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ENQUADRAMENTO
Enquadramento Normativo
•

Decreto Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro: Modelo de governação
dos FEEI – 2014/2020

•

Decreto Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro: Regras gerais de aplicação
dos programas operacionais (e outros), contendo vários fundos, entre os
quais o Fundo Social Europeu (FSE)

•

Portaria n.º 97-A/2015 de 30 de março: Estabelece o Regulamento
Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego

•

Portaria n.º 60-A/2015, de 2 de março: Estabelece Normas Comuns
sobre o Fundo Social Europeu

E ainda :
‒ Aviso de Concurso
‒ Normas de Gestão do NORTE 2020
‒ Regras de Informação e Publicidade

ENQUADRAMENTO

Enquadramento Estratégico
• Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT)
• Estratégias Integradas de Desenvolvimento Territorial estabelecidas para as
NUTS III
• Dinamizados pelas Comunidades Intermunicipais (CIM) e pela Área
Metropolitana do Porto (AMP)

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
1. Objetivos
• Promover a aquisição e o desenvolvimento de competências básicas,
profissionais, sociais e pessoais, junto de grupos excluídos ou socialmente
desfavorecidos, através da dinamização de práticas artísticas e culturais,
tendo em vista a aquisição de capacidades que contribuam para uma maior
integração;
• Promover a igualdade de oportunidades na fruição cultural, através da
remoção de barreiras de comunicação e de programação nos espaços,
equipamentos e eventos culturais, facilitando a participação cultural de
pessoas com deficiências e incapacidades, com mobilidade reduzida e ou de
grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos;
• Fomentar o acesso de novos públicos à cultura;

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
• Contribuir ativamente para a eliminação de discriminações, assimetrias
económicas, sociais, culturais e territoriais, através de práticas artísticas e
culturais;
• Contribuir ativamente para o aumento dos sentimentos de pertença do
indivíduo na comunidade através da promoção da ética social e da
participação cultural e artística, visando o combate à exclusão social
mediante o desenvolvimento de intervenções inovadoras e de respostas
integradas no âmbito da infância e juventude, população idosa, pessoas
com deficiência, família e comunidade;
• Estimular a disponibilização e a divulgação de conteúdos culturais digitais
acessíveis a pessoas com deficiências e incapacidades e ou a grupos
excluídos ou socialmente desfavorecidos.

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
Em suma…
Promover iniciativas de inclusão social, potenciando parcerias de caráter
inovador e/ou experimental que envolvam uma ampla gama de entidades,
designadamente destinadas a incentivar o desenvolvimento de competências
pessoais, sociais e profissionais, em especial
A estratégia de intervenção dos projetos deverá explicitar de forma
clara o modo como estes objetivos de inclusão pela cultura são tidos
em conta
. nas preocupações e necessidades a colmatar
. na intencionalidade definida.

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
3. Área geográfica: NUTS II Região do Norte (local de realização das ações)
4. Beneficiários
•

Pessoas coletivas de direito público, pertencentes à administração central,
incluindo institutos públicos, e local

•

Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos
Entidades identificadas como promotoras do projeto no PDCT

5. Destinatários
•

Pessoas com particulares dificuldades de inclusão social, nomeadamente,
grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, população idosa, pessoas
em risco de exclusão social, pessoas com deficiência, e respetivas famílias e
comunidade.

Obs.: poderão ser considerados outros, quando os destinatários que estão no centro da estratégia
visada possa beneficiar da interação e do contacto com outros grupos, tendo em vista a sua plena
integração na vida social e cultural.

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
5. Tipologia das operações
• Ações de dinamização de práticas artísticas e culturais por e ou para
grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, bem como para idosos,
em particular, iniciativas que permitam o seu envolvimento direto em
experiências artísticas e/ou culturais, não exclusivamente como
espectadores mas como participantes ativos na criação ou coprodução;
• Ações de sensibilização, promoção e intermediação para promover o
exercício de uma cidadania ativa, que valorize designadamente a
participação cívica, a fruição cultural e patrimonial e a responsabilidade
social. Releva-se, de modo especial, iniciativas que possam ajudar as
pessoas dos grupos-alvo a compreender a importância do seu papel no
debate e resolução de questões relevantes para as comunidades em que se
inserem, o país e a Europa (e.g. o voto e a democracia representativa, a
avaliação e melhoria dos serviços públicos, a preservação do património e
da herança cultural, etc);

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
• Ações de intermediação que favorecem o desenvolvimento de atitudes e
capacidades de aprendizagem, com vista à aquisição de competências
básicas, pessoais e sociais, recorrendo designadamente à inclusão de
conteúdos e ou práticas artísticas e culturais;
• Projetos inovadores ao nível de respostas integradas destinadas ao públicoalvo que aumentem a coesão social e os sentimentos de pertença à
comunidade, através da participação cultural e artística;
• Projetos que concorram para a melhoria do acesso à cultura e à arte,
nomeadamente através da supressão de obstáculos ao nível da
comunicação e da programação em espaços, equipamentos e eventos
culturais;
• Projetos que tenham como objetivo promover a elaboração e a divulgação
de conteúdos culturais digitais acessíveis a pessoas com deficiências e
incapacidades e ou a grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos.

