
 

 

 

 
 

    
ALTERAÇÃO DO ALTERAÇÃO DO ALTERAÇÃO DO ALTERAÇÃO DO AVISOAVISOAVISOAVISO    PARA PARA PARA PARA 
APRESENTAÇÃO DE CANDAPRESENTAÇÃO DE CANDAPRESENTAÇÃO DE CANDAPRESENTAÇÃO DE CANDIDATURASIDATURASIDATURASIDATURAS    

    

PRIORIDADE DE INVESTPRIORIDADE DE INVESTPRIORIDADE DE INVESTPRIORIDADE DE INVESTIMENTOIMENTOIMENTOIMENTO: : : : IIIInvestimento na saúde e nvestimento na saúde e nvestimento na saúde e nvestimento na saúde e 

nas infraestruturas sociais que contribuam para o nas infraestruturas sociais que contribuam para o nas infraestruturas sociais que contribuam para o nas infraestruturas sociais que contribuam para o 
desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento desenvolvimento nacional, regional e local, para a redução nacional, regional e local, para a redução nacional, regional e local, para a redução nacional, regional e local, para a redução 
das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão das desigualdades de saúde, para a promoção da inclusão 
social através de melhor acesso aos serviços sociais, social através de melhor acesso aos serviços sociais, social através de melhor acesso aos serviços sociais, social através de melhor acesso aos serviços sociais, 
culturais e de recreio, assim como para a transição dos culturais e de recreio, assim como para a transição dos culturais e de recreio, assim como para a transição dos culturais e de recreio, assim como para a transição dos 
serviços institucionais para os serviços de basserviços institucionais para os serviços de basserviços institucionais para os serviços de basserviços institucionais para os serviços de base comunitáriae comunitáriae comunitáriae comunitária    
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VersãoVersãoVersãoVersão    Data de Data de Data de Data de aprovaçãoaprovaçãoaprovaçãoaprovação    Data de Data de Data de Data de publicaçãopublicaçãopublicaçãopublicação    DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição    

1 02/02/2018 06/02/2018 Versão inicial 

2 22/02/2018 23/02/2018 

Alteração dos pontos 5.1. Tipologia de operações e 
13.3.Calendarização do processo de análise e decisão e 
dos Anexos II – Documentos a incluir na candidatura e III 
- Minuta de declaração de compromisso 

3 17/05/2018 17/05/2018 
Alteração dos pontos 13.3.Calendarização do processo 
de análise e decisão e 12.2. Prazo para apresentação de 
candidaturas 
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A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE2020 comunica a 
reabertura e a seguinte alteração ao Aviso para apresentação de candidaturas NORTE-42-2018-
15 - EQUIPAMENTOS SOCIAIS - CIM do Cávado, divulgado em 6 de fevereiro de 2018, 
considerando: 1 – O fim da suspensão ocorrida entre 16 de abril e 16 de maio; 2 – A alteração 
dos pontoss12.2. Prazo para apresentação de candidaturas e 13.3 Calendarização do processo de 
análise e decisão, nos termos seguintes: 
 
 
(…) 
 
 

12.2.12.2.12.2.12.2. Prazo para apresentação de candidaturasPrazo para apresentação de candidaturasPrazo para apresentação de candidaturasPrazo 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 17:59:59 horas do dia 31/07/2018. 
 
(…) 

 

13.3. 13.3. 13.3. 13.3. Calendarização do processo de análise e decisãoCalendarização do processo de análise e decisãoCalendarização do processo de análise e decisãoCalendarização do processo de análise e decisão    
    

A decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir às candidaturas apresentadas é 

proferida pela Autoridade de Gestão do NORTE 2020 de acordo com o seguinte plano para 

apresentação de candidaturas, respetiva análise e comunicação da decisão aos beneficiários: 

- a apresentação de candidaturas ocorrerá até 31 de julho de 2018; 

- a data limite para a comunicação da decisão é o dia 4 de outubro de 2018. Esta data não 

contempla a eventual suspensão de prazo para a apresentação de esclarecimentos, informações 

ou documentos solicitados e/ou resposta no âmbito do processo de audiência prévia de 

interessados. 

 

(…) 

 

Porto, 17 de maio de 2018 

O Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020, 

Fernando Freire de Sousa    


