Programa de Cooperação Territorial
INTERREG V A Espanha-Portugal
MAC 2014-2020
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
ATENÇÃO aos comentários explicativos de cada secção
TODAS E CADA UMA DAS SECÇÕES DESTE FORMULÁRIO DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE PREENCHIDAS PARA QUE O PROJETO POSSA SER DECLARADO
ADMISSÍVEL

CÓDIGO:

MAC/5.11a/004

TÍTULO DO PROJETO:

Proyecto4

ACRÓNIMO:

ECOMAC

EIXO E PRIORIDADE DE INVESTIMENTO:
Cooperação TRANSFRONTEIRIÇA:
EIXO 1

Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

PI1.a Melhoramento das infraestruturas de investigação e inovação (I+I) e da capacidade para
desenvolver excelência em matéria de I+I e fomento de centros de competência, em especial os
de interesse europeu.
PI1.b Promoção do investimento por parte das empresas em inovação e investigação, desenvolvimento
de vínculos e sinergias entre as empresas, os centros de investigação e desenvolvimento e o
setor do ensino superior, em particular o investimento no desenvolvimento de produtos e serviços,
a transferência de tecnologia, a inovação social a inovação ecológica, as aplicações de serviço
público, o estimulo da procura, a interligação em rede, os agrupamentos e a inovação aberta
através de uma especialização inteligente e o apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas
piloto, ações de validação precoce dos produtos, capacidades de fabrico avançado e primeira
produção, em particular, em tecnologias facilitadoras essenciais e difusão de tecnologias
polivalentes.
EIXO 2

Melhorar a competitividade das PME's.

PI.3.d Apoio à capacidade das PME para crescerem nos mercados regionais, nacionais e internacionais,
para se envolverem nos processos de inovação.
EIXO 3

Promover a adaptação à mudança climática e a prevenção e gestão de riscos.

PI.5.b Fomento do investimento para a abordagem dos riscos específicos, garantia de resiliência face às
catástrofes e desenvolvimento de sistemas de gestão de catástrofes.
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Cooperação TRANSNACIONAL:
EIXO 4

Conservar e Proteger o meio ambiente e promover a eficiência dos recursos.

PI.6.c Conservação, proteção, fomento e desenvolvimento do património natural e cultural.
PI.6.d Proteção e restauração da biodiversidade e do solo e fomento dos serviços dos ecossistemas,
incluído através da Natura 2000 e de infraestruturas ecológicas.

EIXO 5

Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública

PI.11.a Melhorar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas e a
eficiência da administração pública mediante a promoção da cooperação jurídica e administrativa
e a cooperação entre os cidadãos e as instituições (cooperação transfronteiriça).

ENTIDADES PARTICIPANTES NO PROJETO
1. PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO FEDER (Madeira, Açores, Canárias)

REGIÃO/PAÍS

Beneficiário
Principal

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)

/Canarias/España

Beneficiário 2

Direçao Regional de Estatística da Madeira (DREM)

/Madeira/Portugal

Beneficiário 3

Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)

/Azores/Portugal

1. PARTICIPANTES BENEFICIÁRIOS DO FEDER (Madeira, Açores, Canárias)

Nome da entidade

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
Beneficiário Principal

Papel da entidade
Beneficiário
Entidade pública
Natureza jurídica da
entidade

De direito público
De direito privado
Entidade privada sem fins lucrativos
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Administração regional
Administração local
Fundação/ONG
Universidade/centro de investigação

Tipo de entidade

Agência/instituto setorial
Associações empresariais **
Empresa pública

Competências temáticas e
territoriais da entidade

Xxx

Experiência relevante para o
projeto

Xxx

Pessoa legalmente
habilitada para representar a
entidade
Endereço completo

Nome

Juan Jesús Ayala Hernández

Cargo

Director

C/ Luis Doreste Silva, 101 - Planta 7ª / 35004 / Las Palmas de Gran Canaria / España

Telefone

+34 928 29 01 04

Fax

+34 928 24 33 54

Banco

Caixabank, S.A.- (NIF A08663619) / Av. Diagonal, 621 / 08028 /
Barcelona / España
2100 8987 37 0200008618 / INSTITUTO CANARIO DE
ESTADISTICA

