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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
PARTE A – RESUMO DO PROJETO 
A.1 Identificação do projeto  

Título do projeto  

Acrónimo do projeto  

Código do projeto   Preenchido automaticamente 
Duração do projeto Data de início DD/MM/AAAA Número de meses 

Preenchido automaticamente Data de finalização DD/MM/AAAA 
Projeto iniciado 

Sim/ Não 
Se sim, apresentar uma breve 
explicação (Limitado a 500 caracteres 
com espaços) 

Objetivo específico do Programa Lista pré-definida 
Prioridade do Programa Preenchido automaticamente 
Objetivo temático Preenchido automaticamente 
Prioridade de investimento Preenchido automaticamente 
Domínio de intervenção Lista pré-definida (segundo o anexo 1 do 

Regulamento184/2014 (UE)) 
 
A.2 Resumo do projeto  

Breve síntese do projeto que responda às seguintes questões: 
- o desafio comum que o projeto enfoca conjuntamente; 
- o objetivo principal do projeto e quais as alterações que o mesmo permitirá face à situação atual; 
- os principais outputs e quem beneficiará dos mesmos; 
- o enfoque que o projeto planeia dar e a justificação da necessidade da cooperação transnacional; 
- o aspeto inovador do projeto. 
No caso de que o projeto seja aprovado, este resumo será publicado diretamente na página de internet 
do Programa INTERREG V-B SUDOE. Deste modo, torna-se imprescindível que este resumo seja 
compreensível pela maioria do público em geral.  
(Limitado a 2200 caracteres com espaços) 
 

 
A.3 Apresentação geral da parceria  

Beneficiário nº Denominação da 
entidade 

beneficiária 

Abreviatura da 
denominação da 

entidade beneficiária 

País NUTS II 

Preenchido 
automaticamente 

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

 
Parceiros associados 

Denominação do parceiro 
associado 

Beneficiário(s) ao qual o parceiro associado está vinculado  
Lista pré-definida com todos os beneficiários do projeto  
ESTA PARTE ESTÁ SUJEITA A MODIFICAÇÕES ENTRE A 1º e a 2º FASE 
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PARTE B – PARCERIA DO PROJETO  
B.1 Beneficiários do projeto 

Beneficiário nº Função do beneficiário no projeto 
Preenchido automaticamente Lista pré-definida: beneficiário principal, beneficiário 

do projeto, parceiro associado. 
Denominação da entidade beneficiária no seu idioma  
Abreviatura da denominação da entidade beneficiária  
NIPC da entidade beneficiária Código único 

Morada principal:  
Rua  
Código postal  

Cidade  

País  
Página de internet  

Representante legal:  
Nome  
Apelido  

Função  

E-mail  
Telefone  

Departamento /Unidade/Divisão  
Morada do Departamento, etc. (no caso de ser diferente 
à morada principal) 

Rua, código postal, cidade, país 

Pessoa de contato  
Nome  

Apelido  
Função  

E-mail  

Telefone  
Código NUTS II Número e nome da região onde o 

Departamento/Unidade/Divisão está localizado (se 
preenchido) - Lista pré-definida 

Estatuto legal Público 
De direito público 
Privado sem fins lucrativos 
Privado com fins lucrativos 

Tipo de beneficiário (ver anexo 1) (Lista pré-definida: classificação do tipo de 
beneficiário e dos grupos-alvo) 

A entidade recupera o IVA (baseado na legislação 
nacional segundo as atividades executadas no projeto)? 

Não / sim / Pro-rata 
(Lista pré-definida) 

Quais são as competências temáticas e experiência da 
entidade relevantes para o projeto? 

 

Qual é a vantagem, para a entidade, por participar no 
projeto? 

 

Se aplicável, descrever a experiência da entidade na 
participação em e/ou gestão de projetos cofinanciados 
pela UE ou outros projetos internacionais. 

