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Create value with public 

funding 

Portugal 2020: Aviso n.º 04/SAMA2020/2019 – 

Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação 

da Administração Pública (SAMA 2020) 

Foi publicado, no sítio do Portugal 2020, o Aviso para a Apresentação de  
Candidaturas (Aviso) N.º 04/SAMA2020/2019, no contexto do Sistema de 

Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública, o qual visa 

conceder apoios financeiros a projetos que contribuam para o reforço da 

capacidade institucional das autoridades públicas e das partes interessadas, 

bem como da eficiência da Administração Pública, mediante: 

 A promoção de lógicas de integração e/ou disseminação de boas 

práticas, ações de diagnóstico, planos de ação para simplificação 

legislativa e racionalidade processual e a boa governação; 

 A transformação digital da Administração Pública, visando a redução 

dos custos de contexto e a qualificação da prestação do serviço 

público, induzindo uma melhoria do seu desempenho e da sua 

capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos e das empresas, 

promovendo alterações de (i) relacionamento com os cidadãos e/ou 

empresas; (ii) transformação dos processos operacionais; e (iii) 

alteração do modelo e da oferta de bens e serviços públicos. 
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Os projetos a implementar deverão concorrer para (1) a estratégia nacional em matéria de modernização e 

simplificação administrativa, nomeadamente para o Programa iSimplex, norteado pelos seguintes eixos: (i) 

interagir uma só vez, (ii) partilhar e reutilizar, (iii) digital por omissão, (iv) economia comportamental, (v) 

tecnologias emergentes, e para (2) a estratégia TIC 2020. 

 

Tipologia de operações  

São suscetíveis de apoio operações de capacitação da Administração Pública, cofinanciadas pelo Fundo Social 

Europeu (FSE), enquadradas nas seguintes tipologias: 

 Estudos e diagnósticos relativos a avaliações de impacto regulatório e demais iniciativas visando a 

simplificação legislativa e racionalidade processual, medidas de fomento da transparência, boa governação e 

gestão de riscos de corrupção; 

 Desenvolvimento de instrumentos de gestão, monitorização, bem como do acompanhamento e da avaliação 

de politicas públicas e de infraestruturas e equipamentos coletivos; 

 Ações de promoção e divulgação de iniciativas com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de 

conhecimento de novas formas de organização interna e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às 

empresas, bem como o desenvolvimento de novos modelos de inovação e de experimentação na 

Administração Pública; 

 Desenvolvimento e implementação de sistemas de avaliação da prestação de serviços públicos e da 

satisfação dos utentes, de monitorização de níveis de serviço e de certificação de qualidade dos mesmos; 

 Estudo e implementação de planos de racionalização de estruturas e serviços, visando a criação e/ou 

reestruturação de serviços com o objetivo de reduzir as solicitações de informação junto dos cidadãos e 

empresas, bem como a valorização da informação já existente nos serviços públicos; 

 Estudo e implementação de planos de transformação e/ou racionalização de estruturas e/ou processos, 

visando a melhoria da sua eficiência, eficácia e qualidade para os cidadãos e empresas, designadamente em 

termos de custo, tempo de resposta ou valor. 

 

Natureza dos beneficiários e área geográfica de aplicação 

São suscetíveis de apoio (i) as entidades da administração central do Estado; (ii) as entidades públicas 

empresariais prestadoras de serviços públicos; (iii) outros níveis da administração ou outras entidades públicas, 

no âmbito das suas atividades, ao abrigo de protocolos celebrados com a administração central. 

O Aviso tem aplicação nas regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo. São ainda elegíveis operações 

realizadas nas regiões NUTS II de Lisboa e do Algarve, apenas nas condições estabelecidas no n.º 7 do artigo 

89.º do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização (RECI). 

