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CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a prestação de serviços, 

para o Município de Vila Nova de Poiares, em diante contraente público, de consultadoria e suporte 

técnico para  elaboração e recolha de todos os elementos necessários à submissão da candidatura   

“CICLO URBANO DA ÁGUA (CUA) - OPERAÇÕES PROMOVIDAS POR ENTIDADES GESTORAS 

AGREGADAS”- Aviso POSEUR-12-2017-05, alterado a 22.10.2018 , de acordo com o disposto no 

presente Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato que será reduzido a escrito, é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus 

anexos. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c. O presente Caderno de Encargos; 

d. A proposta adjudicada; 

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 
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disposto no artigo 99.º do Código dos contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do 

disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

 

Cláusula 3.ª 

Vigência 

O contrato mantém-se em vigor, desde a data da sua assinatura, até o prestador de serviços cumprir 

todas as suas obrigações, o que este deve fazer de acordo com os prazos de realização das 

prestações fixados no Caderno de Encargos e até ao prazo máximo de 28 de fevereiro 2019, data 

máxima de submissão da candidatura plasmada no Aviso POSEUR-12-2017-05, alterado a 

22.10.2018, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do 

contrato. 

 

Cláusula 4.ª 

Esclarecimentos, erros e omissões, retificação e alteração das peças procedimentais 

1 - Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso são 

da competência do Presidente da Câmara Municipal, a quem deverão ser apresentados, por escrito, 

dentro do primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os pedidos de 

esclarecimento necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento. 

2 - No mesmo prazo deve ser apresentada lista, quando aplicável, da qual constam, expressa e 

inequivocamente, os erros e omissões das peças do procedimento que possam vir a ser 

identificados pelos eventuais interessados. 

3 - Até ao dia anterior do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, o Presidente da 

Câmara Municipal, deverá prestar, por escrito, os esclarecimentos a que se refere o número 

anterior, assim como pronunciar-se sobre os erros e omissões, quando identificados, determinando 

os termos de suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites. No mesmo prazo poderá 

proceder à retificação de erros ou omissões das peças do procedimento. 

4 – Consideram-se rejeitados todos os que até final daquele prazo não sejam por ele expressamente 

aceites. 

5 - Quando as retificações ou a aceitação de erros ou de omissões das peças do procedimento, 

independentemente do momento da sua comunicação, implicarem alterações de aspetos 
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fundamentais das peças do procedimento, o prazo para a apresentação das propostas é prorrogado 

por período equivalente ao tempo decorrido desde o início do prazo para a apresentação das 

propostas até à comunicação das retificações ou à publicitação da decisão de aceitação de erros ou 

de omissões. 

6 - Quando, devido ao seu volume, os esclarecimentos não possam ser prestados no prazo referido, 

o prazo para a apresentação das propostas deve ser adequadamente prorrogado no mínimo por um 

período equivalente ao do atraso verificado. 

7 - Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões detetados 

pelos interessados serão disponibilizados em plataforma eletrónica utilizada pela entidade 

adjudicante e juntos às demais peças do procedimento que se encontrem patentes para consulta. 

8 - Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças do procedimento a que 

dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Obrigações contratuais 

Secção I 

Obrigações do prestador de serviços 

 

Cláusula 5.ª 

Obrigações do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de 

serviços, em conformidade com as características, e especificações previstas no Caderno de 

Encargos, as obrigações principais constantes do Anexo I. 

2. O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, 

utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios 

das melhores práticas.   
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3. Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução dos contratos e que altere, 

designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais com relevância para a 

prestação do serviço, a sua situação jurídica e a sua situação comercial;  

4. Comunicar à entidade adjudicante a nomeação do gestor de cliente responsável pelo contrato a 

celebrar e quaisquer alterações relativas à sua nomeação;  

5. Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições de prestação de 

serviços, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem;  

6. Obrigação de apresentar ao Município de Vila Nova de Vila Nova de Poiares, sempre que 

solicitado, um relatório com a evolução de todas as operações emergentes dos serviços objeto do 

contrato, no âmbito do normal acompanhamento dos trabalhos. 

7. Obrigação de garantia dos serviços identificados na sua proposta; 

8. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designada e permanentemente, a 

recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à 

prestação do serviço, ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo e à prestação de serviços de assistência, atendimento e 

apoio técnico permanente, remoto ou presencial, bem como à entrega, instalação, 

operacionalização, necessários à sua efetivação. 

 

Cláusula 6.ª 

Aceitação dos serviços 

1. O cumprimento das obrigações pelo prestador de serviços depende da sua aceitação pelo 

contraente público. 