 

Proveniência da contrapartida nacional (a título 
indicativo) 

Autofinanciamento 
C. Admin. Central 
C. Admin. Regional 
C. Admin. Provincial (não aplicável a Portugal) 
C. Admin. Local 
Privada 
Outros 
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B.2 Parceiros associados 

Indicar o beneficiário ao qual o parceiro 
associado está vinculado 

Lista pré-definida de todos os parceiros associados do 
projeto 

Parceiro associado nº Preenchido automaticamente 
Denominação do parceiro associado no seu 
idioma 

 

Morada  
Rua  
Código postal  

Cidade  

País  
Representante legal     
Nome  

Apelido  
Função  

E-mail  

Telefone  
Papel do parceiro associado no projeto  
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PARTE C - DESCRIÇÃO DO PROJETO 

C.1 Pertinência do projeto  

C.1.1 Especifique o setor enfocado pelo projeto. 
Os setores prioritários estão definidos no Programa (páginas XX). 
(Lista pré-definida segundo a resposta dada na secção A.1 segundo os dados do Programa) 
Se o projeto aborda um setor não identificado pelo Programa, indicar o setor que o projeto vai abordar 
e justificar as necessidades deste setor. 
(No caso de selecionar “outro”, campo limitado a 500 caracteres com espaços) 

 

 

C.1.2 Quais são as problemáticas/desafios territoriais comuns que vão ser enfocados pelo projeto? 
Apresentar uma análise SWOT (Forças – Fraquezas – Oportunidades - Ameaças) do âmbito de atuação do 
projeto 
(Limitado a 5000 caracteres com espaços) 
 

 

C.1.2 Descrição complementar 
Secção a preencher unicamente no caso de ser necessário fornecer esclarecimentos à secção C.1.2, no 
âmbito da segunda fase. Se o conteúdo do texto da secção C.1.2 não necessita ser modificado, esta secção 
não deve ser preenchida. 
Explicar, no caso de existirem, as evoluções correspondentes a esta secção, entre a primeira e segunda 
fase da candidatura. 
(Limitado a 2500 caracteres com espaços) 
 

 

C.1.3 Estado do conhecimento e dos trabalhos existentes sobre a temática abordada 
Descrever o estado de situação das problemáticas identificadas às quais o projeto pretende responder. 
Indicar o nível do conhecimento atual no domínio/sector/problemática enfocado pelo projeto. Trata-se 
de apresentar uma síntese destes conhecimentos e de demonstrar como estes vão ser utilizados no âmbito 
do projeto, e como o projeto enriquecerá o conhecimento disponível na área/setor/questão abordada. 
(Limitado a 2500 caracteres com espaços) 
 

 
 

C.1.3 Descrição complementar 
Secção a preencher unicamente no caso de ser necessário fornecer esclarecimentos à secção C.1.3, no 
âmbito da segunda fase. Se o conteúdo do texto da secção C.1.3 não necessita ser modificado, esta secção 
não deve ser preenchida. 
Explicar, no caso de existirem, as evoluções correspondentes a esta secção, entre a primeira e segunda 
fase da candidatura. 
(Limitado a 1250 caracteres com espaços) 
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C.1.4 Qual o enfoque dado pelo projeto para tratar estas problemáticas comuns identificadas e em 
que medida este enfoque é inovador?  
Descrever as novas soluções que serão desenvolvidas e/ou as soluções existentes que serão 
implementadas ao longo da vida do projeto, através da descrição das atividades concretas que serão 
realizadas. Especificar, por outro lado, em que medida o enfoque do projeto vai para além das práticas 
atuais já existentes no sector/território do Programa/países participantes.  
(Limitado a 3000 caracteres com espaços) 
 

 
C.1.4 Descrição complementar 
Secção a preencher unicamente no caso de ser necessário fornecer esclarecimentos à secção C.1.4, no 
âmbito da segunda fase. Se o conteúdo do texto da secção C.1.4 não necessita ser modificado, esta secção 
não deve ser preenchida. 
Explicar, no caso de existirem, as evoluções correspondentes a esta secção, entre a primeira e segunda 
fase da candidatura. 
(Limitado a 1500 caracteres com espaços) 
 

