
Declaração de Compromisso do Promotor/Parceiro (1) 

 

 

Para os fins a que se destina o presente formulário, submetido no âmbito do Aviso 
_________(identificar o código do Aviso) e relativo à operação 
________________(designação), o Promotor/Parceiro DECLARA de modo expresso e inequívoco 
que (2): 

 

i) São verdadeiras todas as informações que faz constar do presente formulário e dos respectivos 
anexos; 

ii) Assegura o cumprimento integral da programação temporal, física e financeira da operação; 

iii) Possui disponibilidade orçamental em níveis adequados à execução da operação, de acordo com 
a programação indicada, declarando (seleccionar apenas a alternativa aplicável) 

/ que a Operação já se encontra inscrita em Orçamento, Plano de Actividades ou documento(s) 
equivalente(s), devidamente autonomizada e dotada pelo seu valor total, sendo anexados à 
candidatura extractos do Orçamento, do Plano de Actividades ou do(s) documento(s) equivalente(s) 
aprovados, para o corrente ano, onde consta a inscrição da Operação, evidenciando-se que, atentos 
o investimento e a calendarização previstos para a mesma, existe adequada cobertura orçamental; 
mais se declara que a entidade beneficiária se compromete para os anos seguintes, a inscrever a 
Operação em Orçamento, Plano de Actividades ou documento(s) equivalente(s), de forma ajustada 
ao montante de investimento e calendarização de execução previstos (se aplicável) 

/ compromete-se a inscrever a Operação no respectivo Orçamento e Plano de Actividades, de forma 
ajustada ao montante de investimento e calendarização de execução previstos, de modo a garantir 
a adequada cobertura orçamental. 

iv) Possui/Tem capacidade para assegurar (seleccionar apenas a alternativa aplicável) os meios 
técnicos, físicos e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação; 

v) Dispõe/Irá dispor, o mais tardar até à data de celebração do contrato de co-financiamento 
(seleccionar apenas a alternativa aplicável), de um sistema de contabilidade organizada de acordo 
com o plano de contabilidade aplicável - POC/POCAL/POCP ou outro legalmente fixado - (seleccionar 
apenas a alternativa aplicável, identificando qual o sistema se seleccionada a opção “outro 
legalmente fixado”) e de um centro de custos e proveitos específico para a operação; 

 

vi) Assegura o cumprimento integral das disposições regulamentares e contratuais associadas ao co-
financiamento do FEDER ou do Fundo de Coesão; 

vii) A candidatura não foi apresentada para co-financiamento a outro Aviso do Programa Operacional 
Regional do Norte ou a qualquer outro Programa, nacional, comunitário ou internacional, no âmbito da 
qual ainda esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de 
financiamento tenha sido favorável; 

                                                 
1 No caso de candidaturas em parceria com outros beneficiários, deve ser apresentada por cada 
beneficiário, conjuntamente com a presente, uma declaração de compromisso idêntica a esta, 
devidamente assinada e carimbada. 
2 Salienta-se que nos itens que apresentam uma redacção alternativa, o promotor deverá assumir 
apenas aquela que se adequa à sua situação concreta. 
 



viii) Não foi responsável por falsas informações ou viciação de dados com o objectivo de obter um 
benefício indevido prestados por ocasião da apresentação, apreciação, acompanhamento ou execução 
dos investimentos em operações ou projectos objecto de co-financiamento comunitário, incluindo o 
atribuído no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio III, adiante designado por QCA III e do Fundo de 
Coesão II, no período de dois anos antes da apresentação da candidatura; 

ix) Assegura o cumprimento integral das obrigações inerentes ao beneficiário, definidas no Artigo 12.º 
do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão e no Regulamento Específico aplicável à operação; 

x) Assegura, a todo o momento, a conformidade das operações abrangidas na candidatura apresentada 
com os procedimentos legais nacionais e comunitários aplicáveis, designadamente em matéria de 
concorrência, igualdade de oportunidades, ambiente e publicidade dos apoios da União Europeia; 

xi) Assegura a conformidade do projecto com os procedimentos legais nacionais e comunitários em 
matéria de mercados públicos, para as empreitadas e aquisições de bens e serviços realizados ou que 
venha a realizar; 

xii) A operação e qualquer uma das suas componentes não se encontram concluídas física -inexistência 
de recepção provisória, no caso de operações/componentes infraestruturais)- (suprimir, no caso de 
operações imateriais) e financeiramente à data de apresentação da candidatura; 

xiii) Nenhuma das componentes do investimento foi objecto de co-financiamento comunitário ou irá ser 
incluída em operação a candidatar a qualquer outro Programa de apoio comunitário; 

xiv) Cumpre as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade, nomeadamente, tem 
a situação regularizada em matéria de licenciamento da actividade do estabelecimento;  

/Cumpre as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade; 

/ Não está sujeita a quaisquer disposições legais, nacionais e comunitárias, em matéria de 
licenciamentos ou autorizações prévias, aplicáveis ao arranque da operação; 

(seleccionar apenas a opção aplicável à situação concreta)      
        

xv) Está devidamente salvaguardada a sua legitimidade para intervir no espaço abrangido pelo 
projecto; (se aplicável considerando a natureza da operação)   

xvi) Assegura (seleccionar apenas a opção aplicável à situação concreta)  

/estar aprovado o projecto técnico de execução, tendo sido dado cumprimento às disposições 
constantes no art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada 
pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, sendo que este projecto de execução, tal como aprovado à 
data de apresentação da candidatura, constituirá o documento base para instrução do respectivo 
procedimento de contratação pública;  

/ Assegura dispor da deliberação favorável sobre o processo de licenciamento; 

/ Assegura ter efectuado a Comunicação Prévia das intervenções infra-estuturais abrangidas pela 
operação; 

/Atesta que a intervenção infraestrutural não está sujeita a licenciamento ou comunicação prévia. 

          

Data: 

 

O Promotor/O Parceiro Co-Beneficiário (suprimir o que não interessa): 



 

Nome/Firma completos do(s) Representante(s) do Promotor/Parceiro Co-Beneficiário (suprimir o 
que não interessa): 

 

Cargo(s) ou Função(ões): 

 

 

Assinatura(s) e carimbo: 

(Assinatura(s) necessária(s) para vincular o Promotor/Parceiro, em conformidade com os 
respectivos estatutos/lei orgânica ou outro instrumento habilitante) 


