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1. ENQUADRAMENTO GERAL 

O PORTUGAL2020 é o Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a Comissão Europeia, que 

reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) - FEDER, Fundo 

de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios de programação que 

consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em 

Portugal no período 2014-2020. 

Estes princípios de programação estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável 

e Inclusivo, prosseguindo a ESTRATÉGIA EUROPA 2020. 

Até 2020 Portugal vai receber 25 mil milhões de euros, tendo, neste âmbito definido os 

Objetivos Temáticos para estimular o crescimento e a criação de emprego, as intervenções 

necessárias para os concretizar e as realizações e os resultados esperados com estes 

financiamentos. 

Em síntese, os principais objetivos das políticas a prosseguir no PORTUGAL2020 são: 

(1) estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis; (2) incremento das exportações; 

(3) transferência de resultados do sistema científico para o tecido produtivo; 

(4) cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos; (5) redução dos níveis de 

abandono escolar precoce; (6) integração das pessoas em risco de pobreza e combate à 

exclusão social; (7) promoção do desenvolvimento sustentável, numa ótica de eficiência no 

uso dos recursos; (8) reforço da coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas 

de baixa densidade; (9) racionalização, modernização e capacitação da Administração 

Pública. 

Merece ainda destaque a Estratégia de Investigação e Inovação de Portugal para uma 

Especialização Inteligente nas suas componentes Nacional e Regionais, que identifica as 

grandes apostas estratégicas inteligentes, que são temas com especialização científica, 

tecnológica e económica, nos quais Portugal e as suas regiões detêm vantagens 

comparativas e competitivas ou que revelaram potencial de emergir como tais. O 

alinhamento com essas estratégias constitui obrigatoriedade na concretização dos 

investimentos do PORTUGAL2020 em Investigação, Desenvolvimento tecnológico e 
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Inovação (OT 1) e prioridade noutros casos, como por exemplo, no âmbito dos apoios à 

competitividade das PME (OT 3). 

A programação e implementação do PORTUGAL2020 organizam-se em quatro domínios 

temáticos: (1) Competitividade e Internacionalização; (2) Inclusão Social e Emprego; 

(3) Capital Humano; e (4) Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Considera, ainda, 

os domínios transversais relativos à reforma da Administração Pública e à territorialização 

das intervenções. 

O PORTUGAL2020 será operacionalizado através de 16 Programas Operacionais a que 

acrescem os Programas de Cooperação Territorial nos quais Portugal participará a par com 

outros Estados membros: 

 4 Programas Operacionais Temáticos (no Continente): (1) Competitividade e 

Internacionalização - COMPETE; (2) Inclusão Social e Emprego - POISE; (3) Capital 

Humano - POCH; (4) Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos - POSEUR; 

 5 Programas Operacionais Regionais (no Continente): Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, 

Algarve; 

 2 Programas Regionais nas Regiões Autónomas: Açores e Madeira; 

 3 Programas de Desenvolvimento Rural (1 Programa de Desenvolvimento Rural no 

Continente - PDR 2020; 2 nas Regiões Autónomas – Açores e Madeira; 

 1 Programa para o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) - 

Programa Operacional MAR 2020; 

 1 Programa Operacional de Assistência Técnica; 

 Programas Operacionais de Cooperação Territorial Europeia (Espanha-Portugal; 

Madeira-Açores-Canárias; Espaço Atlântico; Sudoeste Europeu; Mediterrâneo; Espon, 

Urbact, Interact e Interreg C). 
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2. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

A presente proposta de prestação de serviços tem por objeto a consultoria estratégica e o 

apoio técnico para a elaboração, instrução, submissão e acompanhamento de execução de 

candidaturas de projetos de investimento, no âmbito dos sistemas de incentivos a 

cofinanciamento comunitário que o PORTUGAL2020 disponibiliza para os organismos da 

Administração Local. 

