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1. O calendário da segunda fase e o calendário de 
execução dos projetos



Pandemia COVID-19 e medidas adotadas pelos 
Estados-Membros:

Quais são as consequências para a segunda fase da 
quarta convocatória de projetos?



1) Suspensão do prazo  da segunda fase

O texto oficial da segunda fase da quarta convocatória 
indicava o seguinte calendário:

• Início: 5 março 2020
• Fim: [6 maio 2020 antes das 12:00:00 (GMT+2)]

A data de encerramento da segunda fase foi suspendida 
até nova ordem. 

As Autoridades do Programa informarão da data de 
encerramento assim que a situação voltar à normalidade.



2) Calendário de execução de projetos

O calendário estabelecido pelas Autoridades do Programa 
previa:

• Programação: primeira quinzena de julho 2020
• Inicio da fase de execução dos projetos: 1º outubro 

de 2020, o mais tardar 
• Final da fase de execução dos projetos: 31 de janeiro 

de 2023, o mais tardar 

Este calendário será atualizado assim que o novo prazo 
para a submissão das candidaturas possa ser fixado. 



2. Plano de trabalho e atividades do projeto



Ferramenta com a qual se organizam as atividades necessárias
para poder alcançar os objetivos estabelecidos.

Após a determinação das atividades, estas devem ser agrupadas em
Grupos de Tarefas (GT) segundo um encadeamento lógico,
sequencial e cronológico. Corresponde ao apartado D5 do
formulário de candidatura e está composto por:

Plano de trabalho

GTs Específicos

GTs Transversais

GT0 Preparação (facultativo) De 01/07/2018 até 
encerramento da 2ª 
fase da convocatória

Data de início dos 
projetos por definir



Próprios a cada projeto e a sua missão é abordar a problemática enfocada,
contribuindo a atingir os objetivos previstos.

Agrupados por área de conhecimento / atuação e ordenados cronologicamente

Desagregados por um conjunto de atividades que devem ser detalhadas

Geram outputs: prever atividades para que estes perdurem no tempo
(durabilidade) e sejam transferidos a outras entidades, regiões, países, a outras
políticas públicas fora ou dentro do território da parceria (transferência).

Participação dos Grupos-Alvo: prever atividades para implementar a sua participação 
no projeto

GTs Específicos

Apartado 
D7



De carácter obrigatório e possuem atividades pré-
definidas; são aqueles relacionados com:

GT T1 Gestão do projeto

GT T2 Comunicação do projeto 

GT T3 Acompanhamento e avaliação do projeto 

GTs Transversais



GT T1 Gestão do projeto - atividades próprias e específicas relativas à gestão
e coordenação do projeto

Estrutura, responsabilidades e procedimentos para a gestão administrativa e para a 
coordenação diária do projeto

Órgãos criados para a tomada de decisão de carácter político e técnico do projeto 
e suas competências

Comunicação interna na parceria

Organização interna prevista para a elaboração de relatórios de execução

Gestão financeira do projeto

Outras

GTs Transversais



GT T2 Comunicação do projeto visa:
- assegurar a transparência no uso de fundos públicos comunitários
- dar a conhecer o projeto ao público em geral, valorizar e capitalizar os
seus resultados

Criação do logotipo

Página de Internet

Evento de difusão de resultados

Cartaz com informação sobre o projeto (dimensão mínima A3), segundo o 
estabelecido no Regulamento (UE) 1303/2013 de 17 de dezembro de 2013

Outras

GTs Transversais



Recomendações para a comunicação

• A comunicação é uma atividade OBRIGATÓRIA de todos os projetos. Deve alinhar-se
com a comunicação do Programa.

• Recomenda-se a elaboração de um plano de comunicação estratégico, flexível e realista.
É importante ter em conta as atividades de comunicação que vão realizar ao elaborar o
seu orçamento.

• O Programa coloca à disposição uma série de recursos (modelos para logo e poster)
para atividades de comunicação obrigatórias.

• Uma boa comunicação externa requere uma boa comunicação interna entre os
beneficiários. É importante que todos cooperem nesta tarefa, proporcionando
informação periodicamente.

• A tarefa do responsável de comunicação do projeto é essencial: garante a boa imagem
do projeto e desperta o interesse do público. É importante que a parceria valorize esse
trabalho, ajudando o responsável nessa tarefa.

• Cada projeto terá uma forma de comunicar própria, adaptada à sua temática e
objetivos. Uma boa comunicação requere criatividade e inovação.

• Como embaixadores do Programa Sudoe, os projetos devem promover uma
comunicação verde.