 
 

C.1.5 Em que medida a cooperação transnacional é necessária para alcançar os objetivos e resultados 
do projeto? 
Explicar porque é que cooperação transnacional permite alcançar de modo mais eficaz os objetivos do 
projeto, que agindo unicamente a um nível nacional/regional/local. Por outro lado, descrever quais os 
benefícios que este enfoque transnacional aporta para a parceria/grupos-alvo/território do 
projeto/território do Programa. 
Demonstrar o valor acrescentado da cooperação para responder ao problema detectado  
(Limitado a 3000 caracteres com espaços) 
 

 

C.1.5 Descrição complementar 
Secção a preencher unicamente no caso de ser necessário fornecer esclarecimentos à secção C.1.5, no 
âmbito da segunda fase. Se o conteúdo do texto da secção C.1.5 não necessita ser modificado, esta secção 
não deve ser preenchida. 
Explicar, no caso de existirem, as evoluções correspondentes a esta secção, entre a primeira e segunda 
fase da candidatura. 
(Limitado a 1500 caracteres com espaços) 
 

 

C.1.6 Articulação do projeto com as estratégias / políticas nacionais / regionais / locais 
Descrever em que medida o projeto contribui estratégias nacionais/ regionais/ locais e indicar as 
estratégias referidas. 
(Limitado a 1000 caracteres com espaços) 
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C.2 Enfoque do projeto: objetivos, principais outputs e resultados previstos  
 

 
Objetivos específicos do projeto 
Definir um máximo de 3 objetivos específicos. 
Título do objetivo 
específico 
 

Atividade prevista para alcançar o 
objetivo específico - as atividades 
descritas nesta secção estão diretamente 
vinculadas às descritas nos GTs. 

Breve explicação sobre os objetivos 
específicos selecionados e a sua 
relação com os principais outputs do 
projeto. 

1.   
2.   
3.   

 
Principal objetivo do projeto  Resultados do projeto 

Especifique o principal objetivo do projeto 
e como este se encontra vinculado ao 
objetivo específico do Programa. 

Especifique o (s) resultado(s) do projeto e como este(s) 
se encontra(m) vinculado(s) ao indicador de resultado do 
Programa. 

 
 
 
 
 

 

 
Objetivo específico do Programa Resultado do Programa 

Objetivo específico do Programa para o qual 
contribuirá o projeto. 

Selecionar um indicador de resultado do Programa para o 
qual contribuirá o projeto. 

(Preenchido automaticamente da secção 
A.1) 

(Preenchido automaticamente: indicadores de resultado 
do Programa que correspondem ao objetivo específico do 
Programa selecionado) 
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Visão global dos outputs do projeto definidos no plano de trabalho (preenchido automaticamente) 

Indicadores de 
realização do 

Programa 

Indicador 
de 

realização 
do 

Programa – 
valor 

objetivo 

Quantificação do 
principal output do 

projeto (valor 
objetivo) 

Principal output 
do projeto nº 

Denominação do 
principal output do 

projeto  
 

Indicador de 
realização do 
Programa nº1 

(Automaticamente 
inserido segundo o 
objetivo específico 

selecionado do 
Programa) 

Automaticame
nte calculado 
a partir da 
quantificação 
fornecida 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Indicador de 
realização do 
Programa nº2 

(Automaticamente 
inserido segundo o 
objetivo específico 

selecionado do 
Programa) 

Automaticame
nte calculado 
a partir da 
quantificação 
fornecida 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Indicador de 
realização do 
Programa nº 3 

(Automaticamente 
inserido segundo o 
objetivo específico 

selecionado do 
Programa) 

Automaticame
nte calculado 
a partir da 
quantificação 
fornecida 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Indicador de 
realização do 
Programa nº 4 

(Automaticamente 
inserido segundo o 
objetivo específico 

selecionado do 
Programa) 

Automaticame
nte calculado 
a partir da 
quantificação 
fornecida 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente do GT 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 

Preenchido 
automaticamente 
(proveniente do GT) 
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C.3 Contexto do projeto  

C.3.1 Quais são as sinergias do projeto com outros projetos financiados pela União Europeia ou com 
outras iniciativas? (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

 

 

C.4 Princípios horizontais 

Indicar a contribuição do projeto princípios horizontais, e justificar a escolha. 

