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Eixo Prioritário I – Competitividade, Inovação e Conhecimento  

 

Aviso de Abertura de Concurso para apresentação de candidaturas 

– Aviso CIMC/SOL/01/2009 –  

 

Nos termos do Regulamento Específico - “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”, a 

apresentação de candidaturas, no domínio da “Criação e Divulgação de Conteúdos e Serviços On-

line”, 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, 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, enquadrado pelo 

Regulamento Específico – “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”, visa o financiamento 

de operações no domínio da “Promoção da Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”, 

integradas no Objectivo Específico “Promoção da Economia Digital e da Sociedade do 

Conhecimento”. 

  

2. Objectivos 

As operações incluídas nas candidaturas têm como objectivo contribuir para a generalização do 

acesso à INTERNET e para a produção de conteúdos on-line por forma a permitir a prossecução dos 

objectivos definidos no âmbito das políticas públicas nacionais para as áreas da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento contribuindo para a competitividade e afirmação das regiões 

portuguesas. 
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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 nas seguintes tipologias: 

a) Projectos de sensibilização, massificação e dinamização da utilização da Internet em Banda 

Larga em espaços de acesso público que reúnam as condições para o efeito; 

b) Projectos de criação e digitalização de conteúdos temáticos e desenvolvimento de 

conteúdos e aplicações científicas, educativas e culturais; 

c) Projectos de desenvolvimento de conteúdos e aplicações dirigidos ao melhoramento de 

processos e eficiência interna; 

d)  Projectos de criação e desenvolvimento de conteúdos e aplicações dirigidas a cidadãos com 

necessidades especiais; 

e) Projectos de promoção da literacia digital, em particular os projectos baseados em relações 

de proximidade com grupos info-excluídos. 

 

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 - “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”, 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 
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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.  

 

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 10 de Julho 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 805 000,00€ (oitocentos e cinco 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 36 (trinta e seis) 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 5 do 

Regulamento Específico “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento”, devendo satisfazer as 

condições gerais estabelecidas no Artigo 10º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão. 
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13. Condições de admissão e aceitação das operações 

1- As operações, para efeitos de admissão, devem satisfazer as condições previstas no n.º 1 do 

artigo 11.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão.  

2- As operações, para efeitos de aceitação, devem satisfazer as condições previstas no n.º 2 do 

artigo 11.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão bem como cumprir os princípios 

orientadores e normas técnicas aplicáveis às tipologias de operações, determinados nas orientações 

técnicas gerais e específicas dos PO. 

 

14. Critérios de Selecção 

As operações candidatadas serão apreciadas e hierarquizadas em função dos seguintes critérios de 

selecção: 

a) Contributo para a prossecução dos objectivos definidos nos Programas Operacionais Regionais; 

b) Contribuir para a prossecução dos objectivos definidos no âmbito das políticas públicas nacionais 

para as áreas da Sociedade da Informação e do Conhecimento; 

c) Contributo para a inovação nos processos de ensino e aprendizagem; 

d) Qualidade de carácter inovador do projecto; 

f) Contributo para a dinamização, divulgação e difusão de conteúdos e aplicações em Língua 

Portuguesa; 

g) Contributo positivo do projecto em matéria de igualdade de oportunidades; 

h) Contributo positivo do projecto em matéria de satisfação de carências de cidadãos com 

necessidades especiais; 

i) Capacidade de potencializar as intervenções financiadas no âmbito do Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa; 

 

15. Despesas Elegíveis 

1- Sem prejuízo das disposições do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho, bem como do 

art.º 7.º do Regulamento (CE) n.º 1080/2006, de 5 de Julho de 2006, do artigo 6.º e do anexo III do 

Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão, consideram-se elegíveis as seguintes despesas: 

a) Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica e consultoria, quando 

demonstrada fundamentalmente a sua necessidade para a operação; 

b) Aquisição de equipamento informático expressamente para a operação; 

c) Aquisição de software expressamente para a operação; 

d) Aquisição de equipamento básico, designadamente mobiliário, sinaléptica, comunicações e 

equipamentos, desde que devidamente justificado como necessário para a implementação 

da operação; 

e) Despesas com a protecção da propriedade intelectual e industrial dos resultados da 

operação; 
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f) Despesas com a promoção e divulgação da operação; 

g) Despesas com o pessoal técnico do beneficiário afecto às actividades da operação; 

h) Outras despesas, que respeitem o disposto no Regulamento (CE) n.º 1080/2006 de 5 de 

Julho de 2006, quando demonstrada inequivocamente a sua necessidade para 

implementação da operação. 

