
 

MEDIDA 4.2   
“Dinamizar a produção de conteúdos e aplicações de Banda 

Larga” 
Condições Gerais de Candidatura 

 
ENTIDADES ELEGÍVEIS  

• Organismos públicos; 

• Instituições públicas ou privadas que promovam ou desenvolvam actividades 
educativas, sociais, culturais, científicas ou tecnológicas; 

• Sociedades, agências ou consórcios de desenvolvimento nacional, regional e 
local; 

• Outras entidades públicas ou privadas. 

 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS  
 

• Explicitar numa memória descritiva os objectivos orientados para resultados na 
óptica do utilizador/cliente final bem como as principais actividades previstas;  

• Indicar detalhadamente os conteúdos concretos a disponibilizar bem como o 
modo previsto para a eventual actualização dos mesmos; 

• Demonstrar o carácter inovador face ao panorama actual dos conteúdos na 
Internet; 

• Incluir detalhada e exaustivamente as especificações técnicas que serviram de 
base ao cálculo dos custos do investimento do projecto; 

• Demonstrar a capacidade técnica e financeira para a execução do projecto, 
referindo eventuais experiências em projectos anteriores já executados nesta 
área; 

• Apresentar a sustentabilidade financeira através de mapa com a previsão das 
receitas e despesas do projecto, desde o início até dois anos após a cessação 
do financiamento; 

• Garantir o cumprimento dos requisitos básicos de Acessibilidade para cidadãos 
com necessidades especiais (segundo as directrizes de acessibilidade ao 
conteúdo da Web 1.0, definidas com base na Recomendação de 5 de Maio de 
1999 do W3C). 

 
DESPESAS ELEGÍVEIS 
 
Consideram-se elegíveis, nomeadamente, as despesas com: 



 
• Concepção/Produção dos conteúdos; 
• Hardware e Software necessários à produção e disponibilização de conteúdos e 

respectivas aplicações  de banda larga ; 
• Digitalização, formatação, design gráfico dos conteúdos e dos interfaces das 

aplicações com o utilizador final; 
• Divulgação/publicidade relativas ao produto final (máximo de 5%); 
• Alojamento dos conteúdos e aplicações; 
• Tradução de conteúdos com impacto em públicos mais alargados; 
• Serviços de apoio ao projecto (ex: contabilístico, gestão); 
• Aquisição limitada de bibliografia especializada; 
• Consumíveis . 

 
 

DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS 
 
Consideram-se não elegíveis, nomeadamente, as despesas com: 
 

• Actualização dos conteúdos após a respectiva disponibilização na Internet; 
• Comunicações telefónicas móveis e fixas; 
• Arrendamento de imóveis;  
• Obras de adaptação/remodelação de imóveis; 
• Mobiliário para o equipamento informático; 
• Despesas de representação e deslocações ( ex: restaurantes, táxis, 

parqueamento, portagens, alojamentos e viagens); 
• Água, electricidade, serviços de manutenção e limpeza; 
• Apoio de secretariado; 
• Viaturas, nomeadamente, aquisição ou aluguer. 

 
Outras despesas não previstas nos pontos anteriores serão analisadas segundo o 
Regulamento (CE) nº 1685/2000 da Comissão, de 28-07-2000, alterado pelo 
Regulamento (CE) nº 448/2004, da Comissão, de 10 de Março, tendo em conta a sua 
razoabilidade, legalidade e elegibilidade. 
 
Os formulários encontram-se disponíveis na página www.posc.mctes.pt 

As candidaturas podem ser enviadas por via postal (papel e CD-Rom)  ou por correio 
electrónico, neste caso exigindo-se a sua assinatura certificada. 

Outras informações podem ser obtidas junto do Gabinete de Gestão do Programa 
Operacional  Sociedade do Conhecimento ou por consulta na página www.posc.mctes.pt 
Enviar para: 
Gabinete de Gestão do Programa Operacional Sociedade do Conhecimento 
Tagus Park, Edifício Inovação III, Espaço 624 
2740-122 Porto Salvo 
Telefone: 214 220 820; Fax 214 220 821 
e-mail: editais@posc.mctes.pt 
 


