
 

1 
 

Aviso n.º 14/2012 
ABERTURA DE CANDIDATURAS 

 
A Comissão Diretiva do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) informa que decorre entre os 
dias 10 de agosto e 24 de setembro de 2012, para as Regiões de Convergência (Norte, Centro e 
Alentejo), Lisboa e Algarve, o período para apresentação de candidaturas ao POPH, no âmbito das 
Tipologias de Intervenção indicadas no quadro seguinte: 
 
 

Tipologia de Intervenção Âmbito 
7.3, 8.7.3 e 9.7.3 – Apoio técnico e 
financeiro às organizações não 
governamentais 

 

Candidaturas referentes a atividades a iniciar 
em 2012. 

 
 
O presente concurso é aberto nos termos previstos no n.º 1 do art.º 26.º do Decreto-Regulamentar n.º 
84-A/2007, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto Regulamentar nº 4/2010, de 15 de outubro e de 
acordo com o nº 1 do artigo 8.º do Anexo ao Despacho n.º 15608/2009 de 09 de julho, alterado pelo 
Despacho n.º 17243/2009 de 27 de julho, que aprova o Regulamento Específico da Tipologia de 
Intervenção 7.3. e que se encontra disponível no sítio do programa www.poph.qren.pt e www.cig.gov.pt. 
 
As entidades beneficiárias no âmbito do presente concurso são: 1) Organizações não governamentais e 
outras entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, em cujos objetivos estatutários esteja prevista a 
promoção da igualdade entre homens e mulheres; 2) Organizações não governamentais e outras 
entidades da sociedade civil com assento no Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género, e reconhecida experiência de trabalho nas áreas de igualdade e ou violência 
género. 
 
 
A formalização das candidaturas deverá ser efetuada através do endereço eletrónico www.poph.qren.pt, 
no campo “Sistema de Informação”, ou diretamente no sítio http://siifse.igfse.pt , entrando no campo 
QREN. 
 
 
O período de execução dos projetos candidatos a este concurso é de 18 meses.  
 
As candidaturas das entidades beneficiárias devem, nos termos do nº 2 do art.º 7º do Despacho n.º 
15608/2009 de 09 de julho, alterado pelo Despacho n.º 17243/2009 de 27 de julho, reunir, desde a data 
de apresentação da candidatura, os requisitos previstos no art.º 17º, do Decreto Regulamentar nº 84-
A/2007, de 10 de dezembro, alterado pelo Decreto Regulamentar nº 4/2010, de 15 de outubro. Quando 
aplicável, durante a execução do projeto, e no que concerne às aquisições de bens e serviços, as 
entidades devem proceder de acordo com o Código dos Contratos Públicos ou com as disposições 
plasmadas nos tratados fundadores da União em matéria de salvaguarda do princípio da concorrência. 
 

Para a conclusão da candidatura, o Termo de Responsabilidade, extraído do SIIFSE, deverá ser 
endereçado no prazo de 10 dias úteis a contar da data de submissão da candidatura, para a Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), sita na Av. da República, n.º 32, 1.º andar, 1050-193 
Lisboa. Juntamente com o Termo de Responsabilidade deverão ser remetidos os Estatutos da entidade.  
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Para mais informações, consulte www.poph.qren.pt e www.cig.gov.pt, ou contacte-nos através do email: 
qren.igualdade@cig.gov.pt ou pelo tel. 21 798 30 00, fax 21 798 30 58. 
 
 
9 de agosto de 2012 
 

 
 

A Comissão Diretiva do POPH 
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