
 

Segunda Convocatória de projetos do Programa Interreg Sudoe 
Seminário de Networking: encontre o seu futuro sócio 

O Seminário de Networking organizado pela Autoridade de Gestão, as Autoridades 
Nacionais e o Secretariado Conjunto do Programa Interreg Sudoe no âmbito da 
Segunda Convocatória terá lugar nos dias 8 (quarta-feira) e 9 (quinta-feira) de 
fevereiro de 2017 no Hotel Santemar em Santander. 

Quem pode participar? 

Poderão participar no seminário todos aqueles representantes de entidades 
potencialmente interessadas em apresentar uma candidatura de projeto. 

No entanto, por questões de logística, a participação estará limitada a um máximo 
de duas pessoas por entidade. 

Considerando as sessões previstas, é aconselhável a participação no evento das 
pessoas que são responsáveis pela elaboração e apresentação da proposta de 
projeto. 

Como inscrever-se? 

Só serão consideradas as inscrições realizadas através da página de internet do 
Programa. 

Podem inscrever-se <aqui> preenchendo o formulário de inscrição. 

Uma vez inscrito, receberá uma mensajem de confirmação enviada 
automáticamente pela página de internet que lhe confirmará que o seu pedido de 
inscrição foi recebido pelo Secretariado Conjunto Sudoe. De seguida, o 
Secretariado Conjunto enviar-lhe-á um e-mail de confirmação da sua inscrição que 
indicar-lhe-á que a sua inscrição foi aceite. Portanto, a sua inscrição so será 
definitiva quando tenha recebido o segundo email enviado pelo Secretariado 
Conjunto. 

Sessões de networking: Encontros para a formação de parcerias  

Este seminário estrutura-se em torno de duas sessões de networking dedicadas à 
organização de encontros para facilitar a formação de parcerias. Convidam-se 
todos os participantes ao evento a participar nestes encontros indicando na ficha 
de inscrição se desejam intervir como promotores de um projeto potencial e 
apresentar ao resto dos participantes a sua idea de projeto. 

O primeiro dia, da sessão de networking será realizada para a apresentação de 
propostas de projetos do eixo 1 e segundo dia, a sessão de networking estará 



 

dedicada a projetos do eixo 5. Durante cada sessão, os promotores de projetos 
explicarão num tempo máximo de 4 minutos a sua proposta de projeto e o tipo de 
beneficiários que procuram. Após as apresentações, os participantes poderão 
encontrar-se diretamente com os promotores de projetos para poderem trocar 
ideias e debater sobre as propostas. 

Para todas as pessoas interessadas em apresentar uma ideia de projeto 

A apresentação de uma ideia de projeto deverá realizar-se apartir da ficha modelo 
de ideia de projeto elaborada pelo Secretariado Conjunto Sudoe.  

Esta ficha modelo pode descarregar-se aqui e deve ser enviada completa ao 
Secretariado Conjunto Sudoe, até 27 de janeiro de 2017. Só se admitirá a 
apresentação de uma proposta de projeto por entidade, independentemente 
do eixo prioritário desejado. 

A proposta deverá ser enviada pela entidade que se apresentará como 
Beneficiário Principal do projeto. 

As propostas recebidas serão previamente analisadas pelo Secretariado 
Conjunto e as Autoridades Nacionais. Serão selecionadas as propostas mais  
adequadas à segunda convocatória e ao tipo de projeto esperado. As 
entidades cujas propostas sejam tidas em conta para ser apresentadas 
durante as sessões serão informadas pelo Secretariado Conjunto a 1 de 
fevereiro de 2017. 

Por razões de organização, um máximo de 30 apresentações de ideias de 
projeto poderão ser apresentadas em cada sessão de networking.  

As fichas enviadas ao Secretariado Conjunto Sudoe após esta data, não poderão 
ter-se em conta, bem como, qualquer apresentação realizada num formato 
diferente ao modelo do documento. 

Interpretação 

Encontrar-se-á à disposição dos participantes um serviço de interpretação em 
Espanhol, Francês e Português. 

Documentação 

Lembramos que, no contexto de uma política que respeita o ambiente no âmbito 
do Programa Interreg SUDOE, não se distribuirá nenhum documento durante o 
evento (suportes visuais das apresentações, texto oficial da segunda convocatória, 
kit de candidatura, etc). Estes documentos estão disponíveis na página de internet 
do programa. 


