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Eixo Prioritário V – Governação e Capacitação Institucional 

 

Aviso de Abertura de Concurso para apresentação de candidaturas 

– Aviso CIMC/ODAR/01/2009 –  

 

Nos termos do Regulamento Específico – “Sistema de Apoio à Modernização Administrativa”, a 

apresentação de candidaturas, no domínio das “Operações da Administração em Rede”, processa-se 

nos termos e condições definidos no presente Aviso, aprovado pela Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013, divulgado, para além dos meios legais 

estabelecidos, através do respectivo sítio na Internet (www.novonorte.qren.pt). 

 

As informações que constam do presente Aviso devem ser integradas com o conteúdo relevante das 

normas comunitárias e nacionais, das orientações técnicas e do formulário da candidatura, 

conforme referido nos respectivos pontos do presente Aviso, alertando-se para a necessidade de 

conhecimento do teor integral desses documentos. 

 

O presente Aviso de convite público à apresentação de candidaturas é definido nos seguintes 

termos: 

 

1.Âmbito 

O presente Aviso de Abertura de Concurso, emitido no âmbito do contrato de delegação de 

competências com subvenção global celebrado entre a Autoridade de Gestão do ON2 e a CIM do 

Cávado, contempla “Operações no Domínio da Administração em Rede” integrado no Objectivo 

Específico “Modernização do Governo Electrónico e Melhoria da Relação das Empresas e dos 

Cidadãos com a Administração Desconcentrada e Local” do Eixo Prioritário V “Governação e 

Capacitação Institucional” do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013. 

 

2. Objectivos 

O domínio “Promoção e Capacitação Institucional”, visa apoiar iniciativas inovadoras e de elevado 

efeito demonstrativo de promoção e capacitação das instituições regionais e locais, tendo em vista 

o exercício de funções fundamentais em matéria de estudo e investigação, informação, animação 

sócio-económica, promoção da Região e dos seus produtos e cooperação inter-institucioal e inter-

regional, bem como, a potenciação, ao nível regional, da aplicação da generalidade dos 

instrumentos de financiamento nacionais e comunitários. 
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3. Âmbito Territorial 

NUT III – Cávado, definida de acordo com o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 68/2008 de 14 de Abril. 

 

4. Tipologia de operações a apoiar 

No âmbito do presente Aviso, são apoiadas operações enquadradas na tipologia, prevista no ponto 2 

do artº. 4º - “Tipologia das operações elegíveis”, do Regulamento Específico – “Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa”. 

 

5. Beneficiários 

De acordo com o disposto no n.º 4 do art.º. 2 do Regulamento (CE) n.º 1083/2006 de 11 de Julho e 

do respectivo Programa Regional - “Operações no domínio da Administração em Rede”, atenta a 

tipologia de operações referidas no número anterior, podem apresentar candidaturas, no âmbito do 

presente Aviso, as seguintes entidades beneficiárias: 

 - Municípios; 

 

6. Formalização da Candidatura 

6.1. A candidatura é apresentada à CIM do Cávado, com delegação de competências concedida pela 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional da Região Norte 2007-2013, por via de submissão de 

formulário electrónico disponível através do sítio www.novonorte.qren.pt), mais especificamente 

no endereço http://212.55.137.44/bolsasigon2candqren, o qual deve ser devidamente preenchido e 

acompanhado de todos os documentos que constituem anexos obrigatórios, designadamente os 

mencionados no Manual de Procedimentos do ON2. 

 

6.2. A utilização do Sistema de Informação SIGON.2 que disponibiliza, entre outras funcionalidades, 

o formulário electrónico, obriga ao prévio registo das entidades beneficiárias, registo este a 

efectuar no mesmo endereço acima destacado. 