GT T3 Acompanhamento e avaliação do projeto, visa:
- assegurar a correta execução do projeto, assim como, a detecção de problemas,
de forma a prever medidas de correção
- medir a implementação do projeto e o grau de consecução dos objetivos
estabelecidos

Estrutura, responsabilidades e procedimentos para o acompanhamento do 
projeto

Estrutura, responsabilidades e procedimentos para a avaliação do projeto

Procedimentos previstos para a gestão dos riscos e do controlo da qualidade

Outras

GTs Transversais



Inclui as atividades inerentes à preparação do projeto

-
- Viagens, reuniões, outras atividades para a preparação do projeto;

- Viagens e atividades realizadas como consequência de correções /
informações suplementares solicitadas pelos Órgãos de Gestão do
Programa para a assinatura do Acordo de Concessão

GT0 Preparação (facultativo)



- Linguagem acessível ao público em geral;

- Tradução de qualidade;

- Evitar repetições entre descrição do GT (visão geral) e das 

atividades (visão específica);

- Ordenação sequencial / cronológica.

Recomendações



3. Contexto, resultados, indicadores



3.1. A contextualização da sua proposta ao seu alcance



Descrição complementar

Revisão da primeira fase.
Melhorias, alterações, esclarecimentos (se aplicável), etc ...

• A pontuação começa de zero.

• Cada frase conta.



Contexto

Desafios

Ponto de 
situação

EnfoqueCooperação

Articulação
estratégias

Peso do critério “contexto” na 
2ª fase: 18%



Desafios

Qual é a PROBLEMÁTICA que queremos
abordar?

E… não menos importante ...

Como se relaciona com o Programa?



Ponto de 
situação

O que se tem feito recentemente na temática que 
queremos abordar?



Enfoque

Qual é a NOSSA resposta à problemática que 
queremos abordar?



Por que é necessário cooperar para responder aos
objetivos do projeto?

Cooperacção



Como nos conectamos às prioridades regionais, 
nacionais e europeias?

Articulação
estratégias



3.2 Produtos, indicadores, resultados e outros misteriosos 
conceitos



Actividades • Produtos

GTs
• Outputs que contribuem ao 

indicador de realização do 
Programa selecionado

Projeto • Resultado



Como contribui o meu projeto ao Programa?

PROGRAMA



• Produto das actividades co-financiadas, que reflete o 

que realmente foi realizado com respeito ao montante 

atribuído ao projeto. 

• Pode ser medido por um indicador do Programa 

• Permite atingir os resultados do projeto.

O que entendemos por Output principal?



Elemento tangível ou intangível concebido como sub 

produto do projeto que contribui para o desenvolvimento 

do principal output do mesmo.

O que entendemos por Produto?



• Valor acrescentado que apresenta o projeto, que informa 

sobre o benefício de utilizar o principal output do mesmo. 

• Deve dar indicações sobre a mudança que o projeto visa 

apresentar. 

• Contribui a um indicador de resultado do Programa, em 

conjunto com os outros projetos.

O que entendemos por Resultado?



3.4 Principais erros detectados em convocatórias anteriores,
e últimas recomendações



Secção D.1.5 do formulário:
• Não se explica claramente porque é que a cooperação 

transnacional é necessária e imprescindível para 
conseguir atingir os objetivos do projeto

• Os projetos limitam-se a explicar que, tratar a temática
de forma transmacional faz sentido, sem especificar a 
estratégia transnacional do projeto (quem faz o quê?) 

Falta de enfoque transnacional do projeto



• Demonstrar a pertinência (não às ações locais sobrepostas)

• Demonstrar a mais-valia do enfoque transnacional e em como 

permite  alcançar um resultado que as entidades só por si não 

alcançariam

• Identificar a contribuição de cada parceiro e as sinergias que 

permitem o enfoque transnacional

Falta de enfoque transnacional do projeto



O valor acrescentado transnacional deste projeto reside no 
fato de que as ferramentas essenciais que serão dadas 
responderão aos desafios atuais de cooperação, 
conhecimento e transferência de tecnologia. Este objetivo 
será alcançado através do estabelecimento de relações 
eficazes no local e do reforço da cooperação entre os 
principais interessados da XXX. Os parceiros do projeto 
tomarão medidas concretas para assegurar uma 
transferência tangível de know-how e uma mudança clara nas 
regiões.

Falta de enfoque transnacional do projeto

D.1.5 Em que medida a cooperação transnacional é necessária para alcançar 
os objetivos e resultados do projeto?



Identificação confusa dos outputs e produtos do 
projeto. 

• Os outputs do projeto são identificados na 2ª fase  e 
estão vinculados aos indicadores de realização do 
Programa. 

• Existem indicadores de realização específicos para cada 
objetivo específico. 



Estratégia RIS 3
-Plano estratétigo de XXX
-Plano de diversificação de XXX
França:
-Plataforma S3
Portugal:
-Estratégia RIS3
-Plano estratégico CIMBSE
-Plano de diversificação e inovação do sector da XXX e das PME

Não identificação da coerência da proposta com as 
estratégias regionais e nacionais.

D.1.6 Articulação do projeto com as estratégias / políticas nacionais / regionais / 
locais .



Não escrever por escrever.

Ser específico, realista e direto à resposta.

Os critérios de contexto + resultados e outputs representam 
40% da pontuação!!!

Últimas recomendações:

Definir corretamente os outputs principais porque são estes os 
que devem contribuir ao indicador de realização.

RELEMBRE: O resultado deve estar relacionado com o esperado 
a nível de Programa.



Questões
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