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Regras específicas 2022 

 
Nos termos do disposto na alínea A.2.a das ‘Orientações para requerentes da Oportunidade 
ADELANTE de Cooperação Triangular União Europeia – América Latina e Caraíbas 2021-204 
Versão 2 – março 2022’, são publicadas as presentes Regras específicas com vigência exclusiva 
para a ‘Oportunidade ADELANTE 2022’. 

Regra específica 2022 
1. Dotação orçamental Oportunidade ADELANTE 2022. 

A dotação orçamental da Oportunidade ADELANTE 2022 é de 1 500 000  euros. 

Referência Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022: alínea A.2.b. 

Regra específica 2022 
2. Prioridades da União Europeia. 

No que se refere às Iniciativas de Cooperação Triangular apresentadas no âmbito da 
Oportunidade ADELANTE 2022, será dada prioridade:  

• Àquelas que procurem, de algum modo, dar resposta a desafios de 
desenvolvimento relativos a circunstâncias decorrentes da crise instaurada pela 
pandemia da COVID-19. 

Os referidos desafios de desenvolvimento deverão estar enquadrados nas 
estratégias nacionais correspondentes, bem como na estratégia da União Europeia a 
médio e longo prazo que, sob o título ‘Resposta mundial da União Europeia para 
combater a pandemia’, aposta por ‘abordar as suas consequências económicas e 
sociais’. 

Neste âmbito, dar-se-á prioridade aos desafios relativos ao reforço da investigação e 
dos sistemas de saúde, à mitigação do impacto económico e social, à consolidação 
de regimes de proteção social para os mais vulneráveis, ao apoio às pequenas 
empresas e ao apoio a comunidades vulneráveis. 

• Àquelas que estejam dirigidas à ‘inclusão da juventude na construção de um 
futuro melhor, que seja mais ecológico, inclusivo e digital’, em consonância com o 

‘Ano Europeu da Juventude 2022’1. 

Com uma crescente população mundial de jovens, construir alianças significativas 
com a juventude é fundamental para construir sociedades mais fortes, legítimas, 

 

1 Ano Europeu da Juventude 2022: https://europa.eu/youth/year-of-youth_pt 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_pt
https://europa.eu/youth/year-of-youth_pt
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pacíficas e democráticas, onde se respeitem os direitos humanos e o Estado de 
direito. Isto é claramente reconhecido nas ‘Conclusões do Conselho sobre a 
Juventude na Ação Externa’, bem como no ‘Plano de Ação da UE para os Direitos 
Humanos e a Democracia 2020-2024’. 

O trabalho da União Europeia para e com a juventude é guiado pelo ‘Novo Consenso 
Europeu sobre o Desenvolvimento’, que reconhece a juventude como um motor 
essencial do desenvolvimento sustentável e sublinha o compromisso da União 
Europeia de adotar uma Abordagem Baseada nos Direitos Humanos. 

Referência Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022: alínea A.5.c 

Referência Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022: Anexo 4 

Cabe recordar que, de acordo com o disposto na supracitada alínea A.5.c: 

A coerência com as prioridades da União Europeia e a coerência com outras intervenções 
de desenvolvimento não são critérios excludentes. São consideradas elementos de valor 
acrescentado que enriquecem a Iniciativa. 

A avaliação de cada um desses critérios não se baseará numa determinada secção ou 
numa determinada subsecção do formulário correspondente. Pelo contrário, a avaliação 
de cada critério terá em consideração o conjunto das informações facultadas, incluindo 
os campos ‘não obrigatórios’. 

Regra específica 2022 
3. Montantes mínimo e máximo de financiamento. 

Para as Iniciativas de Cooperação Triangular apresentadas na Oportunidade ADELANTE 
2022, são estabelecidos um montante mínimo de 75 000 euros e um montante 
máximo de 150 000 euros de financiamento por parte da Oportunidade ADELANTE.  

Referência Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022: Regra 4.1. 

Cabe recordar que, de acordo com o disposto nas alíneas 1 e 2 da supracitada Regra 4: 

De acordo com o disposto na secção anterior, contempla-se um cofinanciamento ou 
contribuição financeira de pelo menos 25% do orçamento total de cada Iniciativa, que 
deverá provir das organizações integrantes da Aliança.  

Durante o processo de elaboração deverá especificar-se a verba exata, as rubricas a que 
se aplica (Regra 5) e a organização ou organizações integrantes da Aliança que assumem 
a responsabilidade de a prestar, executar e fundamentar. 

Este cofinanciamento pode traduzir-se em numerário, em espécie, ou numa combinação 
de ambos, em função da possibilidade e capacidade das organizações integrantes da 
Aliança. Em caso algum poderá provir de projetos ou programas de cooperação 
internacional para o desenvolvimento financiados pela União Europeia. 