Princípios horizontais Tipo de contribuição Descrição da contribuição 

Desenvolvimento sustentável 
Lista pré-definida: efeitos 
neutros, positivos e 
negativos 

Secção aberta segundo resposta 
(limitação de caracteres significativa) 

Igualdade de oportunidades e não 
discriminação 

Lista pré-definida: efeitos 
neutros, positivos e 
negativos 

Secção aberta segundo resposta 
(limitação de caracteres significativa) 

Igualdade entre homens e 
mulheres 

Lista pré-definida: efeitos 
neutros, positivos e 
negativos 

Secção aberta segundo resposta 
(limitação de caracteres significativa) 
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C.5 Plano de trabalho por grupo de tarefas (GTs) 

C.5.1 Grupo de tarefa de PREPARAÇÃO DO PROJETO 

GT nº Título do GT Data de início do GT Data de finalização do GT Despesa elegível do GT 

0 
Preparação 
do projeto MM/AAAA MM/AAAA 

Preenchido 
automaticamente a 
partir do plano financeiro 

Participação dos beneficiários 
Beneficiários implicados Lista pré-definida 

Breve descrição das atividades efetuadas e da contribuição de cada beneficiário. 

 

 
C.5.2 Grupo de tarefas ESPECÍFICOS 
 

GT nº Título do GT Data de início do GT Data de finalização do GT Despesa elegível do GT 

1... ... 
Preenchido 
automaticamente 
das atividades 

Preenchido 
automaticamente das 
atividades 

Preenchido 
automaticamente a 
partir do plano financeiro 

Participação dos beneficiários 
Beneficiário responsável do GT Lista pré-definida 
Beneficiários implicados Lista pré-definida com uma opção “todos” 

Breve descrição do grupo de tarefas e seu objetivo, explicando igualmente em que medida os 
beneficiários estarão implicados (quem faz o quê). 

 

Descrever os principais outputs do projeto que serão apresentados tendo em conta as atividades 
efetuadas neste grupo de tarefas. Para cada um dos principais outputs do projeto, deverá ser selecionado 
um indicador de realização do Programa. É favor ter em conta que os mesmos deverão ter a mesma 
unidade de medida. 
Principal output do 
projeto 

Descrever o principal 
output do projeto e a 
sua respetiva 
contribuição objetivos 
específicos do projeto 
(500 caracteres) 

Quantificar a 
contribuição  

Disponível 
no mês 

Escolher um indicador 
de realização do 
Programa para o qual 
contribuirá o principal 
output do projeto  

Output 1.1  
(Numeração 
automática) 

Título do 
principal 
output 1 

  Número MM.AAAA Lista pré-definida 
Output 1.2 
(Numeração 
automática)  

Título do 
principal 
output 2 

  Número MM.AAAA 
Lista pré-definida 

Output 1.N 
(Numeração 
automática) 

Título 
principal 
output N. 

  Número MM.AAAA 
Lista pré-definida 

Participação dos grupos-alvo 

Quem utilizará os principais outputs gerados 
neste grupo de tarefas? 

Lista pré-definida com grupos-alvo predefinidos 
(possível a múltipla escolha) 

Como se realizará o envolvimento dos 
grupos-alvo (e outros stakeholders) no 
desenvolvimento dos principais outputs do 
projeto? 
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Durabilidade e transferência dos principais outputs gerados neste grupo de tarefas 

Como é que os principais outputs do projeto serão utilizados 
após a finalização do projeto?  
Descrever medidas concretas (por exemplo: transferência a 
outras, fontes de financiamento, etc.) tomadas durante e 
após a execução do projeto para assegurar a durabilidade 
dos principais outputs do projeto. 
Indicar quem será o responsável ou responsáveis da 
durabilidade e continuidade do(s) output(s) em causa.  