2. Até ao dia 10 do mês seguinte da entrega dos documentos ou bens objeto do contrato ou em que 

o serviço seja materialmente realizado, o contraente público procede à análise da conformidade, 

quantitativa e qualitativa, dos documentos ou bens entregues ou dos serviços materiais realizados 

com as características, especificações, requisitos, exigências e obrigações técnicas, legais e 

contratuais definidos no Caderno de Encargos, na proposta adjudicada e nas normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 
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3. Na análise a que se refere o número anterior, o prestador de serviços deve prestar ao contraente 

público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar 

através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito. 

4. No caso de a análise do contraente público não comprovar a conformidade integral das 

prestações contratuais com as mencionadas características, especificações, requisitos, exigências e 

obrigações técnicas, legais e contratuais, o contraente público deve disso informar, por escrito, o 

prestador de serviços. 

5. No caso previsto no número anterior, o prestador de serviços deve proceder, à sua custa e no 

prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às reparações, substituições, 

alterações e complementos necessários para garantir a realização das prestações contratuais de 

acordo com as características, especificações, requisitos, exigências e obrigações técnicas, legais e 

contratuais definidos no Caderno de Encargos, na proposta adjudicada e nas normas legais e 

regulamentares aplicáveis. 

6. Após a realização das reparações, substituições, alterações e complementos necessários pelo 

prestador de serviços, no prazo respetivo, o contraente público procede a nova análise, nos termos 

do n.º 2. 

7. Caso a análise do contraente público a que se refere os n.ºs 2 e 6 comprove a conformidade das 

prestações contratuais com as características, especificações, requisitos, exigências e obrigações 

técnicas, legais e contratuais definidos no Caderno de Encargos, na proposta adjudicada e nas 

normas legais e regulamentares aplicáveis, deve ser emitida, no prazo máximo de 10 dias a contar 

do termo dessa análise, declaração de aceitação, assinada pelos representantes do prestador de 

serviços e do contraente público, ficando cada um com um duplicado. 

8. A assinatura da declaração não implica a aceitação de desconformidades das prestações 

contratuais com as características, especificações, requisitos, exigências e obrigações técnicas, 

legais e contratuais definidos no Caderno de Encargos, na proposta adjudicada e nas normas legais 

e regulamentares aplicáveis já existentes, mas apenas detetadas posteriormente. 

9. Com a assinatura da declaração de aceitação pelo contraente público, o prestador de serviços fica 

sujeito, com as devidas adaptações, em função da natureza da prestação, às exigências legais, às 

obrigações do fornecedor e aos prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens 

móveis, nos termos do Código do Contratos Públicos e demais legislação aplicável, designadamente 
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de garantia, e ocorre, ainda, a transferência da posse e da propriedade dos bens que, nos termos 

legais e contratuais, devam ser transmitidos para o contraente público em função do cumprimento 

do prestador de serviços, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem 

qualquer contrapartida para ele além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de 

Encargos. 

10. Sem prejuízo dos números anteriores, o prestador de serviços presta permanentemente ao 

contraente público os serviços acessórios previstos na lei e no Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 7.ª 

Objeto e prazo do dever de sigilo 

1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente público, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

4. O dever de sigilo é ilimitado, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou 

da confiança devidos às pessoas coletivas. 

 

Cláusula 8.ª 

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio, desenhos registados e licenças 

1. O contraente público é o titular de todos os direitos de propriedade intelectual, nomeadamente, 

de propriedade industrial e de direitos de autor, sobre os objetos resultantes dos serviços 

prestados. 
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2. São da responsabilidade do prestador de serviços quaisquer encargos e responsabilidades 

decorrentes da utilização, no cumprimento das obrigações, de quaisquer patentes, licenças, marcas, 

desenhos registados e outros direitos de propriedade intelectual, nomeadamente, propriedade 

industrial e direitos de autor. 

3. No caso de o contraente público ser demandado por infração, na execução do contrato, de 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o prestador de serviços indemniza-o por 

todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, 

seja a que título for, salvo responsabilidade daquele. 

4. Compete ao prestador de serviços requerer, custear, obter e manter em vigor todas e quaisquer 

licenças e autorizações necessárias ao exercício das atividades integradas ou de algum modo 

relacionadas com o objeto do contrato, observando todos os requisitos que para tal sejam 

necessários, devendo informar, de imediato, o contraente público quando aquelas lhe sejam 

retiradas, caducarem, forem revogadas, invalidadas ou por qualquer motivo deixarem de operar os 

seus efeitos, indicando, ainda, que medidas tomou ou irá tomar para repor tais atos em vigor. 

 

Secção II 

Obrigações do contraente público 

Cláusula 9.ª 

Preço contratual 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao 

prestador de serviços o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido, o qual não pode ser superior ao preço base fixado no número 

seguinte. 

