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 Equipamentos Públicos Específicos 

  

Aviso de Abertura de Concurso para Apresentação de Candidaturas – EPE/1/2010 

 

Nos termos do Regulamento Específico - “Equipamentos para a Coesão Local” (REECL) - a apresentação de 
candidaturas pode processar-se através de convite público, cujos Avisos de Abertura são definidos pela 
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013, sendo divulgados, para além 
dos meios legais estabelecidos, através do respectivo sítio na Internet. 

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, alertando-se 
para a necessidade de conhecimento do teor integral desses documentos.  

O presente Concurso é definido nos termos que se apresentam nos pontos seguintes: 

 

1. Âmbito 

O presente Aviso contempla operações no domínio dos “Equipamentos para a Coesão Local – Equipamentos 
Públicos Específicos” integradas no Objectivo Específico “Qualificação dos Serviços Colectivos Territoriais 
e de Proximidade” do Eixo Prioritário III “Valorização e Qualificação Ambiental e Territorial” do Programa 
Operacional Regional do Norte 2007-2013 e do tema prioritário 79 “Outras infra-estruturas sociais”.  

 

2. Objectivos 

Tendo em consideração o previsto no Regulamento Específico “Equipamentos para a Coesão Local”, o 
presente Aviso de Concurso abrange apenas o objectivo específico “Qualificar os territórios locais através 
de Equipamentos Públicos Específicos”, conforme alínea c), do n.º 2 do art. 2º. Estão assim, excluídos do 
presente concurso os objectivos nºs 1 e 2 do referido art. 2º. 

 

3. Âmbito Territorial 

Cidades estruturantes de equilíbrio regional previstas no PROT da NUT II: para além dos localizados nos 14 
Municípios da Área Metropolitana do Porto, Amarante, Barcelos, Braga, Bragança, Esposende, Chaves, 
Fafe, Felgueiras, Guimarães, Lamego, Mirandela, Oliveira de Azeméis, Paços de Ferreira, Paredes, 
Penafiel, Peso da Régua, Vale de Cambra, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão e Vila Real.  

 
4. Tipologia de operações 

4.1 Nos termos do disposto no Artigo 3.º do Regulamento Específico “Equipamentos para a Coesão Local” 
podem ser apenas apresentadas candidaturas relativas à tipologia referida na alínea c), do n.º 1, do art. 
3º: 
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- Equipamentos Públicos Específicos que concorram para requalificar e animar o património construído ou 
localizados em núcleos urbanos que tenham acções de regeneração e desenvolvimento urbano aprovadas. 

4.2 Só são admissíveis candidaturas de requalificação de equipamentos não enquadráveis noutros 
Regulamentos Específicos do Eixo Prioritário 3 e que demonstrem carácter excepcional, único ou inovador 
e não replicável. 

4.3 Estão excluídas do presente concurso as tipologias referidas nas alíneas a) e b) do referido art. 3º. 

4.4 As candidaturas que venham a ser apresentadas no âmbito do presente Aviso, para além de 
obedecerem às condições previstas no Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão, devem cumprir, de 
igual modo, as Condições Gerais de Admissão e de Aceitação das Operações constantes do Artigo 6.º do 
Regulamento Específico “Equipamentos para a Coesão Local” (versão de 20 de Abril de 2010). 

 

5. Entidades beneficiárias 

De acordo com o disposto no Artigo 4.º do Regulamento Específico “Equipamentos para a Coesão Local”, 
podem apresentar candidaturas enquanto potenciais beneficiárias: 

a) Municípios, Associações de Municípios e Áreas Metropolitanas;  

b) Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou equiparadas; 

c) Outras entidades públicas ou entidades privadas declaradas de utilidade pública que tenham como 
objecto principal a intervenção e o desenvolvimento de actividades no âmbito das tipologias de 
equipamentos em causa, mediante protocolos ou outras formas de cooperação com os Municípios 
ou a Administração Central. 

 

6. Formalização e instrução da candidatura 

6.1 A candidatura é apresentada à Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do 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 ON.2 e os previstos no presente Aviso. 