Swift

CAIXESBBXXX

IBAN

ES23 2100 8987 3702 0000 8618

Dados bancários

NIF

Q8550002C
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Técnico responsável pelo
projeto 1

Técnico responsável pelo
projeto 2

Nome da entidade

Nome

URSULA DELGADO DELGADO

Cargo

APOYO A DIRECCIÓN

Departamento

UNIDAD DE APOYO A DIRECCIÓN

Endereço

Ramblas de Santa Cruz, 149. Edificio Mónaco, planta baja

Telefone

34 922922821

Fax

34 922475004

E-mail

udeldel@gobiernodecanarias.org

Nome

DOMINGO JESÚS LORENZO DÍAZ

Cargo

JEFE DE SECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Departamento

SERVICIO DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

Endereço

Ramblas de Santa Cruz, 149.Edificio Mónaco, planta baja

Telefone

34 922922801

Fax

34 922475004

E-mail

dlordia@gobiernodecanarias.org

Direçao Regional de Estatística da Madeira (DREM)
Beneficiário Principal

Papel da entidade
Beneficiário
Entidade pública
Natureza jurídica da
entidade

De direito público
De direito privado
Entidade privada sem fins lucrativos
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Administração regional
Administração local
Fundação/ONG
Universidade/centro de investigação
Agência/instituto setorial

Tipo de entidade

Associações empresariais **
Empresa pública
Outros
* agência de desenvolvimento, agência de energia, instituto de meio ambiente, instituto de saúde, agência
de emprego...

Competências temáticas e
territoriais da entidade

X

Experiência relevante para o
projeto

X

Pessoa legalmente
habilitada para representar a
entidade

Nome

Emília de Fátima Fernandes Alves

Cargo

Directora Regional

Endereço completo

Calçada de Santa Clara, 38 / 9004-545 / Funchal / Portugal

Telefone

00.351.291.720.060

Fax

00.351.291.741.909

Banco

IGCP - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. /
Avenida da República, 57 - 6º / 1050-189 / Lisboa / Portugal
1120014425 / GRM - PCT-MAC - Parceiros

Dados bancários

NIF

Swift

IGCPPTPL

IBAN

PT50 07810 1120 1120014425 33

671 001 310
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Técnico responsável pelo
projeto 1

Técnico responsável pelo
projeto 2

Nome da entidade

Nome

Paulo Jorge Baptista Vieira

Cargo

Director de Servicios

Departamento

Dirección de Servicios de Cuentas y Estadísticas Económicas

Endereço

Calçada de Santa Clara, 38 Funchal

Telefone

00.351.291.720.060

Fax

00.351.291.741.909

E-mail

paulo.vieira@ine.pt

Nome

Emília de Fátima Fernandes Alves

Cargo

Directora de la Dirección Regional de Estadísticas de Madeira
(DREM)

Departamento

Dirección Regional de Estadística de Madeira

Endereço

Calçada de Santa Clara, 38 Funchal

Telefone

00.351.291.720.060

Fax

00.351.291.741.909

E-mail

emilia.alves@ine.pt

Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)
Beneficiário Principal

Papel da entidade
Beneficiário
Entidade pública
Natureza jurídica da
entidade

De direito público
De direito privado
Entidade privada sem fins lucrativos
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Administração regional
Administração local
Fundação/ONG
Universidade/centro de investigação
Agência/instituto setorial

Tipo de entidade

Associações empresariais **
Empresa pública
Outros
* agência de desenvolvimento, agência de energia, instituto de meio ambiente, instituto de saúde, agência
de emprego...