 

2- No caso da aquisição de bens de equipamento ser efectuada através de contratos de locação 

financeira estes devem comportar uma opção de compra ou prever um período mínimo de locação 

equivalente à duração de vida útil do bem que é objecto do contrato.  

3 – Para efeito do disposto nos números anteriores, apenas são considerados elegíveis os valores 

declarados pelo beneficiário que correspondam a custos médios de mercado. 

 

16- Despesas Não Elegíveis 

1. Constituem despesas não elegíveis as que se encontram definidas no n.º 1 do artigo 7.º do 

Regulamento (CE) n.º 1080/2006, de 5 de Julho, relativo ao FEDER, bem como as previstas no Anexo 

III do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão.  

 

2. Nos termos do n.º 7 do art.º 6.º do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão, no âmbito do 

Regulamento Específico “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento” não serão também 

objecto de qualquer apoio financeiro as despesas relativas a: 

a) Aquisição de terrenos; 

b) Compra de imóveis; 

c) Aquisição de viaturas; 

d) Construção de edifícios; 

e) Trespasses e direitos de utilização de espaços; 

f) Aquisição de bens em estado de uso; 

g) Despesas de funcionamento da entidade beneficiária relacionadas com actividades de tipo 

periódico ou contínuo, se não enquadradas como encargos gerais da operação, nos termos previstos 

no ponto 3, do Anexo III, do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão; 

h) Imobilizado corpóreo já objecto de co-financiamento nacional ou comunitário; 

i) Encargos financeiros (juros devedores, ágios, despesas de câmbio e outras despesas financeiras); 

j) Honorários de consultas jurídicas, despesas notariais e despesas de peritagens 

 

17. Metodologia de Apuramento do Mérito da Operação 

A metodologia de cálculo para a avaliação, hierarquização e selecção das candidaturas admitidas 

(uma vez verificado o cumprimento das condições de admissão e aceitação do beneficiário e da 
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operação) é baseada no indicador de Mérito da Operação (MO), determinado através da seguinte 

fórmula: 

MO = 0,10 A + 0,10 B + 0,20 C+ 0,10 D + 0,10 E + 0,10 F + 0,10 G + 0,10 H + 0,10 I 

Na selecção das operações serão considerados os seguintes critérios: 

A - Contributo para a prossecução dos objectivos definidos nos Programas Operacionais Regionais; 

B - Contribuir para a prossecução dos objectivos definidos no âmbito das políticas públicas nacionais 

para as áreas da Sociedade da Informação e do Conhecimento; 

C - Contributo para a inovação nos processos de ensino e aprendizagem; 

D - Qualidade e carácter inovador do projecto; 

E - Impacto socioeconómico dos projectos, atendendo designadamente à satisfação de necessidades 

sociais; 

F - Contributo para a dinamização, divulgação e difusão de conteúdos e aplicações em Língua 

Portuguesa; 

G - Contributo positivo do projecto em matéria de igualdade de oportunidades; 

H - Contributo positivo do projecto em matéria de satisfação de carências de cidadãos com 

necessidades especiais; 

I - Capacidade de potencializar as intervenções financiadas no âmbito do Sistema de Apoio à 

Modernização Administrativa. 

 

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

autoridade de gestão – CIM do Cávado.  

 

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

pontuação final do Mérito da Operação arredondada a dois dígitos. Serão objecto de hierarquização 

os projectos que obtenham uma pontuação global igual ou superior a 3,00. Sempre que os 

elementos disponibilizados pela entidade promotora não permitam classificar de forma 

fundamentada um determinado critério, será atribuída a classificação de 1. 

 

18. 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. 

 

19. 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 3 meses após o 
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final do prazo para apresentação de candidaturas. A comunicação da proposta de decisão será 

efectuada junto dos promotores até 5 dias úteis após aquela tomada de decisão. 

 

20. 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 .   

  

21. 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 “Economia Digital e Sociedade do Conhecimento” aprovado por 

Decisão da Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas Operacionais Regionais; 

 

22. 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.pt. 

 

23. 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, 08 de Maio de 2009 
 
 
O Presidente Interino do Conselho Executivo 
 
 
 
José Barbosa 


