no âmbito do projeto;
3. Folhas de vencimento ou outros documentos de valor
probatório equivalente;
4. Evidência do pagamento de salários e da contribuição dos
colaboradores, bem como da contribuição para as pensões;
5. Evidência da tabela de vencimentos aplicável à função
dentro da organização.

2. Atribuição a tempo parcial
2.1 Percentagem mensal fixa do tempo de trabalho no projeto
Percentagem
determinada no
contrato de
emprego/
trabalho ou
outro
documento
equivalente,
multiplicada
pelos custos
salariais brutos
mensais do
colaborador

Folhas de tempo assinadas
pelo colaborador e
supervisor indicando as
horas de trabalho para o
projeto e as tarefas
relacionadas, numa base
diária.
Exceção: Não há
necessidade de fornecer
folhas de horas se as horas
do tempo parcial são fixas
e contratadas.
O sistema de registo de
tempo deve cobrir 100%
do tempo de trabalho do
colaborador.

1. Contrato de emprego/ trabalho ou uma decisão de
nomeação/ contrato considerado como um documento de
emprego, bem como a taxa horária;
2. Escalas salariais autorizadas para a função dentro da
organização;
3. Documento que define a % de tempo de trabalho mensal no
projeto (se não estiver especificado no contrato)
4. Descrição da função com informação das responsabilidades
no âmbito do projeto (pode ser incluindo no contrato de
emprego/ trabalho)
5. Folhas de vencimento ou outros documentos de valor
probatório equivalente;
6. Evidência do pagamento de salários e da contribuição dos
empregadores, bem como da contribuição para as pensões.

2.2 Com base em horário flexível
Taxa horária do
colaborador tal
como indicado
no contrato de
emprego,
multiplicada
pelo número de
horas que
trabalhou no
projeto

São necessárias folhas de
tempo assinadas pelo
colaborador e devem
cobrir 100% das horas de
trabalho pelo empregado
(incluindo o tempo de
trabalho não relacionado
com o projeto)

1. Contrato de emprego/ trabalho ou uma decisão de
nomeação/ contrato considerado como um documento de
emprego, bem como a taxa horária;
2. Documento que define a % de tempo de trabalho mensal no
projeto (se não estiver especificado no contrato);
3. Descrição da função com informação das responsabilidades
no âmbito do projeto (pode ser incluindo no contrato de
emprego/ trabalho);
4. Folhas de vencimento ou outros documentos de valor
probatório equivalente;
5. Evidência do pagamento de salários e da contribuição dos
empregadores, bem como da contribuição para as pensões.

Por favor note:
 É aconselhado que os custos com pessoal não excedam 60% do orçamento total.
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4.2.2 Despesas administrativas e com instalações
Esta categoria abrange as despesas administrativas e com instalações da organização parceira
que apoia a prestação das atividades do projeto. Devem ser orçamentadas, calculadas e
reportadas como uma taxa fixa até 15% dos custos diretos com pessoal 6 (caso o parceiro
escolha aplicar a taxa fixa para os custos com pessoal, despesas administrativas e com
instalações não poderão ser apresentadas).
As despesas nesta categoria incluem o seguinte7:
 Arrendamento de escritórios;
 Seguros e impostos relativos aos imóveis ocupados pelo pessoal e ao equipamento de
escritório (por ex. contra incêndios e roubo);
 Serviços de interesse geral (eletricidade, água, gaz, aquecimento, …);
 Material de escritório (por ex. estacionário);
 Contabilidade geral prestada pela organização beneficiária;
 Arquivos;
 Manutenção, limpeza e reparações;
 Segurança;
 Sistemas informáticos (por ex. administração e gestão de hardware e software de
escritório);
 Comunicações (por ex. telefone, fax, internet, correios e cartões de visita);
 Despesas bancárias de abertura e gestão de contas, nos casos em que a execução de
uma operação exija a abertura de uma conta separada;
 Encargos relativos a transações financeiras transnacionais.
Nos casos em que um perito externo é contratado para realizar tarefas específicas
relacionadas com o conteúdo, relativas ao desenvolvimento, modificações ou atualizações de
um sistema de TI específico do projeto ou de um website, estes custos serão aceites na
categoria de despesa ‘Custos de peritos e serviços externos’. O custo do software/ hardware
de TI é elegível na categoria de despesa ‘Despesas de equipamento’.

6
7

Artigo 68 (1) (b) do Regulamento (UE) No 1303/2013)
Artigo 4 do Regulamento (UE) No 481/2014
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Pista de auditoria
Os cálculos baseados na taxa fixa para as despesas com instalações e administrativas serão
automaticamente feitos em cada relatório de execução, tendo em conta o montante dos
custos com pessoal. As despesas abrangidas por esta categoria de despesa não exigem
nenhuma documentação por parte dos parceiros do projeto (isto é, faturas, provas de
pagamento).

4.2.3 Despesas de deslocação e alojamento
Definição
Apenas podem ser incluídas nesta categoria as despesas relacionadas com deslocação e
alojamento realizadas pela equipa do projeto.
Como regra geral, as deslocações devem estar relacionadas com as atividades do projeto e
com a entrega de resultados do projeto.
Princípios
De acordo com Regulamento Delegado da Comissão8 as despesas de deslocação e alojamento
devem limitar-se aos seguintes custos:
 Deslocações (por exemplo, bilhetes, seguros de viagem e com veículos, combustíveis,
quilometragem, portagem e estacionamento);
 Refeições (com exceção do catering);
 Alojamento;
 Vistos;
 Ajudas de custo diárias.
Qualquer elemento definido como despesa de deslocação, alojamento, refeições ou vistos
que se encontre abrangido por ajudas de custo diárias não será elegível para além dessas
ajudas de custo diárias.
Quando as despesas de deslocação são pagas diretamente pelo empregado do beneficiário,
estas devem ser comprovadas através da prova do reembolso feito pelo beneficiário a esse
empregado.

