
 
 

Notas explicativas para preenchimento do Formulário de Candidatura 
 

 
 
As candidaturas podem ser apresentadas ao Gabinete de Gestão do Programa Operacional Sociedade da 
Informação, por via postal (papel e CD-Rom) ou por correio electrónico (geral@posi.pcm.gov.pt), neste caso 
exigindo-se a sua assinatura certificada. 
 
Enviar para: Gabinete de Gestão do Programa Operacional Sociedade da Informação, Tagus Park – Edifício 
Inovação III, Espaço 624, 2740-122 Porto Salvo  
 
 

1 – Identificação do Processo 
 

A preencher exclusivamente pelo Gestor. 
 

2 – Designação Sintética do Projecto 
 

Corresponde à designação ou nome com que a candidatura será identificada no SIFEC (Sistema de 
Informação dos Fundos Estruturais Comunitários). 

 
3 – Identificação da Entidade Executora 

 
A cada candidatura deve corresponder um executor (que poderá ser de natureza colectiva) e uma só conta 
bancária. 
 
Admite-se, com carácter excepcional, a possibilidade de uma candidatura apresentar mais do que um 
executor, nas situações em que não haja, do ponto de vista legal, obrigatoriedade ou possibilidade de 
constituição de um único executor com identificação fiscal. Neste caso, anexar tantas cópias do quadro 3 
quantas as entidades executoras. 

  
Código da Repartição de Finanças  
  
Identifica a Repartição de Finanças em que o executor está inscrito e que deverá certificar a situação fiscal do 
executor. 

 
CAE  
  
Código de classificação das actividades económicas da entidade executora.  
Em caso de dúvida, consulte a página do INE na Internet: 
www.ine.pt/prodserv/nomenclaturas/nomenclaturas.html

 
Natureza do executor  
 
Deverá ser seleccionada apenas uma das várias opções.  
Em casos excepcionais poderão ser seleccionadas duas opções.  
 

4 – Identificação do Projecto 
 

CAE do Projecto  
Código e designação da classificação de actividade económica da candidatura. 

 
Sector de Actividade  
Deverá ser seleccionada apenas uma das várias opções incluídas na tabela 1 (em anexo) 

 
Tipologia do projecto  
Quando possível deverá ser seleccionada apenas uma das várias opções, correspondendo à componente com 
maior peso no investimento da candidatura, de acordo com o plano financeiro desagregado por rubrica de 
despesa 
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Acções imateriais/Estudos –  Refere-se à tipologia específica dos projectos de conteúdos bem como às 
despesas de funcionamento e de manutenção dos outros projectos. 

 
Relação com o QCA II 
 
Informação sobre antecedentes da candidatura: continuação se constituir uma fase subsequente e 
complementar se, sendo de natureza distinta, completar a candidatura anterior. 

 
Localização 
Nuts II : Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. 
Em caso de dúvida da NUT III, consulte a página do INE na Internet: 
www.ine.pt/prodserv/nomenclaturas/nomenclaturas.html
 
Sempre que possível detalhar ao nível do concelho; quando a candidatura incidir sobre vários concelhos, 
atribuir-lhes uma % de importância/benefício. 
Se existirem mais de dois concelhos beneficiados, deverão ser mencionados e justificados em anexo. 

 
Fontes de Contrapartida Nacional 

  
OE  Orçamento do Estado 
AL Autarquias Locais 
RA Regiões Autónomas 
EP Empresas Públicas  
OU               Outros   
PRIV  Privada 

 
 

Código PIDDAC  
 
Identificação fornecida pelo DPP (Departamento de Planeamento e Prospectiva do Ministério do 
Planeamento). 

 
5 – Realização do Projecto 

 
Data de Início  
Data prevista para o início financeiro da candidatura. 

 
Nota: a entidade executora deverá assegurar o início do projecto até ao prazo máximo de três meses a partir 
da data da notificação da decisão da aprovação. 

 
Data de Conclusão  
Data prevista para a conclusão financeira da candidatura. 
 
Investimento Total  
 corresponde ao investimento total elegível e não elegível do projecto. 
 
Investimento  Total Elegível  
Conforme Regulamento (CE) nº 1145/2003 da Comissão de 27 de Junho de 2003 que altera o Regulamento 
(CE) nº 1685/2000 no que diz respeito às regras de elegibilidade para co-financiamento pelos Fundos 
Estruturais.  
Nota:  O Investimento Total Elegível é igual ou inferior ao investimento total. 
 