 

Indique como assegurará o projeto que os outputs sejam 
aplicados e reproduzidos a outras 
instituições/regiões/países e/ou políticas públicas fora ou 
dentro do território da parceria? 

 

Descrição das atividades e produtos referentes ao grupo de tarefas. 

Atividade 
1.1 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P 1.1.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
1.2 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P 1.2.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
1.3 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P 1.3.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
1.4 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P 1.4.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
1.5 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P 1.5.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

 

O projeto realizará uma ou várias atividades junto de 
empresas e/ou cujo beneficiário final possa ser uma empresa? 
Esta questão tem por objetivo identificar as atividades 
susceptíveis de estarem submetidas ao regime de Auxílio de 
Estado (artigos 107-2 e 3, 108 e 109 do TFUE; Regulamento 
(UE) nº 651/2014, Regulamento (UE) nº 1407/2013). 

 SIM 
 NÃO 

Em caso afirmativo, seleccione as atividades em causa. 

Verifique que a descrição da atividade supostamente sujeita 
ao regime de Auxíio de Estado esteja claramente especificada 
(modo de seleção das empresas, dos beneficiários finais, 
etc.) 

Lista pré-
definida (de 
escolha 
múltipla) 

Montante total das 
atividades afetadas 
(aproximado) 
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C.5.3 Grupo de tarefas TRANSVERSAIS 

 

GT nº Título do GT Data de início do GT Data de finalização do GT Despesa elegível do GT 

T1 Gestão do 
projeto 

Preenchido 
automaticamente 
das atividades 

Preenchido 
automaticamente das 
atividades 

Preenchido 
automaticamente a 
partir do plano 
financeiro 

Participação dos beneficiários 
Beneficiário responsável do 
GT 

Beneficiário principal – preenchido automaticamente da secção B - 
parceria 

Beneficiários implicados Lista pré-definida  
Descrição das atividades referentes ao grupo de tarefas. 

Ativid
ade 
T1.1 

Título da atividade: Estrutura, responsabilidades e 
procedimentos para a gestão administrativa e para a 
coordenação diária do projeto 

Data de 
inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

Ativid
ade 
T1.2 

Título da atividade: Órgãos criados para a tomada de 
decisão de carácter político e técnico do projeto e 
suas competências 

Data de 
inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

Ativid
ade 
T1.3 

Título da atividade: Comunicação interna na parceria Data de 
inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

Ativid
ade 
T1.4 

Título da atividade: Organização interna prevista 
para a elaboração de relatórios de execução 

Data de 
inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

Ativid
ade 
T1.5 

Título da atividade: Gestão financeira do projeto Data de 
inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 
 

Ativid
ade 
T1.N 

Título da atividade: Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de 
finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 
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GT nº Título do GT Data de início do GT Data de finalização do GT Despesa elegível do GT 

T2 Comunicaçã
o do projeto 

Preenchido 
automaticamente das 
atividades 

Preenchido automaticamente das 
atividades 

Preenchido automaticamente 
a partir do plano financeiro 

Participação dos beneficiários 
Beneficiário responsável do GT Lista pré-definida 
Beneficiários implicados Lista pré-definida  
Objetivos específicos do 
projeto 

Objetivos de comunicação   
Em que medida as ações de comunicação 
contribuem para alcançar um objetivo específico 
do projeto? 

Enfoque/estratégia 
Como se prevê alcançar os 
grupos-alvo? 

Objetivo específico 1 
(Preenchido automaticamente 
da secção C.2) 

Possibilidade de completar de 0 a 2 objetivos de 
comunicação por objetivo de projeto 

 

Objetivo 2 específico 
(Preenchido automaticamente 
da secção C.2) 

Possibilidade de completar de 0 a 2 objetivos de 
comunicação por objetivo de projeto 

 

Objetivo específico 3 
(Preenchido automaticamente 
da secção C.2) 

Possibilidade de completar de 0 a 2 objetivos de 
comunicação por objetivo de projeto 

 

Descrição das atividades e produtos referentes ao grupo de tarefas. 