8

Artigo 5 do Regulamento (UE) No 481/2014
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Pista de auditoria
Os seguintes documentos principais devem estar disponíveis para efeitos de controlo:
 Agenda ou documento similar (por exemplo, relatório) da reunião, seminário,
conferência ou outro tipo de evento, lista de participantes e assinatura em folhas ou
inscrição no evento, se aplicável;
 Documentos de viagem comprovativos de que a jornada se realizou efetivamente (por
exemplo, bilhetes de comboio ou cartões de embarque);
 Faturas pagas (por exemplo, faturas de hotéis, bilhetes de viagem) e, se for o caso,
relatório das despesas do empregado com um comprovativo da autorização e do
reembolso feito pelo beneficiário a esse empregado;
 Declarações de ajudas de custo (se aplicável), incluindo prova do reembolso feito
beneficiário ao empregado;
 Prova das tarifas das viagens aprovadas e os limites aplicáveis à organização.
Por favor note:
 As despesas de deslocação e alojamento de pessoas que não estejam diretamente
relacionadas com o pessoal diretamente empregue pelo beneficiário do projeto (tais
como consultores, peritos, observadores, convidados, prestadores de serviços, oradores
e moderadores), devem ser incluídas na categoria de ‘Custos de peritos e serviços
externos’.
 As despesas de deslocação incorridas fora da área do Programa são elegíveis de acordo
com o Regulamento Delegado9. As despesas de deslocação e alojamento relacionadas
com atividades realizadas fora da área do Programa só são elegíveis se tiverem sido
incluídas no formulário de candidatura aprovado ou aprovadas pelo Programa na
sequência de um pedido para o efeito. Em todos os casos, os benefícios de tais
atividades para a área do Programa devem ser demonstrados.
 As taxas máximas diárias para hotel e alimentação devem ser respeitadas, em
conformidade com a legislação nacional. No caso de não existir legislação nacional,
aplica-se a política interna da organização parceira. Nestes casos, devem ser
demonstrados os documentos existentes que descrevem as regras internas nas quais se
baseiam tais despesas.
 Devem ser utilizados os meios de transporte mais económicos.

9

Artigo 5 do Regulamento (UE) No 481/2014
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4.2.4 Custos de peritos e serviços externos
Definição
Os custos com peritos e serviços externos incluem a despesa paga com base em contratos ou
acordos escritos e a apresentação de faturas válidas ou pedidos por escrito, para o reembolso
aos prestadores de serviços externos subcontratados para realizar determinadas
tarefas/atividades, relacionadas com as entregas do projeto (por exemplo, estudos e
inquéritos, tradução, desenvolvimento de websites, coordenação, gestão financeira, controlo
de primeiro nível).
A despesa nesta categoria está limitada aos seguintes elementos10:
 Estudos e inquéritos (por exemplo, avaliações, estratégias, documentos de síntese,
planos e manuais);
 Formação;
 Traduções;
 Desenvolvimento, alterações e atualizações dos sistemas de TI e da página web;
 Promoção, comunicação, publicidade ou informação ligada a uma operação ou a um
programa de cooperação enquanto tal;
 Gestão financeira;
 Serviços relacionados com a organização e realização de eventos ou reuniões (incluindo
arrendamento, restauração ou interpretação);
 Participação em eventos (por ex. taxas de inscrição);
 Serviços de consultoria (jurídica, notarial, técnica, financeira, contabilística,…);
 Direitos de propriedade intelectual (ver secção 4.3.3);
 Verificações previstas no Artigo 125 (4) (a) do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 e no
Artigo 23 (4) do Regulamento (UE) n.º 1299/2013 (isto é, controlo das despesas);
 Garantias bancárias ou prestadas por outra instituição financeira, se tal for exigido pela
legislação da União Europeia (UE) ou nacional ou por um documento de programação
adotado pelo CA;
 Deslocação e alojamento dos peritos externos, oradores, presidentes de reuniões,
observadores, convidados e prestadores de serviços;
 Outras competências específicas e serviços necessários à operação.

10

Artigo 6 do Regulamento (UE) No 481/2014
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Princípios
 O trabalho realizado por peritos e serviços externos deve ser fundamental para o
projeto;
 Não é permitida a subcontratação entre parceiros do projeto;
 Cada organização parceira (incluindo parceiros privados) é responsável por assegurar
que as regras de contratação pública e outras regras da UE, nacionais e internas são
respeitadas e que todos os contratos estão em conformidade com os princípios da
transparência, não-discriminação e da igualdade de tratamento, tal como definido no
Tratado da CE e na Comunicação interpretativa da Comissão sobre o direito comunitário
aplicável à adjudicação de contratos abaixo dos limites da UE11;
 Todos os custos de peritagem e serviços externos que estão relacionados com
investimento em infraestruturas devem ser incluídos nesta categoria orçamental, como
por exemplo, estudos de viabilidade, honorários legais;
 Todos os custos adicionais relacionados com peritos externos (por exemplo, despesas
de deslocação e alojamento dos peritos externos) devem estar previstos no contrato de
serviço e registados nesta categoria de despesa.
Pista de auditoria
Os seguintes documentos principais devem estar disponíveis para efeitos de controlo:
 Quando aplicável, evidências do processo de seleção, em linha com as regras de
contratação da UE, nacionais e internas ou as regras de contratação pública da UE
dependendo do montante contratado;
 Um contrato ou um acordo escrito que estabelece os serviços a serem fornecidos, com
uma referência clara ao projeto. Para peritos pagos com base numa tarifa diária, deve
ser fornecido o valor da tarifa diária com o número de dias contratados e o valor total
do contrato. Quaisquer alterações ao contrato devem respeitar as regras da contratação
pública e devem estar documentadas;
 Uma fatura ou um pedido de reembolso fornecendo todas as informações relevantes e
os elementos comprovativos de acordo com o contrato/acordo e as regras
contabilísticas aplicáveis;
 Realizações do trabalho de peritos externos ou entrega de serviços;
 Comprovativos de pagamento.

11

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/communication_en.pdf
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Por favor note:
 Peritos e serviços externos adquiridos para efeitos de controlo do projeto, auditoria e
controlo de primeiro nível, assim como comunicações devem ser incluídos nesta
categoria orçamental;
 Os parceiros do projeto não podem realizar contratos entre si em relação a atividades
necessárias como parte do mesmo projeto. Se um parceiro do projeto não pode
implementar uma determinada tarefa, a tarefa pode ser realocada a outro parceiro ou
adquirida a um prestador de serviços externo;
 A subcontratação interna ou a outras empresas filiadas deve ser feita com base em
custos reais e comunicada. Quando um serviço é prestado por um serviço interno dentro
de uma entidade jurídica diferente, este serviço deve ser incluído na categoria de ‘custos
de peritos e serviços externos’. Neste caso, a adjudicação do contrato deve estar em
conformidade com as regras de contratação aplicáveis. No caso de ser um
departamento de auditoria interna a realizar o controlo de primeiro nível, o tempo
dispensado a verificar os pedidos deve ser relatado como custos com pessoal, desde que
as regras aplicáveis aos custos com pessoal sejam cumpridas.
 Os custos de serviços contratados pelos parceiros do projeto para organizar deslocações
e alojamento dos seus próprios funcionários (por exemplo, agências de viagens, etc.)
devem ser declarados na categoria de despesa ‘despesas de deslocação e alojamento’.
 Os custos de aluguer de equipamento não entram nesta categoria despesa, devendo ser
contabilizados em ‘despesas com equipamento’.