Taxa de comparticipação ao FEDER 
Esta taxa obtém-se dividindo a comparticipação solicitada pelo investimento total elegível. 
 
Nota: A comparticipação máxima a solicitar ao POSI consta do anúncio de abertura do respectivo concurso 
ou do regulamento específico de cada medida, no caso do referido anúncio não prever explicitamente a 
percentagem de comparticipação. 

 
 

Descrição das componentes  
Repartição das várias componentes físicas do projecto por forma de adjudicação/ regime de execução, 
conforme Decreto-lei 197/99 de 8 de Junho. 
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Nota: O somatório do custo das componentes poderá não corresponder ao investimento total da candidatura  
 
 
6 - Plano Anual de Investimentos 
 
6.1.–  Programação Financeira Anual 

Repartição do investimento total previsto para a candidatura, por ano e fonte de financiamento. 
 
6.2. – Plano Anual de Investimentos por Região  

Repartição do investimento total elegível previsto para a candidatura, por ano e por região. 
 

7 – Plano Anual de Investimentos  por Rubrica 
Repartição do investimento total previsto para a candidatura, por ano e por rubrica, de acordo com a 
classificação de despesas a que o executor esteja sujeito do ponto de vista contabilístico. 

 
8 – Requisitos do Projecto 

Reporta-se sobre a existência ou não de alguns elementos que deverão ser apresentados em anexo à 
candidatura. 

 
9 – Indicadores e Resultados 
 

Nº de empregos a criar  
Apresentação das previsões de números de empregos a criar (homem/ano), sendo temporários os não 
duradouros, isto é os que não persistem após a conclusão da candidatura, e permanentes os que 
continuarão a vigorar após a conclusão da mesma; separação entre homens e mulheres. 

 
 Nº de empregos a manter  
 Identifica o número de empregos que serão mantidos com o investimento a efectuar; separação entre 

homens e mulheres. 
 

População servida pelo projecto  
Volume de população que beneficia directamente dos resultados da execução do projecto. 
 
Percentagem de população servida  
Peso da população servida pelo projecto no total da população do concelho em que o projecto se localiza ou 
da NUT III ou II, no caso de projectos de âmbito espacial e impacte superior ao concelho. 

 
Acréscimo de Cobertura Induzida pelo projecto  
Variação percentual da população servida em resultado da realização do projecto. 

   
10 – Sustentabilidade do Projecto 
 

Previsão, nas situações em que não for exigido Estudo de Viabilidade, de encargos e receitas decorrentes do 
projecto após a sua realização (p.e., custos de funcionamento e manutenção de equipamento criados com 
projecto). 
 

11 – Compromisso da Entidade Executora 
 

Inscrição em Orçamento 
 

Identificação da rubrica do orçamento em que a verba da contrapartida nacional está inscrita; se ainda não 
estiver inscrita em orçamento (do executor/OE) deverá ser especificada a situação.  
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Legislação de Enquadramento 
 

 
• Decreto-lei nº 197/99 de 8 de Junho – estabelece o regime de realização de despesas públicas em 

locação e aquisição de bens e serviços. 
 
• Regulamento CE 1260/1999 do Conselho, de 21 de Junho – Estabelece disposições gerais sobre os 

Fundos estruturais. 
 

• Resolução do Conselho de Ministros nº 97/99 de 26 de Agosto, sobre acessibilidades dos sítios da 
Administração Pública na Internet pelos CNE. 

 
• Regulamento CE 1783/1999  do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativo ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional. 
 

• Decreto-Lei nº54-A/2000 de 7 de Abril – Define a estrutura orgânica responsável pela gestão, 
acompanhamento e controlo de execução do QCA III. 

 
• Resolução do Conselho de Ministros nº 27/2000 de 16 de Maio – Nomeação das 18 estruturas de gestão 

do QCA III (Anexo I- 4º- Intervenção Operacional da Sociedade da Informação). 
 

• Regulamento CE 1159/2000 da Comissão de 30 de Maio, relativo às acções de informação e publicidade 
sobre as intervenções dos fundos estruturais. 

 
• Regulamento CE nº 1145/2003 da Comissão de 27-06-2003 que altera o Regulamento nº 1685/2000  no 

que diz respeito às regras de  elegibilidade para co-financiamento pelos fundos estruturais. 
 

• Decisão C(2000)1786 de 28 de Julho, que aprova o Programa Operacional Sociedade da Informação, 
integrado no QCA III. 
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