Competências temáticas e
territoriais da entidade

X

Experiência relevante para o
projeto

X

Pessoa legalmente
habilitada para representar a
entidade

Nome

Augusto António Rua Elavai

Cargo

Director Regional

Endereço completo

Rua da Rocha, nº 26 / 9700 -169 / Angra do Heroísmo / Portugal

Telefone

00351 295 204 020

Fax

00351 295 401 947

Banco

Banco Santander Totta / Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, 6 /
9500-119 / Ponta Delgada / Portugal
41112377771 / RAA Vice Presidência do Governo , Emprego e
Competitividade Empresarial - DROT

Swift

BNIFPTPL

IBAN

PT50 0038 0000 41112377771 82

Dados bancários

NIF

672 002 728
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Técnico responsável pelo
projeto 1

Técnico responsável pelo
projeto 2

Nome

José Jorge de Freitas

Cargo

Coordenador Técnico

Departamento

Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)

Endereço

Rua da Rocha, nº 26 Angra do Heroísmo

Telefone

00351 295 204 020

Fax

00351 295 401 947

E-mail

jorge.freitas@ine.pt

Nome

Vasco Ricardo Martins Silva

Cargo

Técnico Superior

Departamento

Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)

Endereço

Rua da Rocha, nº 26 Angra do Heroísmo

Telefone

00351 295 204 020

Fax

00351 295 401 947

E-mail

vasco.msilva@ine.pt

OBJETIVOS E ATIVIDADES
Objetivo temático do Eixo

Melhorar a capacidade institucional e a eficiência da administração pública

Objetivo específico da PI

Consolidar estratégias de cooperação entre os diversos agentes que aperam no
espaço elegível para o Programa

Objetivo geral do projeto
Actividade 1:

Preparação
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Objetivo específico 1:
Actividade 2.1.1:

Act. Mon Mar 21 14:07:06 CET 2016

Actividade 2.1.2:

Act. Tue Mar 22 21:49:29 CET 2016

Objetivo específico 1
Actividade 2.2.1:

Act. Mon Mar 21 14:07:09 CET 2016

Actividade 2.2.2:

Act. Tue Mar 22 22:05:51 CET 2016

Objetivo específico 1

Atividades generales:
Actividade 3:

Coordinação

Actividade 4:

Comunicação

Atividade 1. PREPARAÇÃO DO PROJETO (não obrigatória)
Entidades participantes:

Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Direçao Regional de Estatística da
Madeira (DREM), Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Atividade 2. EXECUÇÃO DO PROJETO
Nome da atividade 2.1.1:

Act. Mon Mar 21 14:07:06 CET 2016

Entidades participantes:

Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA),Instituto Canario de
Estadística (ISTAC),Direçao Regional de Estatística da Madeira (DREM)

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Resultados previstos

Produtos finais previstos

Área geográfica de desenvolvimento da atividade
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Área geográfica de desenvolvimento da atividade

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Estudos previstos
Contratado/ recursos propios

Identificación de los estudios

Contratado
Equipamento previsto
Descripción de los equipamientos

Localização

Montante

Localização

Montante

Infraestruturas previstas
Descripción de las infraestructuras

Atividades previstas geradoras de rendimentos
Descripción de las actividades

Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos
Detalhar as contratações previstas
Cursos de formación: curso inicial, intermedio y final de resolución de dudas
Atividades previstas a financiar nos países terceiros
Descripción de las actividades

Localização

Montante

Nome da atividade 2.1.2:

Act. Tue Mar 22 21:49:29 CET 2016

Entidades participantes:

Instituto Canario de Estadística (ISTAC),Direçao Regional de Estatística da
Madeira (DREM),Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Resultados previstos

Produtos finais previstos
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Produtos finais previstos

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Estudos previstos
Contratado/ recursos propios

Identificación de los estudios

Contratado
Equipamento previsto
Descripción de los equipamientos
Adquisición de herramientas de software de análisis visual
exploratorio de datos de coyuntura.

Localização

Montante

Instituto Canario de
Estadística (ISTAC)

20.000,00

Localização

Montante

Infraestruturas previstas
Descripción de las infraestructuras

Atividades previstas geradoras de rendimentos
Descripción de las actividades

Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos
Detalhar as contratações previstas
Servicio de despliegue de software y macros de tratamiento de series temporales y de control de outliers
Atividades previstas a financiar nos países terceiros
Descripción de las actividades

Localização

Montante

Nome da atividade 2.2.1:

Act. Mon Mar 21 14:07:09 CET 2016

Entidades participantes:

Instituto Canario de Estadística (ISTAC),Direçao Regional de Estatística da
Madeira (DREM),Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)

