Ex.mos Senhores Beneficiários do ON.2,
Terminou, no dia 31 de outubro, às 17h00m, o prazo de apresentação de candidaturas a considerar na 1ª fase
de apuramento dos Avisos em regime de overbooking publicitados no passado dia 30 de setembro.
Atendendo a algumas dúvidas entretanto suscitadas, gostaríamos de relembrar alguns aspetos constantes dos
Avisos em causa e clarificar o seguinte:


A aprovação das candidaturas em regime de overbooking é condicionada à existência de
disponibilidade financeira de cada eixo prioritário. Nesta data, não é possível prever em que
momento serão libertadas as verbas decorrentes da anulação de compromissos e da realização dos
investimentos em montantes inferiores aos aprovados.



Neste sentido, a divulgação dos Avisos em regime de overbooking tem por objetivo a constituição de
uma bolsa de projetos, cujo financiamento não está assegurado, mas que pode originar um
cofinanciamento efetivo, caso existam quebras nos projetos já contratados. Não há, portanto,
qualquer garantia de cofinanciamento das candidaturas, ainda que reúnam as demais condições
necessárias para o efeito.



Em cada fase de apuramento de candidaturas, a lista hierarquizada com a respetiva classificação final
do mérito é consolidada, integrando as candidaturas das fases anteriores que não tenham sido objeto
de financiamento por indisponibilidade de dotação FEDER.



O Sistema de Informação SIGON.2 permanece “aberto” até ao final da última fase. Assim e a título de
exemplo, os promotores podem continuar a registar candidaturas após as 17h00m do dia 31 de
outubro.

Atendendo ao que acima se refere, cabe aos promotores a decisão de avançarem com os projetos que
entendam ter capacidade de executar, num contexto de ausência de garantia de cofinanciamento.
Igualmente se aconselha que, para evitar congestionamentos nos últimos dias de cada fase, os promotores
submetam as suas candidaturas logo que garantidas as condições exigíveis .
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