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 constantes da base da Direcção-Geral de Contribuições e Impostos (DGCI), 
a Autoridade de Gestão do ON.2 validará 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 
forem atribuídos. 
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7. Prazo para apresentação de candidaturas 

O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data de publicação do 
presente Aviso e as 17.00 horas do dia 30 de Novembro de 2010. 

A data e hora de entrada das candidaturas são as do registo que comprova a submissão do correspondente 
formulário ao Sistema de Informação do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 (SIGON.2). 

 

8. Financiamento das Operações 

8.1 A taxa máxima de co-financiamento FEDER para cada operação a apoiar no âmbito do presente Aviso é 
a prevista no Regulamento Específico.  

8.2 O financiamento das operações assume a forma de subsídio não reembolsável. 

 

9. Projectos geradores de receitas 

Para a apresentação de uma candidatura deverá ser tido em conta o Artigo 55.º do Regulamento (CE) n.º 
1083/2006, de 11 de Julho, alterado no respectivo n.º 5 pelo Regulamento (CE) n.º 1341/2008, de 18 de 
Dezembro de 2008, a Autoridade de Gestão do ON.2 emitiu a Orientação de Gestão n.º 9/(2009), de 6 de 
Novembro de 2009, disponível em http://www.ccr-norte.pt/novonorte/og_9_2009.pdf, de consulta 
indispensável. 

 

10. Duração das Operações 

Salvo situações excepcionais devidamente justificadas, sujeitas a posterior autorização da Autoridade de 
Gestão, as candidaturas a apresentar no âmbito do presente Aviso devem prever uma duração máxima de 
24 meses para a respectiva execução, considerando para efeito de contagem desses prazos o período que 
medeia a data de celebração do contrato de financiamento e a data de apresentação do Relatório Final da 
operação, nos termos em que este venha a ser exigido pela Autoridade de Gestão. 

 

11. Dotação Orçamental do Aviso 

11.1 A dotação orçamental máxima a atribuir à totalidade das operações a seleccionar no âmbito do 
Concurso abrangido pelo presente Aviso é de 5.000.000 € (cinco milhões euros) FEDER. 

11.2 A dotação orçamental afecta ao Concurso abrangido pelo presente Aviso pode ser reforçada, 
excepcionalmente e por decisão da Autoridade de Gestão tendo em vista maximizar a aprovação de 
candidaturas de mérito superior, conforme referido no ponto 16.4. 
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12. Condições de admissão e aceitação dos beneficiários 

As candidaturas a apresentar ao Concurso abrangido pelo presente Aviso devem obedecer às Condições de 
Admissão e Aceitação dos Beneficiários previstas no Artigo 5.º do Regulamento Específico “Equipamentos 
para a Coesão Local”. 

 

13. Condições de admissão e aceitação das operações 

13.1 A avaliar pela Autoridade de Gestão, de acordo com o Artigo 6º do Regulamento Específico 
“Equipamentos para a Coesão Local” (versão de 20 de Abril de 2010). 

13.2 Para além das condições referidas no ponto anterior, as candidaturas devem cumprir o Sistema de 
Certificação de Edifícios, de acordo com os Decretos-Lei n.º 78/2006, 79/2006 e 80/2006 de 4 de Abril e 
com a Portaria n.º 461/2007 de 5 de Junho. 

13.3 Para além de obedecerem às condições previstas no Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão e 
das Condições de Admissão e Aceitação das Operações previstas no Artigo 6.º do Regulamento Específico 
“Equipamentos para a Coesão Local” (versão de 20 de Abril de 2010), as operações incluídas nas 
candidaturas a apresentar no âmbito do Concurso abrangido pelo presente Aviso devem ser instruídas com 
os documentos que constituem anexos, designadamente os mencionados na Tabela 14 do Manual de 
Procedimentos do ON.2 ainda a declaração de certificação energética (ou demonstração de isenção). 

13.4 Deverão, ainda, ser apresentados protocolos de colaboração/parceria que atestem o carácter 
excepcional e único da candidatura, realçando o interesse da intervenção e evidenciando a utilização 
alargada das actividades e serviços a desenvolver nas instalações; 

13.5 A candidatura deverá, ainda, demonstrar que possui carácter único e que contribui para a 
qualificação e atractividade das cidades em que se enquadre. 