O objeto da presente proposta engloba várias prioridades de investimento no âmbito do 

PORTUGAL2020, nomeadamente nas áreas da reabilitação urbana, mobilidade urbana, 

valorização de resíduos, eficiência energética, ciclo urbano da água (AA e SAR), prevenção e 

gestão de riscos, património natural e cultural, proteção da biodiversidade e dos 

ecossistemas, recuperação de passivos ambientais, inclusão social e emprego, entre outras. 

Mais, o objeto da presente proposta engloba ainda a consultoria estratégica e o apoio 

técnico para a elaboração, instrução, submissão e acompanhamento de execução de 

candidaturas de projetos de investimento, no âmbito das linhas de apoio promovidas pelo 

Turismo de Portugal, I.P., bem como dos avisos publicados pelos Fundo de Eficiência 

Energética e Fundo Ambiental, assim como de outras tipologias similares, desde que haja 

acordo entre as partes. 

Pretende-se que a prestação do serviço objeto da presente proposta seja desenvolvida, 

recomendavelmente, com base num trabalho de proximidade entre as partes: 

 FNWAY – Consulting, Lda. 

(precedentemente e doravante designada por FNWAY) 

 NIPC: 504 474 170 

 Município de MOIMENTA DA BEIRA 

(precedentemente e doravante designada por CLIENTE) 

 NIPC: 506 664 686 
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3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A PRESTAR 

O serviço a prestar será desenvolvido através da execução das 4 (quatro) atividades infra 

indicadas, as quais se passam a descrever: 

Atividade 1: Definição do conceito dos projetos de investimento 

Definição e concetualização técnica e económica das ideias, intenções e orientações 

estratégicas de investimento apresentadas pelo CLIENTE, verificando a sua viabilidade de 

enquadramento e elegibilidade no âmbito dos sistemas de incentivos existentes, definindo 

o projeto de candidatura, tendo em conta os respetivos parâmetros de avaliação de Mérito 

do Projeto. 

Atividade 2: Enquadramento do projeto de investimento em fontes de 

financiamento 

Diagnóstico, análise e enquadramento de cada projeto candidato a financiamento no âmbito 

dos sistemas de incentivos disponíveis aos organismos da Administração Local, 

compreendendo as seguintes tarefas: 

 Identificação e enquadramento das ações em cada Aviso de Candidatura; 

 Explicitação e esclarecimento dos objetivos; 

 Identificação da tipologia do projeto; 

 Explicitação da operacionalização do projeto; 

 Cálculo/estimativa do valor correspondente ao cofinanciamento previsto para o 

investimento pretendido. 

Atividade 3: Elaboração, instrução e submissão da candidatura do projeto de 

investimento 

Esta atividade envolve o trabalho de formalização do processo de elaboração, instrução e 

submissão da candidatura, a qual passará, necessariamente, pelas seguintes tarefas: 

 Obtenção e recolha de toda a documentação que se revele necessária para a correta 

instrução do processo de candidatura e para a sua análise técnica posterior; 
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 Recolha dos dados e informações gerais para caracterização do projeto; 

 Elaboração da Memória Descritiva e Justificativa do projeto de investimento a 

candidatar e especificação técnica e estratégica da mesma (se aplicável); 

 Fundamentação do Mérito da Operação candidata (se aplicável); 

 Instrução e submissão da candidatura na plataforma eletrónica de suporte; 

 Resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos adicionais que se venham a verificar; 

 Apoio à formalização da celebração do contrato de concessão de incentivos 

financeiros com a respetiva Autoridade de Gestão (AG). 