4.2.5 Despesas com equipamento
Definição
Despesa de financiamento de equipamento adquirido, alugado ou arrendado pelo
beneficiário e necessário para alcançar os objetivos do projeto, na condição de que esta seja
aprovada no formulário de candidatura, ou em subsequentes modificações. Inclui custos de
equipamento já pertencentes à organização beneficiária e utilizado para levar a cabo
atividades do projeto.
De acordo com o Regulamento Delegado da Comissão 12 as despesas com equipamento
incluem os seguintes elementos:
 Equipamento de escritório;

12

Regulamento (UE) No 481/2014 Artigo 7
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 Hardware e software;
 Mobiliário e acessórios;
 Equipamento de laboratório;
 Máquinas e instrumentos;
 Ferramentas ou dispositivos;
 Veículos;
 Outro equipamento específico necessário à operação.
Princípios
 Custos com equipamento são elegíveis desde que tenham sido aprovados pelo
Programa;
 Custos de equipamento são elegíveis se não tiverem sido financiados por outros fundos
da UE para o mesmo item de despesa, isto é, não é permitido o duplo financiamento13;
 Todas as compras estão sujeitas às regras de contratação pública aplicáveis e cada
organização parceira é responsável por garantir que essas regras são respeitadas;
 O custo total do equipamento é elegível se for utilizado exclusivamente para o propósito
do projeto ou do público-alvo, em conformidade com os objetivos do projeto e se a
despesa incorrer e for paga dentro do período elegível;
 Para equipamento adquirido antes da aprovação do projeto, mas utilizado
exclusivamente para o projeto ou equipamento adquirido durante o tempo de vida do
projeto, mas utilizado parcialmente para o projeto, é elegível apenas o custo pro rata
relacionado com o projeto (duração, grau de utilização). Esta percentagem tem de ser
calculada em função de um método equitativo, em linha com a legislação ou com a
política de contabilidade geral da organização parceira;
 A aquisição deve ser feita, em princípio, durante os primeiros 12 meses do projeto;
 A aquisição de veículos deve responder às exigências específicas do projeto relacionadas
com inovação, testes, demonstração e carácter transnacional; será autorizada caso a
caso;
 A amortização aplica-se se o tempo de vida económico do equipamento exceder o
período de duração do projeto14. O custo deve ser calculado de acordo com a legislação
política geral de contabilidade da organização parceira que tenha adquirido o
equipamento e que reivindique esta amortização;
13
14

Artigo 65 11 Regulamento das Disposições Comuns (UE) No 1303/2013
Art. 69.2 Regulamento das Disposições Comuns (UE) No 1303/2013
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 O custo total da aquisição de equipamento que não é amortizado (por exemplo ativo de
baixo valor de acordo com as regras do EM do parceiro), é elegível se for utilizado a
100% para o projeto;
 O custo de aquisição de equipamento em segunda mão é elegível, desde que o
equipamento responda às necessidades do projeto, normas e regras aplicáveis, o seu
preço não exceda o valor geralmente aceite no mercado e não tenha recebido
anteriormente financiamento da UE;
 No caso de investimentos fixos em equipamento e quando as despesas com
equipamento fazem parte de um investimento em infraestruturas, o custo total do
equipamento, tal como aprovado pelo Programa no formulário de candidatura, é
elegível, não sendo elegíveis as amortização associadas a esse investimento;
 O equipamento não pode ser comprado, alugado ou arrendado a nenhum outro
parceiro;
 O fornecimento de equipamento como contribuição em espécie é elegível15, desde que
o valor da contribuição não exceda o preço geralmente aceite no mercado e possa ser
independentemente avaliado e verificado.
Pista de auditoria
Os seguintes documentos principais devem estar disponíveis para efeitos de controlo:
 Evidência do processo de contratação (anúncio, seleção, classificação) de acordo com as
regras nacionais de contratação ou as regras de contratação da UE, em função do
montante do contrato;
 Fatura (ou um documento de apoio com valor probatório equivalente a faturas, no caso
de amortização) fornecendo todas as informações relevantes de acordo com as regras
contabilísticas aplicáveis;
 Metodologia para cálculo da amortização;
 Prova de pagamento;
 A base fidedigna para avaliação de equipamento em segunda mão;
 Declaração do vendedor de que o equipamento em segunda mão não foi previamente
financiado pela UE.

15

Art. 69.1 Regulamento das Disposições Comuns (UE) No 1303/2013)
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Por favor note:
Equipamentos alugados: qualquer equipamento necessário para a implementação de
atividades de projeto devem ser orçamentado e declarado nesta categoria de despesa. Os
custos de aluguer de equipamento não entram na categoria orçamental ‘custos de peritos e
serviços externos’.
Equipamento em segunda mão: custos com equipamento em segunda mão são elegíveis,
desde que:
A. o mesmo não tenha recebido nenhum financiamento de Fundos Europeus Estruturais e
de Investimento;
B. o seu preço não exceda o preço geralmente aceite no mercado em questão;
C. tenha as caraterísticas técnicas necessárias para o projeto e esteja em conformidade
com as normas aplicáveis.

