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Aviso para apresentação de Candidaturas
EQUIPAMENTOS SOCIAIS - Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas – Mulheres Vítimas de
Violência Doméstica
AVISO Nº NORTE-42-2020-91

A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE2020 comunica a
alteração do Aviso para apresentação de candidatura NORTE-42-2020-91 - EQUIPAMENTOS
SOCIAIS - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS – MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA, divulgado em 5 de novembro de 2020, nos termos seguintes:

(,,,)
13. Modalidades, procedimentos e prazo para apresentação das candidaturas
A apresentação da candidatura é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020
(https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/).
Para apresentar a candidatura é indispensável que o beneficiário tenha efetuado registo e
autenticação no Balcão 2020. Com essa autenticação é criada uma área reservada na qual o
beneficiário poderá contar com um conjunto de funcionalidades, independentemente da
natureza do projeto, a Região ou o Programa Operacional a que pretende candidatar-se.
Nessa área reservada o beneficiário deve confirmar e completar os seus dados de caracterização
de entidade que serão usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020.
A candidatura deverá igualmente ser instruída com a documentação obrigatória constante do
Anexo II a este Aviso, ou, em alternativa, deverá ser indicado o respetivo link de acesso.
O prazo para apresentação de candidaturas decorre entre o dia útil seguinte à data da publicação
do presente Aviso e as 17:59:59 horas do dia 29/01/2021.
A data e hora de entrada d candidatura são as do registo que comprova a submissão do
correspondente formulário no Balcão 2020.
(…)

Porto, 26 de novembro de 2020
O Presidente da Comissão Diretiva do NORTE 2020,
António M. Cunha