Atividade 4: Acompanhamento da execução dos projetos 

Acessoriamente, a FNWAY obriga-se, após notificação da decisão de financiamento 

(aprovação da candidatura), a prestar serviço de acompanhamento da execução financeira 

do projeto, designadamente:  

 Recolha de elementos para submissão no Balcão2020, nomeadamente contratos e 

pedidos de pagamentos (até ao saldo final do investimento e do projeto);  

 Verificação da documentação enviada, de forma a garantir a correta apresentação dos 

documentos, no Balcão2020, conforme as normas em vigor;  

 Verificação e indicação do cumprimento de prazos;  

 Contactos com a AG, sempre que estiver em causa a execução financeira da 

candidatura, com a prévia autorização da entidade adjudicante; 

 Preparação de eventuais pedidos de reprogramação financeira, física e temporal;  

 Elaboração de relatórios finais da operação, conforme normas em vigor da AG;  

 Acompanhamento em eventuais Auditorias/Fiscalizações por parte da AG.  
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4. PRINCÍPIOS DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

Para acompanhamento da execução do serviço objeto da presente proposta, serão 

efetuadas reuniões periódicas, previamente agendadas, de monitorização e coordenação 

dos trabalhos com o CLIENTE. 

Relativamente aos avisos publicados, a FNWAY compromete-se a prestar informação 

sumária sobre os mesmos, através de correio eletrónico. 

Serão ainda, na conclusão da execução de cada uma das fases que integram os serviços 

objeto da presente proposta, apresentados e explicitados os resultados obtidos ao CLIENTE, 

e prestados todos os esclarecimentos complementares, sempre que este os solicitar. 

Pretende-se uma metodologia de trabalho participada, através do contacto direto com os 

responsáveis da entidade e/ou outros intervenientes, cuja participação seja considerada 

relevante para o desenvolvimento adequado deste serviço. 

Neste sentido, a FNWAY procederá à elaboração de relatórios trimestrais de 

acompanhamento e monitorização da prestação de serviços, com a compilação da 

informação sobre as múltiplas tarefas realizadas, a apresentar ao CLIENTE no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após cada período trimestral. 
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5. EXPERIÊNCIA E EQUIPA TÉCNICA 

EXPERIÊNCIA 

Desde 1999 que a FNWAY é especialista em projetos de investimento e candidaturas a 

Fundos Europeus, nomeadamente o PORTUGAL 2020, QREN, e os antigos QCA, com elevado 

grau de aprovação e sucesso. 

Neste âmbito, a FNWAY desenvolve consultoria estratégica no âmbito do PORTUGAL 2020, 

considerando as mais variadas prioridades de investimento, nomeadamente: reabilitação 

urbana, mobilidade urbana, áreas de localização empresarial, valorização de resíduos, 

eficiência energética, ciclo urbano da água (AA e SAR), prevenção e gestão de riscos, 

património natural e cultural, proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, recuperação 

de passivos ambientais, inclusão social e emprego, desenvolvimento rural (PDR2020), entre 

outras. 

A atuação da FNWAY não se circunscreve ao PORTUGAL 2020. Na verdade, a sua consultoria 

estratégica abrange as linhas de apoio promovidas pelo Turismo de Portugal, I.P., 

nomeadamente o Programa Valorizar, bem como dos avisos publicados pelo Fundo de 

Eficiência Energética, Fundo Ambiental, Fundo Azul, Fundo de Socorro Social, Fundo Rainha 

D. Leonor, entre outros. 

No contexto das Autarquias, a FNWAY tem ainda uma vasta experiência na elaboração e 

apresentação, de diversos Instrumentos de Planeamento, alguns deles imprescindíveis nas 

candidaturas ao PORTUGAL 2020, designadamente: Planos Estratégicos de Desenvolvimento 

Urbano (PEDU), Planos de Ação Integrados para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD), 

Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU), Planos de Ação Estratégicos Municipais 

(PAEM), Estudos Prévios (nomeadamente no âmbito da Política das Cidades), Planos de 

Negócios, Planos de Execução de Equilíbrio Financeiro (IPSS), Estudos de Viabilidade 

Financeira (EVF), entre outros. 