4.2.6 Pequenas infraestruturas e obras
Definição
Despesas relacionadas com o financiamento de infraestruturas e construções. ‘Infraestruturas
e obras’ abrangem os custos relacionados com investimentos em infraestruturas que não se
enquadram no âmbito de outras categorias de despesa.
Nesta rubrica incluem-se o seguinte tipo de despesas:
 Compra/disponibilização de terrenos (limitado a um máximo de 10% do orçamento do
projeto e 15% para as zonas industriais degradadas);
 Compra/disponibilização de bens imobiliários;
 Preparação da zona;
 Entrega;
 Manuseamento;
 Construção de instalações;
 Renovação;
 Outros custos necessários para a implementação de trabalhos de construção.
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Princípios
Para serem elegíveis, as pequenas infraestruturas e trabalhos de construção devem ser
resultado de atividades de cooperação transnacional destinadas especificamente a melhorar
o desenvolvimento da área do Programa. A dimensão transnacional e o valor acrescentado
deve ser evidente.
As infraestruturas e construções serão financiadas apenas se forem cruciais para o alcance das
realizações e resultados dos projetos e se forem descritas em um ou mais atividades de
investimento no formulário de candidatura.
Os custos totais em infraestruturas e construções que fazem parte do projeto são elegíveis,
isto é, as amortizações não são elegíveis.
As despesas no âmbito desta categoria são elegíveis se outros fundos da UE não tiverem
contribuído para o financiamento do mesmo item de despesa, ou seja, não é permitido o
duplo financiamento da despesa. Todas as despesas estão sujeitas a regras de contratação
pública aplicáveis e cada organização parceira é responsável por garantir que essas regras são
respeitadas.
Todos os investimentos em infraestruturas devem estar em conformidade com as regras
aplicáveis de informação e publicidade da UE e do Programa.
 Devem ser fornecidos os documentos que especificam a propriedade de terrenos e/ou
edifícios onde as construções serão realizadas;
 Devem ser cumpridos todos os requisitos obrigatórios estabelecidos pela legislação
comunitária e nacional, relacionados com o respetivo investimento em infraestruturas
(por exemplo, estudos de viabilidade, avaliações de impacto ambiental, autorização de
construção, etc.).
A aquisição de terrenos não pode exceder 10% da despesa total elegível do projeto. No caso
de zonais degradadas e zonas anteriormente utilizadas para fins industriais que incluam
edifícios, o preço de compra não pode exceder 15% da despesa total elegível.
Em casos excecionais e devidamente justificados, pode ser permitida aos projetos uma
percentagem mais elevada relativa à conservação do meio ambiente, desde que tenha sido
aprovada pelo Programa (referência: Artigo 69.3 (b) do Regulamento (UE) n.º 1303/2013). A
contribuição em espécie também é elegível no âmbito desta categoria de despesa, na medida
em que os requisitos do Artigo 69 do Regulamento n.º 1303/2013 sejam cumpridos (para mais
informações ver ponto 4.1.5 relativo a contribuições em espécie) e aprovados pelo Programa.
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Todos os investimentos com custos declarados ao abrigo desta categoria de despesa têm de
cumprir os critérios estabelecidos pelo Regulamento da UE16. Isto significa que até 5 anos após
o último pagamento ao beneficiário, o investimento:
 Ainda deve estar em funcionamento;
 Não deve ter sido realizado fora da área do Programa;
 Não deve ter sofrido alterações substanciais (por exemplo, uso diferente do indicado no
formulário de candidatura);
 Não ter mudado de propriedade, atribuindo uma vantagem indevida a uma empresa ou
uma organização pública.
Não haverá exceções a esta regra para diferentes tipos de parceiros. Caso o investimento não
cumpra com algum destes critérios, os montantes pagos indevidamente serão recuperados
na proporção do período de não-cumprimento.
Pista de auditoria
Os seguintes documentos principais devem estar disponíveis para fins de monitorização:
 Evidência do processo de contratação (anúncio, seleção, classificação), em linha com as
regras nacionais de contratação ou as regras de contratação da UE em função do
montante do contrato;
 Podem ser exigidos documentos relativos ao trabalho, tais como estudos de viabilidade,
avaliação de impacto ambiental e autorização de construção;
 Contrato que estabelece as obras/infraestruturas a fornecer, com referência clara ao
projeto e ao Programa. Para os contratos baseados numa tarifa diária, devem ser
prestadas informações sobre essas tarifas assim como o número de dias contratados e
o valor total do contrato;
 Fatura fornecendo todas as informações pertinentes, em conformidade com o
contrato/acordo e as regras contabilísticas aplicáveis;
 Comprovativo de pagamento e entrega;
 Prova de propriedade do imóvel.

16

Artigo 71 Regulamento das Disposições Comuns (UE) No 1303/2013
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Por favor note:
 No caso de aquisição de terrenos e imóveis (ou fornecidos sob a forma de contribuição
em espécie), deve ser emitido um certificado de um avaliador qualificado independente
ou de organismo oficial devidamente autorizado, a confirmar que o custo está em
conformidade com o valor de mercado;
 Evidência da conformidade com as normas aplicáveis em matéria de contribuição em
espécie, no caso de terrenos e imóveis fornecidos sob a forma de contribuição em
espécie;
 Prova do compromisso em estabelecer e manter um inventário de todos os bens
adquiridos, construídos ou melhorados sob a subvenção do FEDER.

4.3 Regras de implementação
4.3.1 Adiantamentos
Haverá lugar a um mecanismo de adiantamentos para parceiros dos projetos. O valor do
pagamento de pré-financiamento pode ir até 5% do orçamento FEDER aprovado do projeto
e será recuperado no primeiro pedido de pagamento dos parceiros em causa. A atribuição
de 5% do adiantamento FEDER será acordado e estabelecido no acordo de parceria.

4.3.2 Despesas fora da área elegível
No âmbito do Artigo 4 do Regulamento (UE) n.º 1299/2013 de cooperação transnacional estão
autorizadas as despesas efetuadas fora da zona do Programa, até um máximo de 20% do
orçamento FEDER do Programa.
No entanto, como princípio geral, as atividades do projeto cofinanciado pelo FEDER devem
ser implementadas dentro da área do Programa. No caso de programas transnacionais, o
âmbito dos projetos podem requerer cooperação e ações conjuntas com organizações de
países no território da UE, mas fora da área do Programa, bem como de países terceiros.
Como consequência, o CA pode aceitar que uma parte de uma operação seja implementada
fora da área do Programa, desde que estejam satisfeitas todas as seguintes condições:
 A atividade e/ou evento são para o benefício da zona do Programa;
 A atividade e/ou evento são essenciais para a implementação do projeto;
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 A implementação e/ou a relevância da atividade ou do evento tenha sido aprovada no
âmbito do formulário de candidatura ou alterações posteriores;
 O montante total atribuído no âmbito do programa de cooperação às operações
localizadas fora da área do Programa não exceda 20% do apoio do FEDER ao nível do
Programa17.
Determinar se uma atividade se insere dentro ou fora da área do Programa:
A localização da atividade é o fator decisivo para determinar se a implementação de uma
atividade está localizada fora da área do Programa.
Estabelecer a localização de uma atividade é relativamente simples. Por exemplo, para
investimentos ou infraestruturas o fator determinante é a localização da infraestrutura. Para
alojamento e restauração o fator é onde o alojamento está localizado/o serviço de
restauração é prestado, dentro ou fora da área do Programa. Para outras atividades de
natureza imaterial, o fator determinante é a localização do parceiro do projeto que realizou
as despesas.
Limite financeiro e monitorização
Não podem ser gastos mais de 20% do montante FEDER alocado ao Programa, em atividades
e eventos realizados fora da área do Programa. Este limite inclui também os fundos FEDER
alocados aos parceiros de projetos localizados fora da área do Programa. As atividades caráter
promocional e/ou de capacitação não estão incluídas neste limite.
Para monitorizar este limite, a AG/SC irá acompanhar a geração de despesas ao nível dos
projetos, nos relatórios de execução, fora da área do Programa. A este respeito, haverá uma
secção dedicada aos dados relevantes a introduzir pelos parceiros do projeto.
Fase de candidatura
Na 2ª fase de candidatura, as organizações localizadas em países terceiros ou em EM
localizados fora da área do Programa, são convidadas a apresentar uma declaração do
parceiro e uma auto-declaração sobre auxílios de Estado que confirme o estatuto jurídico, o
cofinanciamento FEDER e o autofinanciamento, bem como as suas responsabilidades no
projeto.
Após aprovação do projeto, as organizações localizadas em países terceiros ou em EM
localizados fora da área do Programa, devem contactar as respetivas autoridades nacionais
17