 

Tendo em conta a precisão da informação inserida em sede de registo, desde logo a concordância 

entre o NIF e a designação da entidade constante da Base da Direcção Geral de Contribuição e 

Impostos, (DGCI), a Autoridade de Gestão do ON2 valida o registo da entidade e comunicará, por via 

do endereço electrónico, que por esta última tiver sido fornecido em sede de registo, o utilizador e 

a password que lhe foram atribuídos.  
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7. Elementos a enviar pelo beneficiário 

Além do formulário de candidatura e anexos exigidos nas instruções de preenchimento do 

formulário, as candidaturas deverão incluir nota justificativa do contributo da operação para cada 

um dos critérios de selecção mencionados no ponto 14 do presente Aviso. A esta nota deverá ser 

anexada a documentação demonstrativa considerada pertinente. 

 

8. Período para apresentação de candidaturas 

O período para a recepção de candidaturas decorre entre a data de publicação do presente Aviso e 

as 17,30 horas do dia 26 de Junho de 2009. A data e hora de entrada das candidaturas são as do 

registo que comprova a submissão do correspondente formulário ao sistema de informação e gestão 

do Programa Operacional do Norte 2007 – 2013 (SIGON.2).  

 

9. Financiamento das Operações 

9.1 A taxa máxima de co-financiamento FEDER, para as operações apoiadas no âmbito do presente 

Aviso de Concurso, é de 70% (setenta por cento). 

O financiamento das operações assume a forma de ajuda não reembolsável. 

 

10. Dotação Orçamental 

A dotação orçamental atribuída à totalidade das operações a seleccionar no âmbito do presente 

Aviso de Concurso é de 500.000,00€ (quinhentos mil euros) de FEDER. 

  

11. Duração das Operações 

Cada operação a apresentar no âmbito do presente Aviso de Concurso, deve ter uma duração 

máxima de 24 (vinte e quatro) meses para a respectiva execução. 

 

12. Condições de admissão e aceitação dos beneficiários 

As Condições de admissão e aceitação dos beneficiários são as previstas no artigo º 7 do 

Regulamento Específico “Sistema de Apoio à Modernização Administrativa”, devendo satisfazer as 

condições gerais estabelecidas no Artigo 10º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão. 

 

13. Condições de admissão e aceitação das operações 

As operações candidatadas deverão satisfazer o artigo 6º do Regulamento Específico e as condições 

gerais estabelecidas no Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão.  

Para além das condições gerais referidas anteriormente, as operações devem satisfazer as seguintes 

condições específicas: 

a) Enquadrar-se nas Áreas de Intervenção e Tipologias de Operações previstas na alínea d) do 

artigo 4.º do Regulamento Específico. 
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b) Enquadrar-se, quando aplicável, nas orientações e prioridades definidas no plano regional 

de Ordenamento do Território (PROT), e em planos sectorais e de Ordenamento do 

Território.  

c) Serem apresentados nos termos, condições e prazos fixados pela Autoridade de Gestão. 

d) Cumprir todos os requisitos administrativos formais relativos ao processo de candidatura. 

e) Não constituir candidatura financiada ou apresentada para financiamento a outro programa 

nacional ou comunitário. 

f) Respeitar os procedimentos legalmente exigidos em termos de contratação pública. 

 

14. Avaliação do mérito e decisão de financiamento 

 

14.1 Critérios de Selecção 

As candidaturas aceites serão objecto de uma avaliação de mérito em função dos seguintes critérios 

de selecção aprovados pela Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional Regional do 

Norte, mediante proposta do Conselho Executivo da CIM Cávado: 

 

A. Contributo para a melhoria da prestação do serviço aos cidadãos e às empresas 

A1. Contributo para a execução dos indicadores e metas dos Programas Operacionais 

A2. Acessibilidade física, temporal e digital dos cidadãos e das empresas aos 

Serviços da Administração Pública 

A3. População-alvo directamente beneficiada com a intervenção 

B. Contributo para a modernização da entidade beneficiária (efeitos e resultados) 

B1. Qualidade técnica e tecnológica da operação 

B2. Relevância da operação (custos/benefícios, resultados esperados) 

