Medidas COVID-19 PT2020
Perguntas Frequentes
Aviso n.º 17/SI/2020
INOVAÇÃO PRODUTIVA

1. No âmbito deste Aviso apenas são elegíveis candidaturas submetidas no Aviso
anterior 14/SI/2020 e afetas ao COMPETE 2020? Novas candidaturas (não
apresentadas no Aviso 14/SI/2020) não são admissíveis?
O Aviso 17/SI/2020 aplica-se apenas aos projetos do Aviso 14/SI/2020 que tenham
tido por parte da Autoridade de Gestão do COMPETE2020 uma decisão desfavorável
por indisponibilidade orçamental. Não são admitidas novas candidaturas.
2. Candidaturas com investimento elegível superior a 3M€ no anterior Aviso, podem
ser transferidas sem alterações e o organismo ajustará o investimento elegível em
sede de decisão ou é necessário ajustar o mapa de investimentos na candidatura,
de forma a que este não ultrapasse os 3M€ elegíveis? Temos de apresentar novo
mapa de financiamento ou basta indicar qual a fonte de financiamento alternativa?
As candidaturas com investimento elegível superior a 3M€ no aviso 14/SI/2020
podem ser transferidas para o Aviso 17/SI/2020 sendo o investimento elegível
ajustado em sede de análise. O mapa de financiamento será ajustado em
conformidade tendo em consideração a fonte de financiamento alternativa
anteriormente indicada.
3. Como funciona concretamente o processo de transferência no Balcão 2020? É
disponibilizado algum campo de comunicação, através de nova mensagem ou novo
Pedido? No caso de candidaturas que submeteram Alegações contrárias como
poderão estas solicitar a transferência para o novo Aviso? Terão que apresentar
Pedido de Desistência no Balcão, previamente?
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A transferência das candidaturas para o Aviso 17/SI/2020 funciona de duas formas
diferentes conforme a decisão sobre as candidaturas no âmbito do Aviso 14/SI/2020 já
tenha ou não sido feita.
Para os projetos que já tenham sido notificados da decisão desfavorável sem dotação
foi já enviada a seguinte mensagem:

Para os projetos que ainda estivessem a aguardar uma decisão sobre o Aviso
14/SI/2020 foi, no âmbito da notificação foi dada a possibilidade de aceitar a
transferência para o Aviso 17/SI/2020:

20/06/2020

2

A transferência da candidatura para o Aviso 17/SI/2020 implica a desistência de
alegações contrárias que já tenha submetido e a abdicação desse direito caso ainda
não tenham feito.
4. Os critérios de seleção e hierarquização das candidaturas como funcionam
exatamente?
De acordo com o referido no Aviso, compreende-se que após o encerramento do
Aviso as candidaturas serão hierarquizadas de acordo com o mérito resultante dos
critérios de seleção e de acordo com a prioridade em que se inserem.
5. Ou seja, os projetos enquadráveis na prioridade 2 apenas serão apoiados se restar
dotação orçamental após a hierarquização das candidaturas enquadráveis na
prioridade 1. Desta forma, um projeto com mérito 5 na tipologia 2, pode não ser
apoiado, se esgotada a dotação orçamental por projetos de tipologia 1, mesmo que
com mérito inferior. Esta interpretação está correta? Podem detalhar melhor o
processo de hierarquização?
A hierarquização será efetuada por prioridade e dentro desta por pontuação de
mérito. Caso a dotação orçamental seja esgotada em determinada prioridade, sem
que estejam abrangidas todas as prioridades, não haverá a seleção de outros
projetos. Ou seja, os projetos enquadráveis na prioridade 2 apenas serão apoiados
se restar dotação orçamental após a hierarquização das candidaturas enquadráveis
na prioridade 1.
Desta forma, um projeto com mérito 5 na tipologia 2, pode não ser apoiado, se
esgotada a dotação orçamental por projetos de tipologia 1, mesmo que com mérito
inferior.

6. É possível alterar a calendarização de um projeto transferido do Aviso 14/2020
para o Aviso 17/2020?
Relativamente ao prazo de execução do projeto e uma vez que o projeto não pode
ser alterado, o prazo de execução também não pode ser alterado.
Desta forma, a calendarização da candidatura no Aviso 17/2020 apenas pode ser
ajustada desde que se mantenha inalterado o prazo de execução.
No âmbito deste Aviso é dada prioridade aos projetos que visem a produção de produtos
COVID-19 para fazer face às necessidades do SNS.
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