13.6 Constitui factor de exclusão de uma candidatura a não apresentação, à data da sua submissão, dos 
seguintes documentos: Memória Descritiva da Operação; Justificação do Enquadramento nos Critérios de 
Selecção; Projecto de Arquitectura aprovado; as declarações referidas no ponto 13.4. 

13.7 O valor do Investimento Elegível de cada operação deverá ter como limites mínimo 750.000€ 
(setecentos e cinquenta mil euros) e máximo 2.500.000€ (dois milhões e quinhentos mil euros). 

 

14. Elegibilidade das Despesas  

14.1 As despesas incluídas nas candidaturas apresentadas no âmbito do Concurso abrangido pelo presente 
Aviso devem obedecer, para além das condições em matéria de Elegibilidade de Despesas constantes da 
regulamentação comunitária aplicável, do Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão e do Artigo 7.º do 
Regulamento Específico “Equipamentos para a Coesão Local”, às condições que se encontrem 
estabelecidas em Orientações Técnicas emitidas pela Autoridade de Gestão. 

14.2 Para além da avaliação que, em cada caso, a Autoridade de Gestão venha a efectuar sobre o correcto 
enquadramento das despesas elegíveis nas diversas rubricas orçamentais, na apreciação dessas despesas 
será considerada a análise que, em cada operação, a Autoridade de Gestão efectuará sobre a 
oportunidade, razoabilidade e adequação dos custos envolvidos em relação aos resultados esperados. 
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15. Data limite de comunicação da admissão e aceitação dos beneficiários e das operações 

No caso de não serem solicitados esclarecimentos e/ou elementos nos termos do ponto 17. do presente 
Concurso, a comunicação aos promotores da proposta de decisão relativa à admissão e aceitação dos 
beneficiários e das operações abrangidas na candidatura é efectuada, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias úteis após o termo do prazo fixado para a sua apresentação. 

 

16. Avaliação do mérito e decisão de financiamento 

16.1 As candidaturas que reúnam as condições de admissão e aceitação serão apreciadas e hierarquizadas 
pela Autoridade de Gestão em função dos seguintes critérios de selecção aprovados pela Comissão de 
Acompanhamento do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013: 

A. Contributo para o cumprimento dos objectivos e metas previstos no Programa Operacional 

B. Valorização do âmbito supra-concelhio e existência de parcerias que garantam a sustentabilidade 
do projecto 

C. Adopção das melhores tecnologias e boas práticas, nomeadamente, em termos de eficiência 
energética e utilização sustentável dos recursos naturais. 

16.2 Metodologia de cálculo: Aos critérios de selecção constantes do ponto 16.1 será aplicada a seguinte 
metodologia de cálculo para avaliação do Mérito da Operação (MO) que permitirá a respectiva 
hierarquização: 

MO = 0,40A+0,40B+0,20C 

16.3 As pontuações dos critérios de selecção são atribuídas numa escala compreendida entre 1 e 5, sendo 
a pontuação final do Mérito da Operação (MO) estabelecida com relevância até às duas casas decimais.  

16.4 Para efeitos de selecção, apenas poderão ser consideradas as candidaturas de mérito superior com 
um MO igual ou superior a 3,00. 

16.5 Para efeitos de aprovação, em caso de igualdade da pontuação final, as operações são ordenadas 
pela maior pontuação obtida no critério B indicado na fórmula anterior. 

16.6 Entidades responsáveis pela Avaliação do Mérito e pela Decisão de Financiamento: A avaliação do 
mérito e a decisão de financiamento das candidaturas é da responsabilidade da Autoridade de Gestão do 
Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013. 

16.7 Na avaliação do mérito, a Autoridade de Gestão pode promover a articulação com as entidades cuja 
intervenção se revele necessária e/ou conveniente para a obtenção de apoio e/ou emissão de pareceres 
técnicos especializados. 

 

17. Esclarecimentos complementares 

17.1 A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 poderá, em sede de 
análise de admissibilidade dos beneficiários e das operações e/ou em sede de análise de mérito destas, 
requerer ao promotor esclarecimentos e/ou elementos complementares, os quais devem ser apresentados 
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no prazo máximo de 10 dias úteis, contado a partir da data em que os mesmos sejam formalmente 
solicitados. 