B3. Impacto na organização interna das entidades 

B4. Impacto na qualificação dos Recursos Humanos 

B5. Criação de redes de cooperação permanentes com outras entidades 

C. Contributo para a estratégia e objectivos da política nacional para a modernização 

Administrativa e administração electrónica 

C1. Grau de adequação às prioridades regionais em matéria de modernização 

Administrativa e administração electrónica 

D. Grau de inovação ou de utilização de “boas práticas” da operação 

D1. Inovação da operação à escala municipal e regional 

D2. Utilização de “boas práticas” (aplicação testada noutros contextos) 
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14.2. Metodologia de cálculo 

Aos critérios de selecção constantes do ponto 15.1 será aplicada a seguinte metodologia de cálculo 

para avaliação do Mérito da Operação (MO) que permitirá a respectiva hierarquização: 

MO = 0,30A + 0,30B + 0,20C + 0,20D   

Em que: 

A = 0,40A1 + 0,40A2 + 0,20A3 

B = 0,20B1 + 0,25B2 + 0,20B3 + 0,10B4 + 0,25B5 

 D = 0,50D1 + 0,50D2 

  

As pontuações dos critérios são atribuídas numa escala compreendida entre 1 a 5, sendo a 

pontuação final do mérito da operação estabelecida com relevância até às duas casas decimais. 

Para efeitos de selecção serão consideradas as operações de mérito superior que obtenham uma 

pontuação final igual ou superior a 3. 

 

14.3 Entidades responsável pela avaliação de mérito e pela decisão de financiamento 

 

A avaliação do mérito e a decisão de financiamento das candidaturas é da responsabilidade da 

autoridade de gestão – CIM do Cávado 

 

15. Esclarecimentos complementares 

A CIM do Cávado na qualidade de autoridade de gestão do Programa Operacional da Região do Norte 

2007 – 2013, pode requerer ao promotor esclarecimentos e /ou elementos complementares, os quais 

devem ser prestados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data em que os 

mesmos sejam formalmente solicitados. 

 

16. Data limite para a comunicação da decisão de financiamento aos promotores  

A comunicação aos promotores da decisão (favorável, desfavorável ou condicionada), relativa ao 

pedido de financiamento sobre as candidaturas admitidas e aceites, é efectuada até ao dia 09 de 

Setembro de 2009. 

 

17. Divulgação pública dos resultados 

Os resultados contendo a lista de beneficiários, a designação das operações e os montantes do co-

financiamento atribuído, são objecto de divulgação pública no site www.cimcavado.pt .   
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18. Legislação de enquadramento aplicável 

 

• Regulamento CE nº 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho; 

• Regulamento CE nº 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro; 

• Decreto –Lei nº 312/2007, de 17 de Setembro que define o governação do QREN 2007-2013 e 

dos respectivos Programas Operacionais, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 74/2008 

de 22 de Abril; 

• Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão; 

• Regulamento Específico “Sistema de Apoio à Modernização Administrativa ” aprovado 

por Decisão da Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas Operacionais Regionais; 

 

19. Fontes de Informação 

Para além da legislação referida no ponto anterior, o promotor poderá obter mais informações por 

consulta aos sites www.qren.pt, www.novonorte.qren.pt e www.cimcavado@netcabo.pt 

 

20. Obrigações e procedimentos de informação e publicidade 

Os beneficiários de candidaturas aprovadas comprometem-se a respeitar e aplicar as obrigações e 

os procedimentos em vigor de informação e publicidade sobre participação (co-financiamento) do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Programa Operacional e Regional do Norte 2007 – 

2013, nas intervenções, resultantes das disposições regulamentares comunitárias (Regulamentos CE 

nºs 1083/2006 e 1828/2006), bem como das normas e especificações técnicas instituídas pela 

Autoridade de Gestão. 

 

 

Braga, 29 de Abril de 2009 
 
 
O Presidente do Conselho Executivo 
 
 
 
 
Eng.º José Manuel Fernandes 

 
 


