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Ex.mos Senhores Beneficiários do ON.2, 

 

No âmbito do Programa ON.2, estão presentemente a decorrer 10 Avisos para apresentação de candidaturas 

em regime de overbooking. As candidaturas podem ser apresentadas em contínuo, sendo feitos apuramentos 

em 3 fases. 

Prevendo-se que os promotores possam pretender reapresentar, com os devidos ajustamentos, candidaturas 

não admitidas numa fase anterior, informa-se que está disponível um mecanismo que permite disponibilizar 

aos beneficiários uma cópia de uma operação anteriormente submetida, de modo a tornar menos moroso o 

processo de registo e submissão das novas candidaturas. 

Salienta-se que a “cópia” a disponibilizar constituirá apenas a base sobre a qual o beneficiário poderá 

proceder às alterações e ajustamentos pretendidos, quer ao nível do “Formulário de Candidatura”, quer dos 

ficheiros a anexar, constituindo esta, depois de submetida, uma nova candidatura (com novos código e data 

de submissão). 

Em concreto e para o efeito, os beneficiários que o desejarem deverão proceder do seguinte modo: 

 

1.  O beneficiário deve solicitar à Autoridade de Gestão a disponibilização de cópia da candidatura 

visada, identificando o respetivo código e designação, através dos endereços abaixo identificados. 

Aviso Endereço 

SAIECT-IEC/2/2014 

SAAAEL/1/2014 

PCI-I/2/2014 

PPNP-CIT/2/2014 

EEC PROVERE/1/2014 

novonorte.25@ccdr-n.pt  

REECL/1/2014 

REIED/1/2014 

REMT/1/2014 

RERRE/1/2014 

RERU/1/2014 

novonorte.34@ccdr-n.pt  
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2.  A cópia pretendida será disponibilizada no SIGON.2, na área de acesso do beneficiário  (Separador 

“Candidaturas” – “Candidaturas Pendentes”), sendo disso informado o beneficiário, por email enviado 

pela AG. 

3.  O beneficiário deverá proceder às alterações do Formulário e dos respetivos anexos (Atenção: Deverá 

anexar todos os documentos exigíveis e não apenas os novos documentos). 

4.  Depois de completado o registo e a anexação dos documentos, o beneficiário deverá submeter a 

candidatura. 

5.   À candidatura assim submetida será atribuído novo código, assumindo-se a data e hora desse registo. 

 

Qualquer problema técnico deverá ser tempestivamente reportado através dos endereços acima 

identificados. 

 

 

 

 
Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão Diretiva do Programa ON.2 – O Novo Norte, 

 

 

Emídio Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