17.2 Se, findo este prazo, não forem prestados pelo promotor os “esclarecimentos/elementos” 
requeridos, a respectiva candidatura será analisada com base na documentação disponível na Autoridade 
de Gestão. 

17.3 A solicitação dos esclarecimentos e/ou elementos referidos no ponto 17.1 anterior tem efeitos 
suspensivos relativamente à contagem de prazo para análise correspondente das candidaturas e, 
consequentemente, no prazo para a comunicação da decisão respectiva. Nesta situação, o prazo para a 
tomada de decisão é contado a partir da data em que se encontre completa a instrução correspondente de 
todas as candidaturas. 

 

18. Data limite para a comunicação da proposta de decisão de financiamento aos promotores 

No caso de não serem solicitados esclarecimentos e/ou elementos nos termos do ponto 17 anterior, a 
comunicação aos promotores da proposta de decisão (favorável, desfavorável ou condicionada) relativa ao 
pedido de financiamento sobre as candidaturas admitidas e aceites, é efectuada até 60 (sessenta) dias 
úteis contados a partir da data da notificação da sua aceitação. 

 

19. 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.novonorte.qren.pt do Programa 
Operacional Regional do Norte 2007-2013. 

 

20. Orientações técnicas e/ou orientações de gestão 

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte 2007-2013 poderá emitir orientações 
técnicas e/ou orientações de gestão para especificação de determinadas matérias previstas no presente 
Aviso as quais serão divulgadas no site www.novonorte.qren.pt.  

 

21. Documentação Relevante 

 Regulamento CE n.º 1083/2006 do Conselho, de 11 de Julho, alterado no respectivo n.º 5 pelo 
Regulamento (CE) n.º 1341/2008, de 18 de Dezembro de 2008; 

 Regulamento CE n.º 1828/2006 da Comissão, de 8 de Dezembro; 
 Decreto-Lei n.º 312/2007, de 17 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

74/2008, de 22 de Abril, que define o modelo de governação do QREN 2007-2013 e dos respectivos 
Programas Operacionais; 

 Regulamento Geral FEDER e Fundo de Coesão, aprovado por deliberação da Comissão Ministerial 
do QREN, em 18 de Setembro de 2009, disponível em 
http://www.ccrnorte.pt/novonorte/reggeral_feder_fc.pdf; 

 Regulamento Específico “Equipamentos para a Coesão Local” aprovado pela Comissão Ministerial 
de Coordenação dos PO Regionais do Continente em 17 de Abril de 2009, com alterações 
aprovadas pela CMC dos POR do Continente em 14 de Agosto de 2009 e em 20 de Abril de 2010, 
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disponível em http://www.ccr-norte.pt/novonorte/reg_coesaolocal_20090814.pdf e em 
http://www.ccr-norte.pt/novonorte/regalt_2010.pdf. 

 Documentação sobre o “NORTE 2015 – Competitividade e Desenvolvimento – Uma Visão 
Estratégica” e os Planos de Acção das Agendas Regionais Prioritárias do Pacto Regional para a 
Competitividade do Norte de Portugal, disponível em http://ccr-norte.pt 

 Manual de Procedimentos do ON.2, disponível em 
http://www.ccrnorte.pt/novonorte/manualprocedimentos_fev2009.pdf. 

 

 

22. Fontes de Informação: 

Para além da documentação referida anteriormente, o promotor poderá obter mais informações através 
de consulta aos sites www.qren.pt e www.ccdrn.pt/novonorte. 

 

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 a participação (co-financiamento) do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional e do Programa Operacional Regional do Norte 2007 – 2013 nas 
intervenções, resultantes das disposições regulamentares comunitárias (Regulamentos CE n.ºs 1083/2006 e 
1828/2006), bem como das normas e especificações técnicas instituídas pela Autoridade de Gestão em 
vigor à data da sua aprovação. 

 

Porto, 27 de Outubro de 2010. 

 

O Presidente da Comissão Directiva do PO Regional do Norte 2007-2013 

 

Carlos Lage 

 