Principais critérios de elegibilidade 

Para além dos critérios estabelecidos no RECI, as operações devem ainda cumprir os seguintes critérios de 

elegibilidade: 

 Contribuir para os objetivos e prioridades enunciados no Aviso; 

 Prever um prazo máximo de execução de 24 meses; 

 Apresentar o Anexo Técnico, que inclui diagnóstico de necessidades, memória descritiva e 

demonstração dos efeitos diretos sobre a população localizada nas regiões menos desenvolvidas; 

 Apresentar, em anexo à candidatura, uma Declaração do Representante Ministerial da respetiva tutela 

no Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação (CTIC), atestando o alinhamento da 

operação com a Estratégia e Plano de Ação TIC, incluindo os Planos Setoriais TIC; 

 Apresentar, em anexo à candidatura, uma Declaração do membro do governo da respetiva tutela 

setorial, que assuma o compromisso firme quanto ao caráter estratégico da operação e à prioridade da 

respetiva implementação; 
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 Apresentar, em anexo à candidatura, uma Declaração a emitir por entidade competente, comprovando 

a inscrição e disponibilidade orçamental necessária à garantia de que se encontram asseguradas as 

fontes de financiamento da parcela da operação não coberta pelo FSE. 

No caso de operações em copromoção devem ainda ser verificados os seguintes critérios: 

 Envolver um número máximo de 3 beneficiários; 

 Ser nomeado um beneficiário líder, ao qual compete assegurar a coordenação global da operação; 

 Existir acordo escrito entre as entidades envolvidas, explicitando o âmbito da cooperação, a 

identificação do beneficiário líder, a responsabilidade conjunta entre as partes, deveres e direitos das 

partes. 

Principais despesas elegíveis 

 Aquisição de serviços a terceiros, incluindo assistência técnica e consultoria, quando demonstrada 

inequivocamente a sua necessidade para a operação; 

 Aquisição de equipamento informático expressamente para a operação, que não poderá representar 

mais de 20% das demais despesas elegíveis da operação; 

 Aquisição de software expressamente para a operação; 

 Despesas com a proteção da propriedade intelectual e industrial dos resultados da operação; 

 Despesas com a promoção e divulgação da operação, que não poderão representar mais de 15% das 

demais despesas elegíveis da operação; 

 Despesas com pessoal técnico do beneficiário dedicado às atividades da operação, que não poderão 

representar mais de 20% das demais despesas elegíveis da operação. 

Para efeitos de elegibilidade das despesas, apenas são considerados como referenciais máximos, os valores 

constantes em Acordos-Quadro celebrados ao abrigo do regime do Código dos Contratos Públicos, sempre que 

existam. 

Critérios de seleção das candidaturas 

A metodologia de cálculo para seleção e hierarquização das operações a apoiar é baseada no indicador de Mérito 

da Operação (MO), determinado pela seguinte fórmula: 

 

MO = 0,40 A + 0,60 B  

A = Qualidade da Operação, e; 

B = Impacto da Operação. 

Para efeitos de seleção, consideram-se elegíveis as operações que obtenham uma pontuação final de MO igual 

ou superior a 3,00 e a pontuação mínima de 3,00 nos critérios A e B. 

Limite ao Número de Candidaturas 

Cada entidade beneficiária apenas poderá apresentar uma candidatura por tipologia de operação a concurso. 

Poderão, excecionalmente, ser admitidas outras candidaturas de um mesmo beneficiário desde que atuando na 

qualidade de copromotor, no âmbito de operações em copromoção, designadamente de âmbito setorial ou 

temático que justifiquem o seu envolvimento e desde que não envolva uma participação superior a 30% da 

despesa elegível da candidatura enquanto copromotor.  
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Taxa de financiamento, forma e limite do apoio 

A taxa de financiamento a conceder às operações aprovadas, no âmbito do presente concurso, é de 85%. 

O apoio a conceder tem a natureza de subvenção não reembolsável, assumindo a modalidade de reembolso de 

custos elegíveis efetivamente incorridos. 

Modalidades e procedimentos para apresentação das candidaturas 

A apresentação de candidaturas é efetuada através de formulário eletrónico no Balcão 2020. 

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até ao dia 21 de fevereiro de 2020 (18 horas). 

 

Para mais detalhes consulte o Aviso N.º 04/SAMA2020/2019. 

 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto:   +351 225 439 200 
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