No que se refere ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas (SIAC), a FNWAY possui uma vasta 

experiência na elaboração e submissão de candidaturas, tendo uma taxa de aprovação muito 

relevante em distintos setores de atividade. Acresce referir a prática no apoio à 
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operacionalização das candidaturas, bem como no apoio à operacionalização do próprio 

projeto, configurando este último, o auxílio aos recursos humanos no atinente à preparação 

e execução de todas as atividades do projeto. 

Distinguindo-se por prestar, aos seus clientes, aconselhamento especializado e dedicado, 

serviços de elevada qualidade e personalizados às necessidades e com excelentes resultados 

no território nacional. Dispomos de uma equipa técnica especializada em diversas áreas, que 

permite conceder o máximo de rigor e exigência ao trabalho desenvolvido, entre as quais se 

destacam: Política Pública, Urbanismo e Arquitetura, Análise Financeira, Economia, Gestão, 

Formação, Marketing, Estratégia Empresarial e Sociologia. 

EQUIPA TÉCNICA 

Chefia do Projeto: Paulo Ramos 

Licenciado em Economia e Mestre em Ciências Empresarias, especialização em planeamento 

estratégico. 

Professor Universitário de 1995 a 2010 em diversas Universidades nas áreas de Gestão e 

Economia: Gestão Financeira, Análise Estratégica, Estratégia Empresarial, Finanças Públicas, 

Administração Pública, Marketing, Marketing Estratégico, Estratégia Empresarial e 

Avaliação de Projeto entre outras. 

Coordenador de Mestrado Gestão de Recursos Humanos e coordenador licenciatura em 

Economia/Gestão. 

Experiência como coordenador de programas de iniciativas comunitárias como Inove 

Jovem, Formação PME, Programas de Formação-Ação para autarquias e misericórdias, entre 

outros. 

Consultor especializado em planeamento estratégico de sector público e empresarial é 

também Administrador da Sociedade Gestora de Parques Empresariais de Vagos – Mais 

Vagos. 

Ex-Vereador da Câmara Municipal de Vagos. 

É o CEO/Diretor-Geral da FNWAY. 
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Coordenação do Projeto: José Manuel Ribeiro 

Licenciado em Gestão de Empresas, licenciado em Contabilidade e Auditoria, bacharel em 

Contabilidade e Administração. É atualmente mestrando em Análise Financeira. 

Exerce atividade profissional desde 1992, tendo desempenhado funções como Diretor 

Financeiro e Assessor Financeiro da Direção em empresas do setor cerâmico. 

É membro da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC – Ex-OTOC). 

Deputado à Assembleia da República nas IX e X Legislaturas (2002-2009). 

Vereador da Câmara Municipal de Anadia, em regime de não permanência (1995-1996, 

2001-2005 e 2013-2017) e Presidente da Assembleia Municipal de Anadia (2005-2009). 

Tem experiência em consultoria autárquica especialmente nos processos de coordenação de 

elaboração, submissão e acompanhamento de execução de candidaturas ao QREN e ao 

Portugal2020. 

É consultor-coordenador da FNWAY na área de consultoria autárquica. 

Restante equipa adstrita ao projeto: 

 Melany Ribeiro 

Licenciada e Mestre em Economia. 

 Ricardo Azevedo 

Licenciado em Contabilidade e Auditoria. Mestre em Análise Financeira. 

 Margarete Varandas 

Licenciada em Economia. Mestre em Economia do Crescimento e das Políticas 

Estruturais. 

 Tânia Santiago 

Licenciada em Economia. Mestre em Economia Industrial. 

 Catarina Borges 

Licenciada em Economia. Mestre em Economia Industrial. 

 Cíntia Neves 

Licenciada em Gestão de Empresas (ramo Finanças). Mestre em Análise Financeira. 
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6. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Obrigações da FNWAY: 

 Compromete-se a executar os serviços de acordo com a lei e dentro dos prazos 

estabelecidos; 

 Atingir os objetivos previstos; 

 Apresentação e explicação dos estudos realizados; 

 Entregar de 1 (uma) cópia, em formato digital, dos documentos que fazem parte do 

processo de instrução das candidaturas; 

 Entregar os estudos ou planos, que forem, complementarmente, contratados à 

FNWAY. 