Descrição detalhada das ações levadas a cabo
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Resultados previstos

Produtos finais previstos

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Estudos previstos
Contratado/ recursos propios

Identificación de los estudios
Estudio sobre la influencia del calendario y la estacionalidad en las series coyunturales
del empleo en cada uno de los archipiélagos

Recursos próprios

Equipamento previsto
Descripción de los equipamientos
Equipos de alto rendimiento para el manejo de grandes
volúmenes de datos
Equipos de alto rendimiento para el manejo de grandes
volúmenes de datos
Equipos de alto rendimiento para el manejo de grandes
volúmenes de datos

Localização

Montante

Instituto Canario de
Estadística (ISTAC)

14.000,00

Direçao Regional
de Estatística da
Madeira (DREM)
Serviço Regional de
Estatística dos
Açores (SREA)

6.000,00

6.000,00

Infraestruturas previstas
Descripción de las infraestructuras

Localização

Montante

Atividades previstas geradoras de rendimentos
Descripción de las actividades

Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos
Detalhar as contratações previstas
Contratación de expertos en la construcción de modelos sobre los indicadores coyunturales del mercado de trabajo.
Atividades previstas a financiar nos países terceiros
Descripción de las actividades

Localização

Montante
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Nome da atividade 2.2.2:

Act. Tue Mar 22 22:05:51 CET 2016

Entidades participantes:

Instituto Canario de Estadística (ISTAC)

Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Resultados previstos

Produtos finais previstos

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Estudos previstos
Contratado/ recursos propios

Identificación de los estudios
Estudio sobre la influencia del calendario y la estacionalidad en las series coyunturales
de producción y/o cifra de negocios empleo en Canarias.

Recursos próprios

Equipamento previsto
Descripción de los equipamientos

Localização

Montante

Localização

Montante

Infraestruturas previstas
Descripción de las infraestructuras

Atividades previstas geradoras de rendimentos
Descripción de las actividades

Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos
Detalhar as contratações previstas
Contratación de expertos en la construcción de modelos sobre los indicadores coyunturales de producción y cifra de
negocios.
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Atividades previstas a financiar nos países terceiros
Descripción de las actividades

Localização

Montante

Nome da atividade:
Entidades participantes:
Descrição detalhada das ações levadas a cabo

Resultados previstos

Produtos finais previstos

Área geográfica de desenvolvimento da atividade

Principais beneficiários/destinatários da atividade

Estudos previstos
Contratado/ recursos propios

Identificación de los estudios

Contratado
Equipamento previsto
Descripción de los equipamientos

Localização

Montante

Localização

Montante

Infraestruturas previstas
Descripción de las infraestructuras

Atividades previstas geradoras de rendimentos
Descripción de las actividades

Montante

Contratações previstas de serviços e especialistas externos
Detalhar as contratações previstas
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Atividades previstas a financiar nos países terceiros
Descripción de las actividades

Localização

Montante

Atividade 3.COORDENAÇÃO DO PROJETO
Descrição detalhada do sistema de gestão

Descrição detalhada do sistema de coordenação

Descrição detalhada do sistema de tomada de decisões

Atividade 4. COMUNICAÇÃO
Descrição detalhada das atuações de comunicação e destinatários das mesmas

Vai ser criada uma página web específica para o projeto?

Sí

No

Descrever as publicações previstas (cartazes, trípticos, folhetos, boletins informativos, audiovisuais, etc.)

Descrever os atos de difusão (notas de imprensa, conferências de imprensa, artigos, campanhas, etc.) nos media
previstos

Descrever os eventos de difusão (seminário, fórum, jornada, feira, exposição, etc.) previstos

Descrever qualquer outro tipo de atividade de comunicação previsto
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INDICADORES
INDICADORES DO PROGRAMA (Aparecem por predefinição conforme eixo
e PI do projeto, também aparece a quantificação do programa)

Marco 2018

Fim projeto

População abrangida por iniciativas de cooperação para melhorar a
governança em matéria de serviços públicos e outras áreas de interesse
comum