Na versão final do formulário de implementação, a prestação efetiva do 
cofinanciamento deverá ser justificada de acordo com o estipulado no 'Manual de 
procedimentos'. 
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Regra específica 2022 
4. Duração mínima e duração máxima do período de implementação. 

Para as Iniciativas de Cooperação Triangular apresentadas na Oportunidade ADELANTE 
2022, são estabelecidas uma duração mínima de 120 dias e uma duração máxima de 
240 dias do período de implementação  

Referência Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022: Regra 10.1 

Cabe recordar que, de acordo com o disposto na alínea 2 da supracitada Regra 10: 

O dia de início do período de implementação de cada Iniciativa será expressamente 
indicado pela Aliança na elaboração definitiva em função da metodologia de intervenção 
e do plano de ação da própria Iniciativa e será ratificado na ‘Notificação de aprovação 
da elaboração definitiva’. 

Em todo o caso, estará situado nos 60 dias de calendário posteriores à notificação da 
aprovação da elaboração definitiva. 

 
Regra específica 2022 
5. Prazos do ciclo de gestão das Iniciativas de Cooperação Triangular. 

Para as Iniciativas de Cooperação Triangular apresentadas na Oportunidade ADELANTE 
2022, estabelecem-se os seguintes prazos para o ciclo de gestão. 

Todas as referências de tempo da Oportunidade ADELANTE são expressas em dias de 
calendário, entendidos como a totalidade de dias do ano, fins de semana e feriados 
incluídos. O fuso horário de referência é o de Bruxelas (UCT/GMT+1). 

Fase 0. Registo pessoal. 

Registar na Extranet ADELANTE a pessoa responsável pela Iniciativa na 
organização coordenadora (Regra 1.5.a) e uma pessoa representante de 
cada uma das organizações parceiras ou integrantes da Aliança (Regra 
1.5.b).  

Selecionar a língua de trabalho da Iniciativa (Regra 14). 

Fase 1. Pré-elaboração. 

1. Confirmar a leitura dos documentos normativos e a aceitação das 
condições da Oportunidade Adelante. 

2. Preencher o formulário do documento de síntese e anexar o 
'documento de formalização da Aliança de Cooperação Triangular' 
(Regra 1), podendo realizar consultas através da Extranet Adelante. 
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3. Enviar o documento de síntese. O documento de síntese deve ser 
enviado ao longo dos 30 dias posteriores à sua criação. A partir do 30º 

dia, a Extranet ADELANTE não permitirá o ‘envio’2. 

4. Receber a notificação de pedido de esclarecimentos, de não aceitação 
ou de aceitação do documento de síntese. No prazo máximo de 10 dias 
a partir do envio do documento de síntese. 

4.bis. No caso de pedido de esclarecimentos ao documento de 
síntese: 

Rever o formulário do documento de síntese em função da 
notificação.  

Enviar o documento de síntese revisto. No prazo máximo de 5 
dias a partir da receção da notificação do pedido de 
esclarecimentos. 

Receber a notificação de não aceitação ou de aceitação do 
documento de síntese revisto. No prazo máximo de 5 dias a 
partir do envio do documento de síntese revisto. 

Em caso de não aceitação do documento de síntese revisto, dar-
se-á por concluído o processo. 

Em caso de não aceitação do documento de síntese, dar-se-á por 
concluído o processo. 

Em caso de aceitação do documento de síntese ou do documento de 
síntese revisto, dar-se-á início à fase de elaboração. 

Fase 2. Elaboração. 

5. Preencher as secções disponibilizadas do esboço da elaboração, 
podendo realizar consultas através da Extranet ADELANTE. 

 

2 O facto de a Aliança dispor de 30 dias para o envio do documento de síntese antes de a Extranet ADELANTE bloquear 

a opção de ‘enviar’ não inabilita o indicado nas alíneas A.5.a e A.5.d das Orientações para requerentes Versão 2 – 
março 2022: 

Alínea A.5.a: 

Na medida em que a Oportunidade ADELANTE possui uma abordagem ‘aberta e permanente’, é possível a 
apresentação de documentos de síntese (alínea A.5.b) imediatamente a partir do momento de abertura da 
Oportunidade anual correspondente até ao momento do seu fecho (alínea A.2.a e alínea A.5.d.).  

Os documentos de síntese apresentados serão submetidos a avaliação por parte da Oportunidade ADELANTE 
conforme a ordem de receção dos mesmos. 

Alínea A.5.d: 

A dotação orçamental anual ir-se-á atribuindo à medida que forem sendo aprovadas as elaborações definitivas 
apresentadas à Oportunidade anual correspondente. 

Aquando da aprovação de uma elaboração definitiva, o financiamento previsto para essa Iniciativa deixa de estar 
‘disponível’ e passa a estar ‘comprometido’, subtraindo-se assim da dotação orçamental anual. 

