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Proposta de projeto 
 

PARTE A – RESUMO DO PROJETO 

A.1 Identificação do projeto  

Título do projeto  

Acrónimo do projeto  

Código do projeto   Preenchido automaticamente 

Duração do projeto (fase de execução) Número de meses 

Projeto iniciado 
Sim/ Não 

Se sim, apresentar uma breve 
explicação (Limitado a 500 
caracteres com espaços) 

Objetivo específico do Programa Lista pré-definida 
Prioridade do Programa Preenchido automaticamente 

Objetivo temático Preenchido automaticamente 

Prioridade de investimento Preenchido automaticamente 

Domínio de intervenção Lista pré-definida (anexo Regulamento184/2014) 
 

PARTE B – APRESENTAÇÃO GERAL DA PARCERIA 

Beneficiário nº Denominação da 
entidade 

beneficiária 

Abreviatura da 
denominação da 

entidade 
beneficiária 

País NUTS II 

Preenchido 
automaticamente 

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

Preenchido 
automaticamente  

 

Parceiros associados 

Denominação do parceiro associado 
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PARTE C – PLANO FINANCEIRO 

Orçamento por beneficiário e orçamento máximo do projeto  
 

 Montante (euros) Taxa de cofinanciamento FEDER 
Beneficiário principal 
(abreviatura): 
Orçamento total 
elegível  

 

Preenchido automaticamente Preenchido 
automaticamente 

Beneficiário 2 
(abreviatura): 
Orçamento total 
elegível  

 

Preenchido automaticamente Preenchido 
automaticamente 

Beneficiário N 
(abreviatura): 
Orçamento total 
elegível  

 

Preenchido automaticamente Preenchido 
automaticamente 

Orçamento máximo 
elegível  
Total do projeto 

Preenchido 
automaticamente 

 Preenchido 
automaticamente 
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PARTE D – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

D.1 Pertinência do projeto  

D.1.1 Especifique o setor enfocado pelo projeto. 
Os setores prioritários estão definidos no Programa (páginas XX). 
(Lista pré-definida segundo a resposta fornecida na secção A.1 segundo os dados do Programa) 
Se o projeto aborda um setor não identificado pelo Programa, indicar o setor que o projeto vai abordar 
e justificar as necessidades deste setor. 
(No caso de selecionar “outro”, campo limitado a 500 caracteres com espaços) 

 
 

D.1.2 Quais são as problemáticas/desafios territoriais comuns que vão ser enfocados pelo projeto? 
Apresentar uma análise SWOT (Forças – Fraquezas – Oportunidades - Ameaças) do âmbito de atuação do 
projeto 
(Limitado a 5000 caracteres com espaços) 

 

 

D.1.3 Ponto de situação dos trabalhos existentes sobre a temática abordada 
Descrever o ponto de situação das problemáticas identificadas às quais o projeto pretende responder. 
Indicar o nível do conhecimento atual no domínio/setor/problemática enfocado pelo projeto. Trata-se 
de apresentar uma síntese destes conhecimentos e de demonstrar como estes vão ser utilizados no âmbito 
do projeto, e como o projeto enriquecerá o conhecimento disponível na área/setor/questão abordada. 
(Limitado a 2500 caracteres com espaços) 

 
 

D.1.4 Qual o enfoque dado pelo projeto para tratar estas problemáticas comuns identificadas e em 
que medida este enfoque é inovador?  
Descrever as novas soluções que serão desenvolvidas e/ou as soluções existentes que serão 
implementadas ao longo da vida do projeto, através da descrição das atividades concretas que serão 
realizadas. Especificar, por outro lado, em que medida o enfoque do projeto vai para além das práticas 
atuais já existentes no setor/território do Programa/países participantes.  
(Limitado a 3000 caracteres com espaços) 

 
 

D.1.5 Em que medida a cooperação transnacional é necessária para alcançar os objetivos e resultados 
do projeto? 
Explicar porque é que a cooperação transnacional permite alcançar de modo mais eficaz os objetivos do 
projeto, do que agindo unicamente a um nível nacional/regional/local. Por outro lado, descrever quais 
os benefícios que este enfoque transnacional aporta para a parceria/grupos-alvo/território do 
projeto/território do Programa. 
Demonstrar o valor acrescentado da cooperação para responder ao problema detetado.  
(Limitado a 3000 caracteres com espaços) 