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR

São considerados prioritários os projetos que evidenciem…
• a participação dos grupos-alvo no processo de preparação,
criação/realização e avaliação;
• o envolvimento de beneficiários que atuam nos domínios da
cultura e de beneficiários que intervêm num ou mais outros
setores (social, saúde, educação, etc).

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
6. Elegibilidade das operações
Requisitos :
• Inscrição no PDCT e respeito pelos valores aí constantes
• Apresentação da totalidade dos documentos exigidos no Aviso
• Candidaturas em parceria:
ü Envolver pelo menos dois beneficiários;
ü Respeitar os requisitos previstos no artigo 7.º da Portaria n.º 60-A/2015
Não são apoiadas:
• Ações de formação estruturadas, na aceção subjacente ao regime jurídico
aplicável à formação e ao Sistema Nacional de Qualificações, podendo
contudo ser financiados seminários, workshops, oficinas ou outras sessões
de sensibilização e capacitação que se justifiquem, devidamente integradas
nos projetos;
• Intervenções com claro enquadramento noutras tipologias de operações
apoiadas pelo NORTE 2020 ou o POISE (e.g., “Idade +”, “Abordagens
Integradas para a Inclusão Ativa”, “Capacitação da Administração Local”).

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
7. Regras e limites à elegibilidade de despesas
Despesas Elegíveis:

• Regras e valores previstos nos artigos 12º a 17º da Portaria nº60/A2015, de 2 de março, na sua atual redação.
• Período de elegibilidade das despesas: entre a data de assinatura
do PDCT e os 45 dias úteis subsequentes à data de conclusão da
operação (apresentação do saldo final).

Despesas não Elegíveis:

• encargos diretos pagos aos participantes (ex.: bolsas, despesas de
alimentação ou transporte, prestações sociais);
• custos indiretos ou encargos gerais (ex.: despesas de telefone,
água ou eletricidade ou outras).

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR

9. Duração dos Projetos
• Período entre a data de início físico da primeira ação/atividade e a
data de realização da sua última ação, tal como previsto no
respetivo cronograma de execução da operação.
• Duração máxima dos projetos: 24 meses (máx: até 31/12/2021)
• Pode ser prorrogada em sede de um pedido de alteração, se
devidamente justificado e aceite pela Autoridade de Gestão, desde
que não seja ultrapassada a duração de 36 meses.

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
10. Dotação financeira
NUTS III
Alto Minho
Cávado
Ave
Área Metropolitana do Porto
Alto Tâmega
Tâmega e Sousa
Douro
Terras de Trás-os-Montes
TOTAL

Dotação máxima FSE
4 542 741,41 €
2 974 452,79 €
2 437 365,74 €
7 020 452,48 €
1 429 912,21 €
3 649 036,76 €
2 086 586,78 €
1 786 487,12 €
25 927 035,29 €

11.Taxas de financiamento das despesas elegíveis
• Fundo Social Europeu (85%)
• Contribuição pública nacional (15%)
- Beneficiários, quando se trate dos previstos no n.º 4 do REISE
- OSS, entidades privadas sem fins lucrativos
Obs: De acordo com a natureza jurídica da entidade coordenadora

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
11. Forma, limites e pagamento dos apoios
• Incentivo não reembolsável;
• Modalidade de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e
pagos – Custos Reais;
• Início (e reinício ano civil): adiantamento de 15% do aprovado/cada ano;
• Pedidos de reembolso de despesas com periodicidade mínima bimestral;
• Até 15 de fevereiro de cada ano, o beneficiário submete a informação da
execução física e financeira, reportada a 31 de dezembro anterior;
• Decisão dos pedidos de reembolso emitida no prazo de 30 dias úteis, a
contar da data de receção do pedido (prazo suspenso se houver lugar a
pedido de esclarecimentos adicionais);
• Reembolso das despesas até 85% do montante aprovado;
• O saldo final deve ser apresentado até 45 dias úteis, após data da
conclusão do projeto;
• Os 15% finais são pagos se as metas contratualizadas para os indicadores
de realização forem cumpridas.

AVISO DE CONCURSO: ELEMENTOS A SALIENTAR
12. Apresentação das candidaturas:
• Formulário eletrónico no Balcão 2020 (SIFSE)
• Procedimentos de registo de entidades e gestão de utilizadores
Guia de Apoio ao Formulário de Candidatura
• Aviso aberto até ?? de 2019:
Fase 1: ??
Fase 2: ??
•

Evitar a submissão de candidaturas no último ou nos últimos dias do
prazo