Obrigações do CLIENTE: 

 Entregar em suporte digital, tempestiva (até 30 dias antes da data do términus do 

Aviso ou da data acordada) e devidamente organizados, todos os documentos 

solicitados pela FNWAY para a instrução do processo de candidatura; 

 O CLIENTE assegurará que, em cada candidatura a desenvolver, cumpre, 

integralmente, todos os critérios de elegibilidade; 

 Disponibilizar documentos, bem como quaisquer outros recursos, sempre que 

solicitados; 

 Cumprimento, em rigor, das condições contratuais definidas entre as entidades 

intervenientes; 

 Caso a candidatura seja aprovada, compromete-se o CLIENTE a prestar informação à 

FNWAY, no prazo de 48 horas, após a respetiva notificação de decisão da AG;  

 Caso a candidatura não seja aprovada, numa primeira fase, o CLIENTE assegura que 

caberá à FNWAY ressubmeter a candidatura com as devidas e necessárias adequações 

e atualizações. 
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7. CONDIÇÕES 

A) Início dos trabalhos: 

A realização dos trabalhos acordados será iniciada logo após a celebração do contrato 

de prestação de serviços. 

B) Prazo de execução do serviço: 

O serviço a ser prestado no âmbito da presente proposta tem a duração de 

24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura do contrato, sem prejuízo 

das obrigações acessórias que possam perdurar para além da cessação do mesmo. 

Este prazo poderá ser prorrogado, por períodos de 6 (seis) meses, por iniciativa do 

CLIENTE ou a requerimento da FNWAY, devidamente fundamentado, devendo existir 

concordância de ambas as partes neste desiderato. 

C) Preço do serviço proposto: 

O preço do serviço objeto da presente proposta não poderá exceder 0s €74.900 

(setenta e quatro mil e novecentos euros), ao qual deve ser acrescido o IVA à taxa 

legal em vigor. 

O preço do serviço objeto da presente proposta, condicionado à aprovação das 

candidaturas, corresponderá a 3% (três por cento) do valor do Investimento Elegível 

do Projeto (constante na Notificação de Decisão de Aprovação da AG - documento que, 

regra geral, está em anexo ao Termo de Aceitação). 

O preço atrás referido inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída ao CLIENTE, incluindo despesas de comunicação, 

alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, necessários ao 

desenvolvimento da prestação de serviços. 

O montante atrás referido é líquido de qualquer redução remuneratória (se aplicável). 

Não será exercida a faculdade de acionamento de caução. 
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D) Condições de faturação e pagamento do serviço: 

A FNWAY deverá emitir as correspondentes faturas após o vencimento das respetivas 

obrigações, nos seguintes termos: 

 30% (trinta por cento) na data de aprovação das candidaturas; 

 30% (trinta por cento) na assinatura dos termos de aceitação com a AG; 

 35% (trinta e cinco por cento) decorrido metade do prazo de execução dos 

projetos; 

 5% (cinco por cento) na submissão dos últimos pedidos de pagamento (Saldo 

Final); 

 Aos valores referidos nos itens anteriores deve ser acrescido o IVA, à taxa legal 

em vigor. 

As faturas serão liquidadas, pelo CLIENTE, no prazo de 30 (trinta) dias após a sua data 

de emissão. 

 

E) Validade da proposta: 

A presente proposta é válida por um período de 66 (sessenta e seis) dias após o qual, 

caso não haja resposta por parte do CLIENTE, será considerada inválida. 

No caso de aceitação da mesma, assumirá um carácter vinculativo, pelo que o 

incumprimento de alguma das obrigações a que ambas as partes estão adstritas 

resultará automaticamente na sua anulação. 

 

 



 

 


		2018-08-03T11:29:05+0100
	PAULO CESAR DE OLIVEIRA RAMOS
	I am approving this document