 
 

D.1.6 Articulação do projeto com as estratégias / políticas nacionais / regionais / locais 
Descrever em que medida o projeto contribui para as estratégias nacionais/ regionais/ locais e indicar 
as estratégias referidas. 
(Limitado a 1000 caracteres com espaços) 
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D.2 Enfoque do projeto: objetivos, principais outputs e resultados previstos  
Objetivos específicos do projeto 
Definir um máximo de 3 objetivos específicos. 

Título do objetivo 
específico 
 

Atividade prevista para 
alcançar o objetivo 
específico - as atividades 
descritas nesta secção estão 
diretamente vinculadas às 
descritas nos GTs. 

Breve explicação sobre os objetivos específicos 
selecionados e a sua relação com os principais 
outputs do projeto. 

1.   
2.   
3.   

 

Principal objetivo do projeto  Resultados do projeto 

Especifique o principal objetivo do projeto e 
como este se encontra vinculado ao objetivo 
específico do Programa. 

Especifique o (s) resultado(s) do projeto e como 
este(s) se encontra(m) vinculado(s) ao indicador de 
resultado do Programa. 

  

 

Objetivo específico do Programa Resultado do Programa 

Objetivo específico do Programa para o qual 
contribuirá o projeto. 

Selecionar um indicador de resultado do Programa para o 
qual contribuirá o projeto. 

(Preenchido automaticamente da secção 
A.1) 

(Preenchido automaticamente: indicadores de resultado 
do Programa que correspondem ao objetivo específico do 
Programa selecionado) 

 

D.3 Plano de trabalho por grupo de tarefas (GT) 
A - Preparação do projeto 

GT nº Título do GT 

0 Preparação do projeto 
 

B - GTs específicos  

GT nº Título do GT 

1…N … 

 
C - GTs Transversais 

GT nº Título do GT 

T1 Gestão do projeto 
 

GT nº Título do GT 

T2 Comunicação do projeto 
 

GT nº Título do GT 

T3 Acompanhamento e avaliação do 
projeto 
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Declaração de responsabilidade e de compromisso 

 

Ao assinar o presente formulário de “proposta de projeto”, o beneficiário principal, em nome do conjunto 
da parceria confirma que: 

 o projeto não tem nem terá nenhum outro financiamento proveniente dos fundos da União 
Europeia, ao longo da duração do projeto; 

 os beneficiários do projeto implicados nesta proposta comprometem-se a participar nas 
atividades e no financiamento do projeto; 

 o projeto está em conformidade com a legislação da União Europeia pertinente e com as 
políticas e legislações nacionais/regionais das regiões e dos Estados implicados; 

 o beneficiário principal e os beneficiários do projeto agirão de acordo com as disposições 
dos regulamentos europeus e nacionais, relativos particularmente aos fundos estruturais, 
contratos públicos, auxílio estatal, igualdade de oportunidade e desenvolvimento 
sustentável, assim como de acordo com as disposições específicas do programa INTERREG V-
B SUDOE; 

 o projeto respeita a igualdade de oportunidades e a não discriminação, e não tem nenhum 
impacto negativo sobre o meio ambiente; 

 a informação plasmada nesta “proposta de projeto” é correta e verdadeira, de acordo com 
o conhecimento que dispõe até ao momento; 

 se compromete, em nome da parceria, a que o orçamento indicado na PARTE C deste 
formulário de “proposta de projeto” esteja disponível para a sua implementação. 

 
O beneficiário principal do projeto declara ter recebido por escrito o parecer favorável, do conjunto dos 
beneficiários, ao estabelecido neste documento, e declara estar em condições de apresentar os documentos 
que justificam este acordo, o mais tardar, à data de envio desta proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local       Data       

Assinatura Carimbo 

  

Nome e função do signatário        

 

 

 


