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Calendário sob reserva do número de candidaturas apresentadas
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Programação
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Assinatura Acordo
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Projetos autorizados, pelo Comité de Programação, a passar à segunda 
fase em conformidade com o procedimento de seleção das candidaturas

Procedimento em 2 fases iniciado durante o período 2007-2013 mas com
modificações significativas

Segunda fase competitiva

Segunda fase: voltam a colocar-se os contadores a 
zero

Fichas
5 e 6



 Formulário de candidatura descrição técnica do projeto
 Plano financeiro completo por beneficiário, ano, grupos de tarefas e 

categoria de despesas
 Justificação do plano financeiro: detalhe das despesas por beneficiário e 

por categoria de despesas 
 Calendário gerado automaticamente por eSudoe: data de inicio e fim de 

cada grupo de tarefas
 Declaração de responsabilidade e de compromisso do beneficiário 

principal em nome da parceria
 Certificado de contrapartida nacional para cada beneficiário
 Aceita-se o acordo de colaboração bilateral (entre o beneficiário principal 

e cada beneficiário) 
 Declaração de IVA para cada beneficiário
 Convenção ou documento similar no caso de recurso a uma entidade 

terceira para a realização de uma atividade

O dossier de candidatura da segunda fase



As partes comuns entre a proposta de projeto e o formulário de candidatura 
já estarão registadas em eSudoe

Apresentação, nos idiomas dos beneficiários, da descrição dos grupos de 
tarefas (tradução completa a apresentar se o projeto for aprovado)

Declaração de responsabilidade e de compromisso

Justificação do orçamento: categorias de despesas equipamento, de serviços 
externos, e de obras e infraestructuras de pequena envergadura com caráter 
vinculativo

Simplificação e novidades da segunda fase



Modificações autorizadas entre as duas fases

Permitidas Não permitidas

Parceria 3-6 membros: 1 modificação
>7 membros: 2 modificações

Alteração do beneficiário 
principal;
Modificações de projetos 
com 2 beneficiários

Grupo de 
Tarefas Nenhuma modificação permitida

Orçamento

Modificação ao nível dos 
parceiros mas segundo 
condições da convocatória de 
projetos

Ultrapassar o orçamento 
máximo indicado na 1ª fase

Calendário
Modificação da duração total 

do projeto



Reunião técnica organizada pelos órgãos de gestão para 
as parcerias dos projetos autorizados a passar à segunda 
fase.
Explicação em detalhe do processo de candidatura e 
recordatório das expetativas do Programa

Encontro em fevereiro 2016



As próximas convocatórias de projetos

Calendário sob reserva, que será atualizado:  
• Ao longo das Convocatórias
• De acordo com os resultados das avaliações do Programa 
• Em função do cumprimento do quadro de desempenho

Eixos prioritários 1 e 5: 4 - 5 Convocatórias
Eixos prioritários 2, 3 e 4: 2 - 3 Convocatórias



Obrigada pela sua atenção! 

Isabelle Roger
Diretora Secretariado Conjunto Sudoe
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