Atividade 
T2.1 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P T2.1.1 Produto  Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês (MM/AAAA) 

Atividade 
T2.2 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P T2.2.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês (MM/AAAA) 

Atividade 
T2.3 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P T2.3.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês (MM/AAAA) 

Atividade 
T2.4 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P T2.4.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês (MM/AAAA) 

Atividade 
T2.5 

Título da atividade Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade 

P T2.5.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês (MM/AAAA) 

 

O projeto realizará uma ou várias atividades junto de 
empresas e/ou cujo beneficiário final possa ser uma 
empresa? 
Esta questão tem por objetivo identificar as atividades 
susceptíveis de estarem submetidas ao regime de Auxílio de 

 SIM 
 NÃO 
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Estado (artigos 107-2 e 3, 108 e 109 do TFUE; Regulamento 
(UE) nº 651/2014, Regulamento (UE) nº 1407/2013). 
Em caso afirmativo, seleccione as atividades em causa. 

Verifique que a descrição da atividade supostamente sujeita 
ao regime de Auxíio de Estado esteja claramente 
especificada (modo de seleção das empresas, dos 
beneficiários finais, etc.) 

Lista pré-
definida (de 
escolha 
múltipla) 

Montante total das 
atividades afetadas 
(aproximado) 

 

GT nº Título do GT Data de início do 
GT 

Data de 
finalização do GT 

Despesa elegível 
do GT 

T3 Acompanhamento e avaliação 
do projeto 

Preenchido 
automaticamente 
das atividades 

Preenchido 
automaticamente 
das atividades 

Preenchido 
automaticamente 
a partir do plano 
financeiro 

Participação dos beneficiários 
Beneficiário responsável do 
GT 

Beneficiário principal – preenchido automaticamente da secção B - 
parceria 

Beneficiários implicados Lista pré-definida  
Descrição das atividades e produtos referentes ao grupo de tarefas. 

Atividade 
T1.1 

Título da atividade: Estrutura, 
responsabilidades e procedimentos para o 
acompanhamento do projeto 

Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

P T1.1.1 Produto  Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
T1.2 

Título da atividade: Estrutura, 
responsabilidades e procedimentos para a 
avaliação do projeto 

Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

P T1.2.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
T1.3 

Título da atividade: Especifique se o 
acompanhamento e a avaliação serão 
analisados de modo interno ou externo e o 
seu período de realização 

Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

P T1.3.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
T1.4 

Título da atividade: Procedimentos 
previstos para a gestão dos riscos e do 
controlo da qualidade. 

Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

P T1.4.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 

Atividade 
T1.N 

Título da atividade  Data de inicio 
(MM/AAAA) 

Data de finalização 
(MM/AAAA) 

Descrição da atividade (Limitado a 1500 caracteres com espaços) 

P T1.N.1 Produto Descrição do produto 
(250 caracteres) 

Valor a alcançar Disponível no mês 
(MM/AAAA) 
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C.6 Atividades desenvolvidas fora do território do Programa SUDOE 

Se aplicável, enumerar as atividades que se preveem realizar fora do território do Programa.  
Descrever como estas atividades beneficiarão a área territorial do Programa. 
 
Despesa total das atividades a realizar fora do território do Programa 
(aproximado) 

EUR 
Manualmente 
inserido 

  FEDER fora do território do Programa 
(aproximado) 

EUR 
Manualmente 
inserido 

  % do FEDER total (aproximado)  
 
 
 
 
C.7 Cronograma (automaticamente preenchido pela informação fornecida nos GTs) 

Grupos de tarefas e 
atividades Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês N 

GT0 Preparação do projeto          
Título do GT 1          
Título atividade 1.1          
Título atividade 1.2          
Título atividade 1.N          
Título do GT N          
Título atividade N.1          
Título atividade N.2          
Título atividade N.N          
GT T1 Gestão do projeto          
Título atividade T1.1          
Título atividade T1.2          
Título atividade T1.N          
GT T2 Comunicação do 
projeto          