25000,00

300000,00

Número de acordos formalizados por instituições regionais ou locais
apoiadas

0,00

1,00

Número de acordos formalizados com os Países Terceriros do espaço de
cooperação

0,00

0,00

Indicadores de realização

Indicadores de resultado
Estado das estruturas institucionais para a cooperação em funcionamento

Indicadores específicos do projeto
2,00
Indicadores de comunicação
Nº visitas à página web do projeto

25000,00

60000,00

Nº de atos de difusão nos meios de comunicação

3,00

6,00

Nº publicações efetuadas

3,00

4,00

Nº eventos de comunicação efetuados

3,00

6,00

Nº total de participantes nos eventos efetuados

300,00

800,00

Nº total de mulheres nos eventos efetuados

150,00

400,00

Nº total de participantes dos países terceiros nos eventos efetuados

9,00

20,00

CCARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Antecedentes/Desafios abordados

Breve resumo do projecto

Área geográfica de intervenção do projeto
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Descrição técnica do conteúdo do projecto

Principais beneficiários/destinatários do projeto

Valor acrescentado da cooperação

Utilidade do projeto

Cooperação entre entidades EU
Preparação conjunta
Implementação conjunta
Meios e recursos humanos conjuntos
Financiamento conjunto
Cooperação com os TP (obrigatório o cumprimento dos primeiros 2
Preparação conjunta
Implementação conjunta
Meios e recursos humanos conjuntos
Financiamento conjunto
Impacto previsto

Aspetos inovadores e de valor acrescentado

Efeitos multiplicadores

Perdurabilidade dos resultados no tempo
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Uso das TIC

PERTINÊNCIA DO PROJETO
Complementaridade com outros projectos ou actuações

Contribuição para os objetivos do Eixo e Prioridade de Investimento em que se enquadra

Contribución com as políticas nacionais e regionais (RIS3)

Contribuição para os princípios horizontais
Contribuição para os princípios
horizontais
Desenvolvimento sustentável

Tipo de contribuição

Descrição da contribuição

Neutral

Igualdade de oportunidades e
não discriminação

Positivo

Igualdade entre os homens e
as mulheres

Positivo

Impacto ambiental
O projeto localiza-se numa área que faz parte da Rede
Natura 2000 ou noutros espaços naturais protegidos?

Sí

No

Sí

No

É necessária a declaração de impacto ambiental?

Complementaridade com outras intervenções de Fundos Comunitários
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CHECK-LIST DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE
O projeto foi apresentado telematicamente no prazo estabelecido na convocatória
A atividade 3 (Coordenação) não ultrapassa 6% do custo total de cada beneficiário
É cumprida a percentagem de 15% de custos indiretos sobre o total de custos diretos com o pessoal
São cumpridos os custos com o pessoal em conformidade com o que está estabelecido na convocatória
Existe transnacionalidade na parceria
Os beneficiários são incluídos na tipologia de beneficiários prevista no programa
Em caso de projetos relativos à PI 1.B, existe participação de empresas
Garante-se a ausência de duplo financiamento para a execução do projeto (não serão recebidos fundos de
nenhuma outra fonte de financiamento público para a execução das atuações que sejam efetuadas no quadro do
projeto
São respeitados os princípios horizontais da União Europeia
Existem cartas de compromisso de todos os parceiros, assinadas pelo responsável pela entidade
As entidades beneficiárias têm as competências adequadas para desenvolverem as ações previstas
O formulário está totalmente preenchido
As entidades beneficiárias têm a capacidade financeira para desenvolverem as ações previstas
O orçamento FEDER está dentro dos limites estabelecidos na convocatória
A duração total do projeto está dentro do prazo estabelecido na convocatória
São cumpridos os critérios de cooperação: preparação conjunta, implementação conjunta, meios e recursos
humanos conjuntos e financiamento conjunto
Em caso de cooperação com países terceiros, os sócios desses países cumprem os dois critérios seguintes:
preparação conjunta e implementação conjunta
Em caso de cooperação com países terceiros, é cumprido o limite máximo de 30% de despesas FEDER em país
terceiro
Os montantes das cartas de compromisso coincidem com os do plano financeiro
Os custos da Atividade 1 (Preparação) não ultrapassam os 30.000 € por projeto
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