2. O preço referido no número anterior, não pode, em qualquer caso, ser superior a 7.000,00€ (sete 

mil euros), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

3. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, principais e 

acessórios, cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, 

incluindo as despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, as despesas de 

aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais, as despesas de transporte 
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para o local de entrega, de entrega, de instalação, de assistência, de atendimento, de apoio e de 

verificação da conformidade dos bens, documentos e demais prestações contratuais com as 

características, especificações, requisitos, exigências e obrigações técnicas, legais e contratuais 

definidos, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes 

ou licenças ou por conta de direitos de propriedade intelectual. 

 

Cláusula 10.ª 

Condições de pagamento 

1. O preço devido pelo contraente público deve ser pago no prazo de 30 dias após a receção das 

respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas pelo prestador de serviços após o vencimento da 

obrigação respetiva. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a emissão da 

declaração de aceitação pelo contraente público, nos termos da Cláusula 6.ª. 

3. A última fatura não se vence até o prestador de serviços cumprir todas as suas obrigações, 

principais e acessórias. 

4. Em caso de discordância, por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas 

faturas, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à 

emissão de nova fatura corrigida. 

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de 

transferência bancária, devendo o prestador de serviços indicar o IBAN para o efeito. 

 

CAPÍTULO III 

Vicissitudes contratuais 

Cláusula 11.ª 

Caução e retenção do valor dos pagamentos a efetuar 

1. Não exigível prestação de caução, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 88º do CCP, nem 

haverá lugar qualquer retenção nos pagamentos a efetuar. 
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Cláusula 12.ª 

Penalidades contratuais 

1. O contraente público pode exigir ao prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária: 

a. Pelo incumprimento dos prazos de realização das prestações contratuais, de valor igual a 

1% do preço contratual, por cada dia de atraso. 

2. A exigência por parte do contraente público ao prestador de serviços do pagamento de uma pena 

pecuniária, nos termos do número anterior, não o exonera da realização da prestação em falta nem 

da prática de outros atos inerentes à reposição da normalidade contratual, o mais rapidamente 

possível. 

3. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

4. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o contraente público exija 

uma indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 13.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes 

que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a 

respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à 

data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou 

evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 

governamentais ou administrativas injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 
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a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de 

serviços, na parte em que intervenham; 

b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos 

de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos 

seus subcontratados; 

c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou 

de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou 

ónus que sobre ele recaiam; 

d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 

legais; 

e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 

propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de 

normas de segurança; 

f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 

sabotagem; 

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações afetadas pelo 

período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. 

 

Cláusula 14.ª 

Resolução por parte do contraente público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previsto na lei, o contraente 

público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar 

de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos 

seguintes casos. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita 

enviada ao prestador de serviços e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos 

que tal seja determinado pelo contraente público. 
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Capítulo IV 

Disposições finais 

 

Cláusula 15.ª 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 

tribunal administrativo e fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 16.ª 

Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações 

entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, 

para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte, sob pena de eficácia da comunicação realizada. 

 
Cláusula 17.ª 

Acesso à informação 

O Município de Vila Nova de Poiares diligenciará no sentido de que os serviços coloquem à 

disposição do adjudicatário a informação existente que seja solicitada, competindo a este fazer a 

recolha e tratamento da informação/dados disponíveis. 

 

Cláusula 18.ª 

Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.  

 

Cláusula 19.ª 

Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja previsto no presente procedimento aplica-se o regime previsto no Código 

dos Contratos Públicos, na sua redação atual, e demais legislação portuguesa. 
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ANEXO I 

CAPÍTULO I 

Disposições Iniciais 

 

1. Introdução 

A presente prestação de serviços tem por objeto a elaboração, e recolha, de todos os elementos 

necessários para submissão da candidatura, consagrada no Aviso POSEUR-12-2017-05, alterado a 

22.10.2018, que se anexa a este Caderno de Encargos. 

 Os elementos devem cumprir todos os requisitos estabelecidos pelo POSEUR por forma a garantir 

a aprovação da mesma. 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável decorrem para o prestador de 

serviços a obrigação de prestar todos os serviços de elaboração e respetivo enquadramento nas 

tipologias que seguidamente se transcrevem. 

 

2. Objeto 

a. Enquadramento Geral da Operação 

i. Caracterização do cenário envolvente antes da implementação da operação: descrição da 

situação atual, à escala relevante (nacional, regional ou municipal) das estruturas 

existentes 

ii. Caracterização do cenário resultante da não implementação da operação: descrição dos 

constrangimentos/bloqueios verificados na ausência do investimento 

iii. Caracterização do cenário com a implementação da operação: descrição da forma como 

a implementação da operação poderá dar resposta às necessidades identificadas no 

cenário de ausência de investimento, fundamentando a necessidade e a oportunidade da 

realização da operação 

 

b. Enquadramento na Prioridade de Investimento/Objetivo Específico do Programa  

i. Identificar claramente os aspetos que permitem demonstrar a relevância estratégica e o 

enquadramento nos objetivos dos documentos de orientação estratégica aplicáveis e da 



 

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

 

         
Largo da República, 3350-156 Vila Nova de Poiares – Tel.: 239 420 850, E-mail: geral@cm-vilanovadepoiares.pt  Contribuinte n.º 505 371 600 

16

Prioridade de Investimento/Objetivos Específico do Programa e do Regulamento 

Específico onde a operação tem enquadramento. 