Título atividade T2.1          
Título atividade T2.2          
Título atividade T2.N          
GT T3 Acompanhamento e 
avaliação do projeto          

Título atividade T3.1          
Título atividade T3.2          
Título atividade T3.N          

 

 

 

 



 

Documento provisório – sujeito à aprovação definitiva do Comité de Acompanhamento do Programa Sudoe  
  15 

 

 

PARTE D – PLANO FINANCEIRO DO PROJETO 

Esta secção corresponde ao documento “plano financeiro” 

 Montante (euros) Taxa de cofinanciamento 
Beneficiário principal (abreviatura): 
Orçamento total elegível   Preenchido automaticamente 

Beneficiário 2 (abreviatura): 
Orçamento total elegível   Preenchido automaticamente 

Beneficiário N (abreviatura): 
Orçamento total elegível   Preenchido automaticamente 

Orçamento máximo elegível  
Total do projeto 

Preenchido 
automaticamente 

 

 
 
 
 

D.1. Descrição complementar 
Indicar, no caso de existirem, as evoluções verificadas entre a primeira e segunda fase, correspondentes 
a esta secção. 
(Limitado a 3000 caracteres com espaços) 
 

 
 
 
PARTE E - Anexos do projeto 

Documentos anexos ao formulário de candidatura: 
- Certificado IVA 
- Estatutos 
- Certificado de contrapartida nacional  
- Acordo de colaboração entre parceiros  
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Declaração de responsabilidade e de compromisso 

Ao assinar o presente formulário de candidatura, o beneficiário principal, em nome do conjunto da parceria 
confirma que: 

 o projeto não tem nem terá nenhum outro financiamento proveniente dos fundos da União Europeia, 
ao longo da duração do projeto; 

 os beneficiários do projeto indicados nesta proposta comprometem-se a participar nas atividades e 
financiamento do projeto; 

 o projeto está em conformidade com a legislação da União Europeia pertinente e com as políticas e 
legislações nacionais/regionais das regiões e dos Estados implicados; 

 o beneficiário principal e os beneficiários do projeto agirão de acordo com as disposições dos 
regulamentos europeus e nacionais, relativos particularmente aos fundos estruturais, contratos 
públicos, auxílio estatal, igualdade de oportunidade e desenvolvimento sustentável, assim como de 
acordo com as disposições específicas do programa INTERREG V-B SUDOE; 

 o projeto respeita a igualdade de oportunidades e a não discriminação, e não tem nenhum impacto 
negativo sobre o meio ambiente; 

 a informação plasmada neste formulário de candidatura é correta e verdadeira, de acordo com o 
conhecimento que dispõe até ao momento; 

 se compromete, em nome da parceria, a que os montantes previstos no Plano Financeiro indicado 
na PARTE D deste “formulário de candidatura” estejam disponíveis para a implementação do 
projeto; 

 no caso em que o projeto gere receitas líquidas, estas encontram-se devidamente expressas no 
plano financeiro, e identificadas na justificação orçamental. Este ponto não se aplicará aos 
beneficiários que se encontrem submetidos ao Regulamento que declara certas categorias de auxílio 
compatíveis com o mercado interno (Regulamento UE nº 651/2014) ou para as atividades 
cofinanciadas por beneficiários às quais sejam aplicáveis os Regulamentos de Minimis (Regulamento 
UE nº 1407/2013 e nº 1408/2013). 

 
O beneficiário principal do projeto declara ter recebido por escrito o parecer favorável do conjunto dos 
beneficiários ao estabelecido neste documento, e declara estar em condições de apresentar os documentos 
que justificam este acordo, o mais tardar, à data de envio desta proposta. 
 
Assinatura  
 
  Lugar e data 
  Nome do signatário 
  Função do signatário 
  Assinatura do beneficiário principal 
  Carimbo do beneficiário principal 
 