Artigo 4 Regulamento (UE) No 1299/2013
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responsáveis para obter a confirmação oficial da elegibilidade do seu estatuto jurídico. Este
procedimento deverá ser feito com a maior celeridade, uma vez que o documento deverá ser
apresentado antes da aprovação final pelo CA no âmbito da respetiva convocatória e da
assinatura do contrato. Este procedimento será realizado pelo potencial parceiro do projeto
com o apoio da AG/ SC.
Se a confirmação da elegibilidade pelo país responsável não for fornecida à AG/ SC dentro do
prazo estipulado, o parceiro em causa será excluído do projeto e o contrato de subvenção será
assinado sem a sua participação.
Fase de implementação
Após receção da confirmação da elegibilidade técnica e da aprovação do projeto pelo CA, a
AG/SC entrará em contacto com o país onde o parceiro do projeto está localizado, para
receber um acordo assinado relativo às responsabilidades de gestão, controlo e auditoria. Este
acordo será semelhante ao acordo assinado por todos os outros países que participam no
Programa. Este irá descrever o sistema de controlo de primeiro nível, as responsabilidades da
entidade de supervisão nacional, bem como a responsabilidade em caso de eventuais
irregularidades.
O acordo assinado tem de ser obtido, o mais tardar, até à data limite da apresentação do
primeiro relatório de implementação.
Condição: No caso da instituição nacional responsável não fornecer o acordo assinado e as
informações solicitadas dentro do prazo estabelecido, a organização parceira em causa será
automaticamente excluída do projeto. Se tal situação ocorrer, o chefe de fila tem de iniciar
um processo para a exclusão da respetiva organização parceira. A AG/SC prestará assistência
durante todo o processo.
4.3.3 Propriedade e direitos de propriedade intelectual
A Cooperação Territorial Europeia (Interreg) promove a colaboração, resultados conjuntos e
atividades conjuntas. Consequentemente, realizações e resultados do projeto reconhecidos
como Propriedade Intelectual de novos conhecimentos, devem ser propriedade da parceria
como um todo. Além disso, e como princípio geral de servir o interesse geral do financiamento
público FEDER das realizações dos projetos (por exemplo, processos que levam a novos
produtos ou serviços, estudos, recomendações políticas, guias de boas práticas) é esperado
que estes estejam gratuitamente disponíveis para o público. É necessária uma ampla
divulgação das realizações e resultados dos projetos junto de um vasto público europeu.
No entanto, em casos excecionais, as parcerias podem ter boas razões para proteger as suas
realizações e resultados. Estes casos devem ser avaliados antes da aprovação do projeto e
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devem, portanto, ser mencionados no Acordo de Parceria. Os direitos de acesso a novos
conhecimentos serão concedidos a título gratuito.
Em caso de receitas geradas pelos DPI, todas as disposições aplicáveis em termos de projetos
geradores de receitas e Auxílios de Estado devem ser respeitadas.
Por favor note
 Os projetos devem utilizar o Acordo de Parceria para adotar as provisões necessárias em
questões relacionadas com DPI. O modelo de Acordo de Parceria inclui um parágrafo,
que indica a partilha de propriedade intelectual entre todos os parceiros do projeto;
 Os DPI são regidos por regras nacionais.
4.3.4 Contratação pública
Durante a execução de um projeto, a maioria dos parceiros adquirem bens e serviços. Por
exemplo, a contratação de auditores externos para realizar o controlo de primeiro nível, a
contratação de um gestor de projeto, financeiro ou de comunicação para apoiar o Chefe de
Fila com os aspetos organizacionais e administrativos da implementação do projeto, a
aquisição de serviços de restauração e equipamento técnico para conferências e reuniões.
Sempre que são feitas compras e os contratos são adjudicados a fornecedores externos,
devem ser observados os princípios da contratação pública, demonstrando a utilização
eficiente dos fundos públicos por parte dos parceiros do projeto.
As regras da contratação pública definem os procedimentos de concurso e de publicidade
aplicáveis aos diferentes limites. Cada contrato deve ser atribuído com base em critérios
objetivos que assegurem a conformidade com os princípios da transparência, da nãodiscriminação e da igualdade de tratamento e que garantam a apreciação das propostas em
condições de concorrência efetiva.
As autoridades públicas e outras instituições sujeitas à aplicação das regras de contratação18,
devem respeitar as regras aplicáveis de contratação pública.
As organizações (nomeadamente de direito privado) que não estejam sujeitas às leis de
contratação pública (como é o caso das empresas privadas, na maioria das atividades de
contratação, conforme definido nos termos do regulamento da UE) estão isentas da aplicação
das leis relativas à contratação pública. No entanto, atendendo ao envolvimento de recursos
públicos, devem respeitar as regras de contratação públicas nacionais, a fim de garantir o

18

“Autoridades adjudicantes” nos termos da Diretiva 2014/24/UE.
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melhor custo-benefício. Estas organizações devem consultar as regras e diretrizes nacionais e
da UE a este respeito.
Como cumprir as regras de contratação pública?
Ao lidar com as regras de contratação pública, devem ser considerados três níveis:
 As diretivas da UE relativas a contratação pública19;
 As regras nacionais20;
 As regras internas da organização parceira.
Por uma questão de princípio, deve ser sempre aplicada a regra mais restrita. No caso das
regras nacionais estabelecerem requisitos mais estritos (como por exemplo em matéria de
publicidade, de livre concorrência ou de limites aplicáveis) do que as estabelecidas pelas
diretivas europeias, então devem ser aplicadas as regras nacionais. O mesmo princípio vale
para as regras internas das organizações.
Pista de auditoria
Para garantir o cumprimento das regras de concursos públicos é necessário dispor da
respetiva documentação do concurso, que normalmente consiste em:
 Termos de referência (suficientemente específicos, incluindo informações claras aos
candidatos sobre os critérios de adjudicação e de ponderação);
 Pedido de propostas ou publicação/anúncio da aquisição;
 Propostas recebidas;
 Relatório sobre as propostas de avaliação (relatório de avaliação/seleção) incluindo:


A justificação para o procedimento escolhido em função das necessidades
identificadas



Avaliação das propostas em função das ponderações previamente anunciadas e
dos critérios de adjudicação



Cartas de aceitação e rejeição

19

Mais informações sobre as regras da UE sobre contratação pública podem ser encontradas em:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
20
As regras nacionais incluem leis sobre contratação pública, os respetivos atos de delegação ou implementação
ou quaisquer outras regras e decisões juridicamente vinculativas de aplicação geral
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 Contrato, incluindo quaisquer alterações e/ou renovações (com evidências de que estas
não modificam a economia de mercado e que não houve alteração do objeto do
contrato inicial);
 Prova de que os pagamentos feitos coincidem com o contrato (faturas e comprovativos
de pagamento);
 Prova da entrega de bens ou serviços.
Em caso de dúvidas sobre a aplicação de regras específicas a casos específicos, o SC
recomenda que os projetos recorram às seguintes fontes:
 Sítio web do mercado interno:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
 Entidade de aprovação nacional;
 Autoridade nacional de contratação pública;
 Departamento jurídico da organização parceira do projeto.
Por favor note
 As regras e princípios de contratação pública são aplicáveis a todas as autoridades e
organismos governados pelo direito público e, portanto, também se aplicam no
contexto da sua participação num projeto Interreg EA;
 As entidades privadas que participam num projeto Interreg EA e que recebam FEDER
e/ou outro financiamento nacional/regional/local têm de observar os procedimentos de
contratação pública, de acordo com as regras europeias, nacionais e internas;
 Têm de estar disponíveis evidências de que a escolha feita em relação aos requisitos de
publicidade (grau suficiente de publicidade) estão em conformidade com as diretivas
comunitárias e com a legislação nacional aplicável (dependendo dos limites). Os
parceiros do projeto devem manter um registro de cada passo do processo de concurso
público para fins de controlo de primeiro nível e de auditoria.
4.3.5 Auxílios de Estado
Auxílio de Estado refere-se ao apoio financeiro público que pode distorcer as regras da
concorrência e o mercado interno. Para que as regras relativas aos auxílios de Estado sejam
aplicáveis, o beneficiário do financiamento do projeto deve ser uma empresa, ou seja,
qualquer entidade que exerça uma atividade de natureza económica e que ofereça bens e
serviços ao mercado, independentemente da sua forma jurídica e da forma como é financiada.
Mesmo que seja uma organização sem fins lucrativos, são aplicáveis as regras relativas aos
auxílios de Estado, sempre que concorra com empresas com fins lucrativos. Não são apenas
as empresas privadas que estão sujeitas às regras relativas aos auxílios de Estado, mas
também organizações públicas, desde que exerçam uma atividade económica no mercado.
INTERREG ATLANTIC AREA PROGRAMME
atlanticarea.eu