 

3. Prestação de Serviços 

a. Descrição da Operação 

i. Neste ponto deverá ser demonstrada a autonomia funcional da operação, a razoabilidade 

dos custos e a exequibilidade das ações previstas, através dos seguintes elementos: 

 Descrição da operação a desenvolver no âmbito da candidatura apresentada, 

evidenciando o seu enquadramento na(s) tipologia(s) de operação(ões) definida(s) no 

Regulamento Específico/Aviso de Abertura 

 Caracterização técnica da operação, demonstrando a coerência interna das ações a 

desenvolver, os custos que lhe estão associados (com remissão para as peças 

documentais relevantes) e a sua correspondência com as componentes de 

investimento identificadas no formulário de candidatura 

 Descrição e justificação das fases de implementação propostas, com apresentação dos 

cronogramas de execução física e financeira da operação, evidenciando o seu estado 

de maturidade de acordo com o definido no Aviso de Abertura 

 Caracterização da coerência externa da operação, se esta for conexa com outras 

operações co-financiadas (ou a candidatar) pelos (aos) FEEI, evidenciando a 

complementaridade e as sinergias que possam existir com essas operações 

 Fundamentação sobre o estado-da-arte e respetivo grau de inovação relativamente à 

operação, apresentando se possível resultados dos testes tecnológicos efetuados em 

fase de desenvolvimento e/ou demonstração. 

 

b. Aspetos Económicos e Financeiros 

i. Caso não seja exigida Análise Custo Benefício, deverá ser demonstrada a eficiência do 

investimento face aos objetivos da operação, justificando a necessidade e oportunidade da 

sua realização 

ii. Descrição do modelo de gestão a adotar na fase de exploração/funcionamento das 

estruturas resultantes da operação candidatada, evidenciando a sua sustentabilidade 



 

 
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 

 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

 

         
Largo da República, 3350-156 Vila Nova de Poiares – Tel.: 239 420 850, E-mail: geral@cm-vilanovadepoiares.pt  Contribuinte n.º 505 371 600 

17

 

c. Realizações e Resultados da operação 

i. Neste ponto, deverá ser demonstrado de que forma os indicadores de realização e de 

resultado que permitem avaliar o contributo da operação para os respetivos objetivos: 

 Justificar os valores de referência, metas e ano alvo indicados para a totalidade dos 

indicadores de realização e de resultado aplicáveis à tipologia de operação, incluindo 

os que serão para contratualizar, de acordo com respetivo Anexo dos Indicadores do 

Aviso, com evidência da metodologia de apuramento, fundamentando como se 

atingirão as respetivas metas propostas através da implementação da operação, face 

à situação de partida (valor de referência)  

 Demonstração da sustentabilidade dos resultados da operação, ou seja, de que forma 

estão criadas as condições para que os resultados perdurem no tempo, permitindo 

avaliar o contributo da operação para os respetivos objetivos, bem como monitorizar 

o grau de execução da operação e o cumprimento dos resultados previstos 

 

d. Contributo para os Critérios de Seleção 

i. Fundamentação clara e objetiva do contributo da operação para cada um dos critérios de 

seleção aplicáveis, considerando a sua densificação, parâmetros de avaliação e os 

subcritérios definidos, de acordo com o publicitado no respetivo Anexo dos Critérios de 

Seleção do Aviso 

4. Forma de Prestação de Serviços 

a. Plano de Comunicação 

i. Apresentar listagem calendarizada das ações de comunicação que se prevê desenvolver 

(inclui notícias, press-releases, colocação de placas/cartaz, publicitação no site, entrega 

de flyers/brochuras explicativas, …), de forma a dar cumprimento às obrigações fixadas 

no número 3 do artigo 115º do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de dezembro 

 

 

b. Conformidade da operação com os princípios gerais e políticas da União 
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i. Neste ponto, deverá ser evidenciado o contributo da operação para os seguintes princípios 

gerais e políticas da União, nos casos em que as infraestruturas a cofinanciar sejam de 

acesso ao público em geral: 

 Acessibilidade a pessoas com deficiência, no caso de candidaturas relativas a 

infraestruturas de utilização pública. Deverão ser elencadas as condições dos edifícios 

que permitem evidenciar a conformidade com aquele princípio. 

 

 
 

Vila Nova de Poiares, novembro de 2018 

O Presidente da Câmara Municipal 
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