Quando se despender a dotação orçamental anual, fica fechada a possibilidade de apresentar Iniciativas durante o 
ano correspondente. 
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6. Enviar o esboço da elaboração. No prazo máximo de 15 dias a partir 
da receção da notificação de aceitação do documento de síntese ou do 
documento de síntese revisto. 

7. Realizar online a primeira reunião de elaboração com a Equipa 
ADELANTE, bem como todas as reuniões que se requeiram para garantir 
a qualidade da elaboração definitiva (alínea A.5.e). 

8. Após a primeira reunião de elaboração, receber a notificação para 
preencher as novas secções disponibilizadas para a elaboração 
definitiva. 

9. Preencher a elaboração definitiva. 

10. Enviar a elaboração definitiva. No prazo máximo de 30 dias a partir 
da receção da notificação para iniciar a elaboração definitiva. 

11. Receber a notificação de não aprovação ou de aprovação da 
elaboração definitiva. No prazo máximo de 10 dias a partir do envio da 
elaboração definitiva). 

Em caso de não aprovação da elaboração definitiva, dar-se-á por 
concluído o processo. 

Em caso de aprovação da elaboração definitiva: receber a 
'Notificação de aprovação da elaboração definitiva', que reúne 
os elementos fundamentais e vinculantes da Iniciativa e dá início 
à fase de implementação. 

Fase 3. Implementação. 

12. Realizar online a reunião oficial de arranque da Iniciativa. 

13. Preencher o formulário de implementação e atualizá-lo de forma 
regular ao longo do período de implementação da Iniciativa em função 
do disposto no 'Manual de procedimentos' e no 'Manual de 
implementação e gestão' (Regra 5.3). 

14. Executar as atividades conjuntamente com a Equipa ADELANTE 
(Regra 11), realizar a reunião oficial de meio termo e, regularmente, as 
'reuniões de gestão de qualidade' e as 'reuniões estratégicas'.  

15. Preencher a versão final do formulário de implementação.  

16. Realizar online a reunião oficial de encerramento da Iniciativa. 

17. Enviar a versão final do formulário de implementação. No prazo 
máximo de 15 dias a partir da conclusão da última atividade. 

18. Receber a notificação de aprovação da versão final do formulário de 
implementação, que dá por concluída a implementação da Iniciativa. 

Fase 4. Ex post. 

19. Anualmente, após finalizar a implementação, preencher o 
formulário de relatório de seguimento ex post. 

20. Enviar o relatório de seguimento ex post. 

21. Receber o feedback ao relatório de seguimento ex post. 

Referência Orientações para requerentes Versão 2 - março 2022: alínea A.5.b 
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Nos casos em que não se cumpram os prazos estabelecidos nesta regra específica 
durante a pré-elaboração e a elaboração, entende-se que a Aliança renuncia à 
Iniciativa e ao pedido de cofinanciamento, finalizando assim o ciclo de gestão sem que 
possa ser retomado em momento algum ou sob qualquer circunstância. 

Regra específica 2022 
6. Causas de exclusão das Alianças 

Para as Iniciativas de Cooperação Triangular apresentadas na Oportunidade ADELANTE 
2022 é estabelecida uma ‘causa de exclusão das Alianças’ adicional às previstas na Regra 
1.7 das Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022, conforme previsto no 
corpo da própria Regra: A estas causas de exclusão unir-se-ão as estipuladas nas 
respetivas Regras específicas, sobretudo as relacionadas com o desempenho das 
Alianças no seu conjunto ou de alguma das suas entidades integrantes no âmbito de 
Oportunidades anuais anteriores. 

Causa de exclusão adicional: 

• Que alguma das organizações integrantes da Aliança tenha compromissos 
pendentes no âmbito de uma Iniciativa de Cooperação Triangular cofinanciada 
pela Oportunidade ADELANTE 2021, independentemente da função (organização 
coordenadora ou organização parceira) ou do papel (Beneficiário, Primeiro oferente 
ou Segundo oferente) que tenha desempenhado na Iniciativa anterior ou que tenha 
previsto desempenhar na Iniciativa a apresentar na Oportunidade ADELANTE 2022.  

Referência Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022: Regra 1.7 

Disposição final 1. 

Muito embora nas Orientações para requerentes Versão 2 – março 2022 se considere a 
possibilidade de que as Regras específicas de um determinado ano possam referir-se 
também às Regras 1.1. (Tipo de organizações), 1.10. (Número de Iniciativas por 
organização), 2.1. (ODS prioritários), 2.5. (ODS, metas e indicadores) e 8 (Abordagem 
geográfica), as presentes Regras específicas da Oportunidade ADELANTE 2022 não 
estabelecem quaisquer elementos acrescidos à proposta original das Orientações. 

Logo, para tudo aquilo que não se encontra disposto nas seis Regras específicas 
enunciadas no presente documento, aplica-se o previsto nas Orientações para 
requerentes Versão 2 – março 2022. 

 

ADELANTE 2.  
Bruxelas, março de 2022 



www.adelante2.eu
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