72

A relevância do auxílio de Estado depende da verificação dos seguintes critérios:
 Existência de auxílio público: esta regra aplica-se a todos os parceiros envolvidos em
projetos financiados pelo Programa;
 Seleção de beneficiários: é a regra geral adotada pelo Programa para financiar projetos;
 Vantagem económica: o apoio ao projeto é uma vantagem económica que a entidade
não teria recebido no curso normal das suas atividades;
 Efeito na concorrência e no comércio: o apoio ao projeto constitui uma vantagem
potencial e significativa para a capacidade competitiva dos beneficiários envolvidos no
mercado interno.
Os auxílios de Estado são, em princípio, proibidos pois podem distorcer a concorrência
favorecendo certas empresas ou a produção de certos bens (o que é incompatível com o
mercado interno). No entanto, existem várias exceções que permitem o auxílio em
determinadas áreas, até um determinando montante (de minimis) ou para determinadas
empresas que são cruciais para a economia europeia por executarem determinadas
atividades, tais como as atividades especificadas no Regulamento Geral de Isenção (RGI). Estas
medidas de isenção permitem que as organizações estejam isentas de notificação prévia à
Comissão Europeia. Em outras situações, a regra geral de notificação à Comissão Europeia
deve ser a regra que visa obter autorização prévia dos auxílios de Estado.
Regra de minimis
A regra "de minimis" permite auxílios de Estado a atividades relevantes, mas apenas às que
têm uma importância financeira mínima, até um limiar definido. Os montantes dos auxílios de
minimis concedidos a uma única empresa nos últimos 3 anos financeiros não pode exceder
€200.000 (Regulamento (UE) nº 1407/2013), incluindo o apoio FEDER. A organização que
recebe o auxílio de minimis assume a responsabilidade de monitorizar estes limites.
Regulamento Geral de Isenção (RGI)
Outra possibilidade é a utilização de uma das isenções oferecidas pelo RGI. Isso pode
acontecer, por exemplo, se a quota de minimis já foi esgotada ou o beneficiário se está a
candidatar a um montante FEDER acima de 200.000€. No entanto, o RGI pode também ser
utilizado diretamente sem considerar a aplicação de minimis. No âmbito do RGI estão
previstas regras de isenção diferentes que abrangem, por exemplo, a participação de PME em
projetos de cooperação territorial europeia, auxílios para a investigação e desenvolvimento,
auxílios para clusters de inovação, entre outros. As restrições devem ser consideradas,
especialmente na taxa de apoio máxima, limite máximo de FEDER ou âmbito das atividades a
cofinanciar.
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Notificação à Comissão Europeia
Nos restantes casos, onde não pode ser aplicada a regra de minimis nem o RGI, deverá ser
aplicada a regra da notificação à Comissão Europeia. Os parceiros do projeto devem, contudo,
ter em conta que este é um processo administrativo moroso e complexo. A implementação
das atividades do projeto só serão autorizadas apenas após a aprovação do regime de auxílios
estatais por parte da Comissão Europeia. Se as regras de isenções não forem aplicáveis, é
necessária uma notificação prévia à Comissão Europeia. Qualquer auxílio de Estado relevante
de apoio público aprovado sem autorização prévia da Comissão Europeia é automaticamente
considerado ilegal.
Procedimentos do Espaço Atlântico para avaliar a conformidade dos auxílios de Estado
Cada EM é responsável por verificar as regras dos auxílios de Estado. Se um EM concluir que
a candidatura do projeto é relevante em matéria de Auxílios de Estados, a aprovação e
contratação de tais projetos estão sujeitas, conforme o caso, às regras de isenção ou à
autorização prévia da Comissão Europeia. Em qualquer caso, os EM devem definir e
implementar os procedimentos a seguir pelos beneficiários localizados no seu território
nacional. Quando aplicáveis as regras de minimis ou do RGI, cabe também a cada EM verificar
que os limites de minimis não são ultrapassados, assim como o cumprimento do RGI.
Os parceiros envolvidos nas propostas de projetos devem verificar as implicações dos auxílios
estatais. Na descrição das atividades e no plano orçamental, devem ser identificados, para
cada parceiro, a origem e os montantes potencialmente sujeitos a regras de auxílios estatais
e quais as regras aplicáveis. Se forem identificadas atividades relevantes relativas aos auxílios
de Estado, os parceiros do projeto devem ter em conta que podem ser aplicadas algumas
restrições (por exemplo, haverá uma contribuição máxima de FEDER ou a taxa de subvenção
será reduzida). É da responsabilidade dos parceiros do projeto fornecer tais informações. Uma
avaliação mais detalhada sobre os auxílios estatais será realizada pelo SC em colaboração com
os EM. As conclusões e as implicações serão relatadas nos relatórios de avaliação do projeto.
Todos os projetos aprovados para receber apoio do Programa serão solicitados a preencher
uma auto-declaração (de acordo com um modelo fornecido pelo SC) a descrever a relevância
dos auxílios estatais para cada parceiro do projeto e respetivos detalhes (nomeadamente,
autorizações prévias da Comissão Europeia, lista de todos os apoios de minimis recebidos nos
últimos 3 anos fiscais, condicionalismos do RGI, etc.). Antes da assinatura dos contratos de
subvenção, o SC irá verificar, em colaboração com os EM, a conformidade de tais declarações
e o cumprimento das regras do Programa, da UE e das normas nacionais (taxa máxima de
subvenção FEDER, natureza das despesas, etc.) e propor eventuais ajustes, nomeadamente
em termos de contrato ou nas especificações da candidatura aprovada.
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Durante a execução do projeto, os beneficiários são responsáveis por verificar que o apoio do
Programa é concedido em conformidade com as regras e os procedimentos dos auxílios
estatais, e propor as alterações necessárias para que as especificações do projeto cumpram
com essas regras. Os controladores de primeiro nível e supervisão de controlo nacional devem
verificar a conformidade das despesas e atividades do parceiro do projeto com as regras
relativas aos auxílios estatais e emitir a correspondente certificação. O SC deve assegurar que
todas as verificações relativas às regras dos auxílios estatais foram devidamente executadas a
nível nacional.
Por favor note
 Todas as entidades que exerçam uma atividade económica são abrangidas pelas regras
dos auxílios de estado, independentemente do seu estatuto jurídico e
independentemente do seu objetivo ser ou não a obtenção de lucro: tanto os parceiros
públicos como os privados são afetados por auxílios estatais se exercem atividades
económicas e tais atividades são relevante em termos de regras de auxílios de estado.
 A participação de uma PME num projeto não significa necessariamente que as suas
atividades serão relevantes em matéria de auxílios estatais.
 Não é permitido que parceiro de projeto transfira o auxílio de Estado que lhe foi
concedido para outras organizações
 Se a auto-avaliação de um parceiro apresenta a possibilidade de relevância em matéria
de auxílios de estado, o projeto deve consultar o SC o mais cedo possível21.
Pista de auditoria
 Informações relacionadas com auxílios estatais fornecidas no âmbito das candidaturas
de projetos e alterações de projetos para operações aprovadas e contratualizadas.
 Relatórios de avaliação do SC e dos EM sobre as regras de auxílios estatais aplicadas aos
parceiros de projetos.
 Auto-declarações dos projetos aprovados relativas aos auxílios estatais.

21

Referência ao Regulamento (UE) 651/2014:
Art. 4 (1) (f) - Limiar de notificação de €2 milhões por empresa financiada pela CTE;
Art. 9 (1) (c) - Obrigação de publicar o auxílio concedido a projetos de CTE no sítio web do EM;
Art. 11 - Transmissão da informação à CE sobre as medidas de auxílios isentas ao abrigo do regulamento pelo EM
no qual está situada a AG;
Art. 12 - Manter os registos dos auxílios concedidos pelo Estado-membro no qual está situada a AG;
Art. 20 - Intensidade do auxílio para PME que participam em projetos de CTE está sujeita a um limite de 50%.
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 Relatórios e declarações de controlo dos controladores de primeiro nível, supervisores
dos sistemas de controlo nacionais e do SC em matéria de pagamentos e relatórios sobre
as verificações dos auxílios estatais.

4.3.6 Penalizações de projetos
Racional
Tendo em conta a necessidade do Programa em gerar impacto no Espaço Atlântico e que esse
impacto seja mensurável através dos indicadores de resultados do Programa, e a necessidade
de evitar a libertação de fundos pelos projetos, serão aplicadas regras rigorosas que preveem
penalizações para atrasos na apresentação de relatório e pedidos de pagamento. As
disposições para tais penalizações serão estabelecidas no contrato de subvenção.
A experiência demonstra que a execução dos projeto se atrasa nos primeiros meses, sendo
expectável, dentro dos parâmetros normais, uma subutilização do orçamento da ordem dos
10%. Os projetos que a meio da fase de implementação apresentem uma subutilização igual
ou superior a 30%, quando comparada com o plano de despesas no Contrato de Subvenção,
poderão ser penalizados. As penalizações consistirão numa anulação de fundos atribuídos
especificamente ao projeto, o que resultará num ajuste ao orçamento do projeto.
A decisão da penalização de anulação - será baseada numa avaliação do plano de despesas
do projeto tal como definido no contrato de subvenção e na taxa de execução real do projeto.
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ANEXO I - 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
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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)

1.5.2 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?
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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]

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
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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)

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
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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

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
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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

4.5 Intensidade da cooperação
4.5.1 Desenvolvimento conjunto (obrigatório)
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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
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Pré-preenchido a partir da MI – secção 4.7 Efeitos a longo prazo /
Editável (1500 caracteres)

