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Etapa 1 - Preparação concluída

Etapa 2 - Divulgação e capacitação até 30 de setembro

6 Plataforma informática do Programa

2ª fase - formulário de candidatura ECN+ER Δ Definição dos campos obrigatórios e dos documentos a anexar

Desenvolvimento do formulário ECN Programação e testagem, ver em baixo etapa 3 

7

Consulta pública/identificação de territórios e projecto 

de regulamento

Questionário participativo ECN+ER √

Testagem e validação ECN+ER √

Abertura da consulta pública ECN √

Recolha de indicadores e mapeamento preliminar ECN ECN, com apoio dos pontos focais, das ECR e da DGT (MAAC)

Divulgação da consulta pública ECN em curso

Apuramento de resultados e mapeamento com 

candidaturas apresentadas e aceites ECN Ver Etapa 3

Relatório da consulta pública ECN Δ

Aprovação e homologação do Regulamento ECN+ER Δ A homologar pelos ministros

8 Sessões de divulgação e capacitação

Modelo das sessões de capacitação ECN+ECR modelo geral definido, falta calendário

Identificação de interlocutores ECN+ECR En curso

Produção de materiais para sessões ECN Videos, métodos colaborativos

Identificação de dinamizadores e relatores ECN+ECR Em curso

Divulgação do calendário e inscrições ECN+ECR Mínimo - 2 sessões por região

Realização das sessões ECN+ECR On-line e mistas, se possível 

Sessões de divulgação promovidas por outras 

entidades ECN+ECR Academia, redes DLBC e GAL 

Análise de resultados ECN+ECR

Avaliação de resultados ER Δ Sob proposta da ECN

Legenda:  Δ - Decisão da ER; √ - Feito

Observações
set out nov

Etapas e tarefas
Respon-

sável

dez
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9 Constituição do júri

Proposta de composição do júri ECN+ER Δ A homologar pelos ministros

Aprovação da constituição do júri ER Δ Sob proposta da ECN, a homologar pelos ministros

Critérios de avaliação das candidaturas ECN+ER √

Critérios finais de avaliação das candidaturas ER Δ No regulamento aprovado

10 Formulário e guias de candidatura

Preparação do formulário de candidatura ECN Em curso

Operacionalização  e teste da plataforma informática ECN Todas as candidaturas são submetidas on-line, sob registo

Preparação do guia de apresentação de candidatura ECN+ECR A disponibilizar na plataforma informática

Preparação do guia de elaboração de orçamentos dos 

projectos ECN+ECR A disponibilizar na plataforma informática

Validação do formulário ER Δ

Aviso de abertura do procedimento concursal SG MS A publicar na plataforma informática

Etapa 3 - Apresentação de candidaturas De 6  a 30 de outubro

11 Apoio à apresentação

Registo de interessados ECN Através da plataforma informática, em área reservada

Divulgação pública do concurso ECN+ECR Δ Usar spots televisivos, radiofónicos, redes sociais

Apoio FAQ, help-desk e apoio directo ECN Com apoio de voluntários 

Formação e disponilização de mentores ECN A definir

12 Listagem preliminar de candidaturas entradas Através da plataforma informática

Divulgação de listagem de candidaturas entradas ECN+ER Δ Número e estatísticas gerais

Mapeamento de territórios com candidaturas entradas ECN Mapeamento só é divulgado após lista final de classificação

Etapa 4 - Apreciação e avaliação de candidaturas De 2 a 27 de novembro

13 Verificação de conformidade

Confirmação de elegibilidade ECN ECN supre falta de declarações de confirmação 

Confirmação de cumprimento do Regulamento ECN+Júri ECN apresenta parecer de admissibilidade ao Júri

Suprimento de documentos em faltas Júri O Júri notifica para suprimento de falhas 

Eventual exclusão de candidaturas não admissíveis Júri Juri decide indeferimentos 

14 Avaliação e pontuação pelo júri

Análise das candidaturas entradas e admitidas Júri

Lista preliminar de pontuação Júri Divulgar aos concorrentes para efeitos de CPA

Apreciação de reclamações pelo júri Júri No quadro do CPA

Lista final de pontuação Júri Ordenada por pontuação e com indicação de excluídas

15 Aprovação da lista final

Aprovação da lista final de classificação ER Δ

Homologação da lista final de pontuação SG MA Pelos membros do governo das áreas representadas na ER

Divulgação da lista final de pontuação ECN Após homologação?
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