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1ª alteração ao Aviso: alteração da data de encerramento do concurso 

 

 

Data de abertura: 03 de setembro de 2019 

Data de encerramento: 27 de dezembro de 2019  
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10. Calendarização, análise e decisão das candidaturas 

10.1. Submissão das candidaturas 

a) As candidaturas deverão ser submetidas exclusivamente através do Balcão 2020 

através do preenchimento e submissão de formulário próprio, instruídas de acordo 

com as disposições previstas no Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, e nos 

termos e condições fixadas no presente Aviso; 

b) Para efeitos de apresentação de candidaturas o beneficiário deverá obter a 

credenciação prévia necessária no Balcão Único do Portugal 2020; 

c) O formulário de candidatura deve ser devidamente preenchido pelo beneficiário no 

Balcão Único do Portugal 2020, devidamente acompanhado de todos os documentos 

indicados no ponto 10.2 do presente Aviso, não sendo aceites documentos que sejam 

remetidos por outros meios que não a referida plataforma. 

 

10.2. Documentos a apresentar com a candidatura: 

a) Além do formulário de candidatura, que deverá ser preenchido de acordo com o 

”Manual de Submissão de candidaturas” do Balcão 2020, a candidatura terá de incluir 

os documentos discriminados no Anexo II – Documentos de Instrução da Candidatura; 

b) A candidatura deve ainda conter a informação complementar que o proponente 

considere relevante para a demonstração das condições de elegibilidade do 

beneficiário e da operação, bem como do mérito da mesma; 

c) Os documentos que devem instruir as candidaturas devem ser anexados aquando do 

preenchimento do formulário de candidatura no Balcão 2020, não sendo aceites 

documentos que sejam remetidos por outros meios que não a referida plataforma. 
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10.3. Calendarização  

A receção de candidaturas decorrerá até 27 de dezembro de 2019, de acordo com as 

seguintes fases de submissão:  

- 1.ª Fase: De 3 de setembro de 2019 até às 17:59:59h do dia 15 de outubro de 2019; 

- 2.ª Fase: De 16 de outubro até às 17:59:59h do dia 27 de dezembro 2019. 

 

 

 

29 de novembro de 2019 
 

Programa Operacional Regional CRESC Algarve 2020  

 

O Presidente da Comissão Diretiva 

Francisco Serra 