4.8.1. Efeitos a longo prazo

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

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
que contribuam para um
desenvolvimento e ambiente
sustentáveis

4.9.1.1 Descrição dos efeitos esperados

4.9.2 Igualdade de
oportunidades e nãodiscriminação

4.9.2.1 Efeitos
oportunidades

para

a

igualdade

Texto

de Negativos / Neutros / Positivos

4.9.2.2 Descrição dos efeitos esperados

Texto

4.9.3.1 Efeitos para a igualdade de género

Negativos / Neutros / Positivos

Ações específicas previstas
para evitar a discriminação e
promover a igualdade de
oportunidades

4.9.3 Igualdade de género

Ações
específicas
para 4.9.3.2 Descrição dos efeitos esperados
assegurar a igualdade entre
homens e mulheres

Texto

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
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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

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
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(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

Editar data

(MM.AAAA)

(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

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)
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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)

Ano e mês de
conclusão da
atividade

Editar data

Editar data

(MM.AAAA)

(MM.AAAA)

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

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]
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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"
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
Ação N.º 1

Mês de início

Mês de conclusão

(MM.AAAA)

(MM.AAAA)

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo

Descrição da ação (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações

Título dos
resultados
esperados

Descrição dos resultados esperados

(250 caracteres)

Produtos

Ação N.º 2

(Número)

(250 caracteres)

Título da ação
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(MM.AAAA)

(MM.AAAA)

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo

Descrição da atividade (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações

Título dos
resultados
esperados

Descrição dos resultados

(250 caracteres)

Produtos

(Número)

(250 caracteres)

* 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.
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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
a partir do Capitalização
seguinte
calendário)

Editar data
(MM.AAAA)

Ano e mês de
conclusão da
atividade

Editar data
(MM.AAAA)

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

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)

Produtos

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo
(Número)

Título dos resultados Descrição dos resultados esperados
esperados
(250 caracteres)
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Título da ação
Ação N.º 2

Mês de início

Mês de conclusão

(MM.AAAA)

(MM.AAAA)

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo
(Número)

Descrição da atividade (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações
(250 caracteres)

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

Editar data
(MM.AAAA)

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

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
Ação N.º 1

Mês de início

Mês de conclusão

(MM.AAAA)

(MM.AAAA)

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo

Descrição da ação (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações

Título dos
resultados
esperados

Descrição dos resultados esperados

(250 caracteres)

Produtos

(Número)

(250 caracteres)

Título da ação
Ação N.º 2

Mês de início

Mês de conclusão

(MM.AAAA)

(MM.AAAA)

Indicadores
(percorrer o
menu com
'Indicadores')

Valor alvo

Descrição da atividade (500 caracteres)
Título das
realizações

Descrição das realizações

Título dos
resultados
esperados

Descrição dos resultados

(250 caracteres)

Produtos

(Número)

(250 caracteres)

* 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

Tota

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)

TEXTO
(TEXTO
máx. 500
caracteres)

6.2.3 Descreva o envolvimento dos parceiros na preparação do orçamento

TEXTO
(TEXTO
máx. 500
caracteres)

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. 500
caracteres)

6.2.5 Informação complementar

6.3

TEXTO
(TEXTO
máx. 1000
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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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% 2022

% 2023

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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Total

6.4

Plano orçamental por parceiro e categoria de despesa
Categoria de despesa

Custos de
preparação

Parceiros

Taxa fixa
para
pessoal
Sim/Não

PESSOAL

%

ADMINISTRATIVAS E
INSTALAÇÕES

%

DESLOCAÇÕES E
ALOJAMENT
O

%

PERITOS
E
SERVIÇOS
EXTERNOS

EQUIPAMENTO

%

PEQUENAS
INFRAESTRUTURAS E
OBRAS

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

Sim/Não

0,00 €

0,00 € 15%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

Sim/Não

0,00 €

0,00 € 15%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

… igual para
todos os
parceiros

Sim/Não

0,00 €

0,00 € 15%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

%
Total

Total

6.5

Plano orçamental por parceiro e atividade

Atividade

Parceiro

Atividade 0
Preparação do
projeto

% Atividade
1
Coordenação
do
projeto

% Atividade
2
Comunicação

%

Atividade
3
Capitali
zação

% Atividade
4
Automáti
caapartir
daSecção
5

%

Atividade
5
Automáti
caapartir
daSecção
5

%

Atividade 6
Automáticaa
partirda
Secção5

%

Atividade 7
Automáticaa
partirda
Secção5

%

Atividade8
Automáticaa
partirda
Secção5

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Parceiron.º
+ nome
da entidade (da
Secção 2)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

… igual
para
todos os
parceiros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
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7. 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

8. 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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ANEXO II – INDICADORES DO PROGRAMA
IP

ID

Indicador

1b CO01 Número de empresas que recebem apoio
6c CO09

Aumento do número esperado de visitas a locais e atrações do
património natural e cultural com apoio

5b CO20 População que beneficia de medidas de proteção das cheias
5b CO21

População que beneficia de medidas de proteção dos incêndios
florestais

6d CO22 Área total de terrenos reabilitados

Unidade
Número
Visitas/ano
Número
Número
Hectares

6d CO23

Superfície de habitats apoiados para atingir um melhor estado de
conservação

Hectares

1b CO28

Número de empresas apoiadas para introduzir novidades aos
produtos do mercado

Número

1b CO29

Número de empresas apoiadas para introduzir novidades aos
produtos nas empresas

Número

4b CO30 Capacidade adicional de produção de energia renovável
4b CO34 Redução de gases de efeito estufa
Número de empresas que participam em projetos de investigação
1b CO41 transfronteiriços, transnacionais ou interregionais (indicador
comum Nº 41)
Número de instituições de investigação que participam em
1b CO42 projetos de investigação transfronteiriços, transnacionais ou
interregionais (indicador comum Nº 42)

Mw
Toneladas de
CO2
equivalentes
Número

Número

ALL PI01 Número de estudos de caso e ações piloto implementadas

Número

ALL PI02 Número de publicações técnicas e científicas produzidas

Número

ALL PI03

Número de políticas, estratégias e instrumentos operacionais
produzidos

Número

ALL PI04

Número de ações para a disseminação e capitalização de
resultados

Número

ALL PI05

Número de participantes em ações para a disseminação e
capitalização de resultados

Número

All

OA1 Reuniões e eventos internos do projeto

Número

All

OA2 Relatórios de projeto

Número

All

OA3 Newsletters e outros documentos de informação do projeto

Número
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